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Szent László királyról (részlet)
Egy vén regét mondok Szent László királyról,
A cserhalmi hősről, Bélának fiáról;
Ki, – mint megíratott lapján krónikáknak, –
Kilencvenkettőt hogy ezren túl irnának:
A pogány kunokkal harmadszor vítt harcot,
Kik országán tőnek sok keserves sarcot.
Először is vitéz karjának általa,
Ő nagy megromlásuk Kisvárdánál vala;
Reájok-nódítván magyaroknak hadát,
Vón a kun futamást, elvesztvén a csatát.
Másodszor a Tömös mellé rekedének,
Hol lőn nagy folyása támadók vérének:
Egy lábig vesztenek partján a folyónak
Csupán egy szaladván haza hírmondónak.
Ákos vezér alatt, most harmadik csatán,
Háborgatá a hont istentelen pogány.
A dolgok mivoltát hogy megbeszélené:
Két szemes száguldót futamtatott elé.
De vérszemet kapván már a magyar sereg,
Jötte árát a kún harmadszor adta meg:
A porba hullt kemény Ákos vezér feje,
László király saját kezével ütte le:
Megrontá, elveszté utána táborát,
Táplálván testökkel az égnek madarát.
Futott, ki a kemény csatán el nem veszett,
Erdőkben, bérceken keresvén rejteket;
Sok pedig keresztyén-fogságba akada;
Imígyen pusztúlt el kunoknak ő hada.
(…)
Sok századoknak lőn azóta múlása,
Miképen egy éjnek rövid vigyázása;
Azóta elhamvadt László, a szent király,
És sok koronás fő sírboltja álminál;
Hanem patkónyoma maiglan ott vagyon
Szent László lovának, a szirtes bércfalon;
Hol lassú zörejjel ömlik le a patak,
Szirten ülő tisza- s topolyafák alatt.

A szilárd burkolatú utak felújításáról
IV. Tavaszi Vigadó
Gyógynövények szárítása, értékesítése

Körűle hallgatás... s a multak képe leng...
S az érező kebel mélyen el-elmereng.

Tompa Mihály

Egyházközségi hírek
Könyvheti könyves nyereményjáték
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél

Sörös Mira és a Pávakör

Az emlékezés szükséges
Ráckeresztúron mint minden évben, idén is tisztelettel emlékeztünk együtt a Hősök kertjében mindazokra, akiknek magyar hazánk létét, szabadságát, a
jelen korunkat köszönhetjük.
A magyar hősök emlékének megörökítéséről és
a magyar hősök emlékünnepéről szóló 2001. évi
LXIII. törvény a magyar hősök emlékünnepévé
nyilvánította minden esztendő májusának utolsó
vasárnapját. A törvény kimondja, hogy „a magyarság
ezer esztendeje alatt, fegyverrel vagy fegyvertelenül harcoló
valamennyi férfi és nő, aki a magyar haza védelmére kelt,
tettével kiérdemli a tiszteletteljes megemlékezést ezen
napon”.

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester

Minden településen található olyan érték, amelyet a helyiek különösképpen megbecsülnek. Vajon Ráckeresztúron melyik ez az érték? A Hősök kertje, ahol az emlékművek állnak örök mementóul? A jobb sorsra érdemes
kastély, amely felújításra vár? A délután három órai harangszó, amelyről sokan nem tudják, hogy néhai
Bendák Pál végakaratából a Szentháromság tiszteletére
szólal meg minden egyes nap ugyanabban az időpontban. Vagy talán a gólyák? Nos, szárnyas barátaink sorsa
vélhetően sokakat érdekel, főként mióta Damak Lászlóné jóvoltából kamerán követhetjük életüket, s minden
évben sor kerül a kis gólyák gyűrűzésére is.
Kiemelt érték, mely műemléki védelem alatt áll, a
falu határában található impozáns barokk Szentháromság-szobor. Sokáig megközelíthetetlen volt a kétszáznegyven esztendővel ezelőtt készült alkotás, holott
egyedülálló, ha az országban található Szentháromságszobrokkal hasonlítjuk össze.
Az egykori Árpád-kori Szentlászló nevű település a
török időkben elpusztult, a hajdani falu azonban nem
tűnt el nyomtalanul: templomának maradványai a 18.
században még láthatók voltak. E templom helyén
épült Szent László király tiszteletére 1779-ben a ma is
álló Szentháromság-szobor, elülső oldalán a lovagkirály
domborművével. Feljegyzések szerint hajdan Ráckeresztúrról körmenet járt ki a szoborhoz.
Szent Lászlót a magyarok országszerte tisztelték.
Jankovics Marcell írja Szent László tisztelete című 2006-os
tanulmányában, hogy „a kultusz a népet (asszonyokat)
védelmező, vizet adó, embereit tápláló, gyógyító, a meséinkben főszerepet játszó naphérosz vonásait viselő
harcos, szent lovagkirályunkat övezi mind a mai napig.
Ezt tanúsítja, hogy László a protestánsok körében is a
legnépszerűbb férfinevünk – az Istvánnal váltakozva.” (Hogy ez így van-e 2019-ben is, az már egyáltalán
nem bizonyos.)
Szeretném hinni, hogy a települési értéktárba is fölvett Szentháromság-szobor ma is kiemelten fontos Ráckeresztúr lakóinak, s tisztelettel emlékeznek majd meg a
műemlék fennállásának évfordulóján nemcsak a lovagkirályról, hanem az ismeretlen alkotóról s az egykor e
területen élőkről egyaránt.

Vajon számít-e valamit, ki áldozta életét önként a
hazáért, és kit hurcoltak a háborúba? Ki állt helyt a
fronton, és ki itthon? Nem, nem számít. Kizárólag
az a lényeges, hogy ezek az emberek minden tőlük
telhetőt megtettek szülőföldjükért, őseikért, gyerGajdó Ágnes
mekeikért, a becsületükért. Mindannyiunkért.
Volt olyan idő, amikor Ráckeresztúron a Hősök
kertjét, ahol emlékezni szoktunk, kerítés vette kö- A címlapon az 1779-ben felállított Szentháromság-szobor részrül, és tilos volt az emlékműveken elhelyezni a lete, a Szent László királyt ábrázoló dombormű látható.
megemlékezés virágait. Hálásak lehetünk, hogy mára már szabadon, felújított emlékművek előtt, mél- Friss hírek, információk:
www.rackeresztur.hu
tó körülmények között tiszteleghetünk a háborúk
hősei előtt.
Gondolatébresztő…
Mert az emlékezés szükséges. Erre Széchenyi
István szavai figyelmeztetnek minket: „Nem lehet „Nem az állandó fogadkozás a hűség
bizonyítéka, hanem az egyszer kimondott
tisztességes emlékezés nélkül nemzetet építeni!”

K. D.; fotó: Herkli Antal

és megtartott fogadalom.”
(William Shakespeare)

4

2019. június

MEGHÍVÓ

Tájékoztatás a háziorvosi rendelésről
Tisztelt Ráckeresztúriak!

A Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség A háziorvosi rendelés a nyáron a következőképés Ráckeresztúr Község Önkormányzata
pen módosul:
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2019. június 17–június 28. kö-

2019. június 29-én, szombaton,
délelőtt 11 órára
közös jubileumi ünneplésre.

A Szentháromság-szobor felállításának 240
éves évfordulóját a helyszínen
tartandó tábori szentmisével ünnepeljük.

zött dr. Mihalicza Ingrid rendel
hétfő, szerda, péntek:
8.00–12.00
kedd, csütörtök: 12.00–16.00
2019. július 1-je, hétfő: Semmelweis-nap, az
egészségügyi dolgozóknak munkaszüneti nap
2019. július 2–július 26. között dr. Kemenczei
Zsuzsanna rendel
hétfő, szerda: 8.00–12.00
kedd, csütörtök, péntek: 12.00–16.00
2019. július 29–augusztus 23.
dr. Mihalicza Ingrid rendel
hétfő, szerda, péntek: 8.00–12.00
kedd, csütörtök: 12.00–16.00

A szentmisét
HANKOVSZKY BÉLA őrnagy,
kiemelt tábori lelkész mutatja be
Szent László lovagkirályunk tiszteletére.
DR.

Helyszín: a Szentháromság-szobrot
övező terület
(Ráckeresztúr és Martonvásár határában)

A tábori szentmisére kerékpáros
zarándoklat indul a ráckeresztúri
templomtól szombaton délelőtt 10 órakor.

Hívjuk és várjuk Ráckeresztúr és
Szentlászló falva lakóit,
a szomszéd településeken élőket!
Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség és
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

között

Rendelkezésre állás 8-tól 16 óráig kizárólag
sürgős esetben mobiltelefonon:
06-20/852-0350
Felhívjuk figyelmüket, hogy 2019. július 2-a és
július 26-a között A VÉRVÉTEL SZÜNETEL. A
szabadság utáni első vérvételi nap: július 30.

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

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
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Megkezdődött a szilárd burkolatú utak
felújítása
Az év elején kapott 25 millió forint állami támogatásból, az értékesített önkormányzati
ingatlanokból származó bevételekből, valamint saját forrásból kezdődött meg az utak
felújítása, összesen bruttó 57 millió forint értékben.
A kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy a már
szilárd burkolattal rendelkező utcáknál nem szükséges külön terveztetés, míg ha földes utcát szeretnénk átalakítani, ahhoz komoly tervek szükségesek, amik időben is jelentősen elhúzzák a folyamatot, és a költségük is jelentős. Ezért a mostani felújításnál aszfaltos utakat választottunk.

dálya. Az útburkolat javításával egyidejűleg szükségessé vált az óvoda előtt a felszíni vízelvezetés
megoldása is, mivel a csapadékvíz az eddig zárt
járdáról az óvoda udvarára folyt be. Az utcában
három fekvőrendőr épül, vörös térkőből, amit
nem kell majd festegetni, jól járható és időtálló is
A közbeszerzési eljárásban csak olyan cégek vettek lesz (a közelben a martonvásári lakóparkban látharészt, amelyek megfelelő gépparkkal, biztosítással, tó hasonló).
kiemelkedő referenciákkal rendelkeznek, régóta
A Petőfi utcában található községünk Egészségháza, ami miatt az utca nagyon forgalmas, de a burkolat régi, rossz minőségű, „pókhálósodott”, ami a
folyamatos javítások ellenére is állandóan kátyúsodik, így nem biztonságos rajta a közlekedés. Itt is
elengedhetetlen a bejárat előtt a padka (parkoló) és
a vízelvezetés rendezése.
Bár az utak talán szebbek lennének beton szegélylyel, azonban a csapadékvíz elvezetése
(elszivárgás) miatt egyetlen cég sem javasolta ennek az alkalmazását, főleg a keskeny utcákban
működnek, így ténylegesen tudják is vállalni a nem, ahol a közlekedés is könnyebb épített szegély
megkövetelt 5 év garanciát. Az eljárást a székesfe- alkalmazása esetén.
hérvári, saját aszfaltkeverő üzemmel rendelkező
Útéppark Kft. nyerte.
Az önkormányzat – hálózatban gondolkodva, prioritásokat megjelölve – több utca burkolatának
javítását tervezte el. Ehhez építőmérnök szakértelmét vettük igénybe, a műszaki tartalmat a nagy
múltú Szabolcs Mérnökiroda Kft. állapította meg,
utcánkénti és munkafázisonkénti bontásban. Ők
látják el a készülő munkálatok műszaki szakfelügyeletét is.
A Korniss István utca–Arany János utca–KocsyMayer Gyula utca szakasz javítása halaszthatatlanná vált, mivel a főúton történő esetleges baleset
idején ez lenne a lehetséges elkerülő útvonal. A
Korniss utca esetében gondot okozott, hogy az út
keskeny, viszont magas, így szükségessé vált annak
marása, hogy a gépkocsibeállók szintje tartható
legyen. Szerencsére az út terheléses vizsgálata igazolta, hogy a burkolat felmarásának nincsen aka-

A beruházásnál a hangsúlyt a minőségre és nem a
mennyiségre helyeztük. Nem „választási aszfaltozás” a testület célja, hanem az, hogy az út, ami elkészül, jó minőségű legyen.
Reméljük, hogy az elkészült utakat megelégedéssel
használja majd a lakosság!

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester
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IV. TAVASZI VIGADÓ, RÁCKERESZTÚR, 2019. JÚNIUS 8.
Június 8-án ragyogó napsütésben rendeztük meg IV. Tavaszi Vigadó nevű fesztiválunkat Ráckeresztúron.
Célunk évről évre, hogy minden korosztály megtalálja
a kedvére való programot, és kellemes kikapcsolódást
nyújtsunk a délutáni és esti órákra.
Településünkön mára hagyománnyá vált a rendezvényen a gumikerekes kisvonat, mely most is nagy sikert
aratott.
A gyermekekre gondolva megtalálható volt a fesztivál
helyszínén az ugráló vár, játszóház, halászat. Nem hiányozhattak a kicsik nagy kedvencei, az elengedhetetlen
fagyi, vattacukor, popcorn, csokis fánk, palacsinta, cukorkák.
Aki megéhezett, választhatott hamburgert, hot-dogot,
lángost is.
Igyekeztünk több neves fellépőt meghívni rendezvényünkre.
Oszvald Marika ismert operettslágereket énekelt,
Csonka András dalai között szerepelt az Állj meg, kislány! című dal is. Az énekeseket Molnár György Líradíjas harmonikaművész és zenekara kísérte.
Közkívánatra újra meghívtuk a Százhalombattai Metronóm Dobiskola növendékeit, akik ismét remek produkciót hoztak.
A kora este sztárvendége Zoltán Erika volt, aki másfél
órás retró partival érkezett, megalapozva az éjszakába
nyúló buli hangulatát.
Állandó kedves vendégeink az ECDS Zoltán Erika
Tánciskola növendékei, akik Mózsik Viktória vezetésével
táncoltak a színpadon.
A jó hangulatot tovább fokozta a Gyuláról érkezett
Dirty Slippers zenekar, majd a kilencvenes évek sikeres
zenekara, a Digital Scream folytatta a sort.

2019. június

IV. TAVASZI VIGADÓ, RÁCKERESZTÚR, 2019. JÚNIUS 8.
Az est második sztárvendégét 22 órakor köszöntöttük a színpadon, Dj. Dévényi Tibi bácsi személyében, aki 72 éves korát meghazudtoló lendülettel,
retró zenéivel és dedikált piros pöttyös labdáival
szórakoztatta a lelkes nézősereget.
Rendezvényünk utolsó fellépője Dj. Kozi volt,
aki hajnali két óráig táncoltatta a fáradhatatlan közönséget.
Nagy öröm volt számunkra, hogy a Keresztúr
Nevű Települések Szövetségéből meghívásunkra
megtisztelte rendezvényünket jelenlétével Sajókeresztúr polgármestere, Kollár Miklós és családja,
Csuri Milán, Nemeskeresztúr képviselője és Mészáros Adrienn, a sárkeresztúri általános iskola igazgató asszonya.
Köszönetet mondunk Scheszták Kornélnak,
Gajdó Györgynek és családjának, Rókás Györgynek, Egresi Gábornak, Bíró Istvánnak és
Novozánszki Csabának, hogy támogatták rendezvényünket.
Köszönjük szépen az önkormányzat összes dolgozójának, a falugazdálkodáson és a közfoglalkoztatásban dolgozóknak, Pintérné Bánkuti Mónikának, Radócz Józsefnének, Mózsik Brigittának,
Mészáros Anitának, Bakos Krisztiánnak, Madai
Marcellnak és a diákoknak, hogy segítették a rendezvény lebonyolítását. Köszönjük szépen Izsó
Jánosnénak, hogy kellékeket biztosított számunkra.
Köszönjük a Rendőrség, a Polgárőrség és a Szamuráj 07 Őrző-védő Társaság valamennyi dolgozójának segítségét.
Örömünkre szolgált, hogy nagyon sokan meglátogatták rendezvényünket, énekeltek, táncoltak,
mulattak ifjak és örökifjak egyaránt. Jó volt látni,
ahogyan együtt vigad a közönség, a közösség. Bízunk benne, hogy mindvégig jól érezték magukat,
és mindenki szép emlékeket visz haza magával az
idei fesztiválról is.

Ráckeresztúr Község Önkormányzata
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MOSOLY HÍREK

Mozgalmas május

„Itt minden volt, itt minden múlt, itt minden visszavár.
Itt régi nap nem alkonyult, és nem lesz ősz a nyár.
A pillanat itt marad, hát adjatok kezet,
a kis sziget mindig szabad, csak emlékezzetek.”
(Török Sándor)

2019. május 6-án, 7-én és 8-án tartottuk hagyományainkhoz híven az anyák napi ünnepségünket, ahova vártuk az
édesanyákat, nagymamákat egy kis műsorral, meglepetéssel és ajándékkal.
2019. május 10-én a madarak, fák napja alkalmából
minden csoportban beszélgettünk, rajzoltunk, informatikai
eszközök segítségével ismerkedtünk a madarakkal, fákkal.
Ehhez kapcsolódott a székesfehérvári OMVK Fejér Megyei Vadászkamara által meghirdetett pályázat, amire
óvodánk is küldött be gyermekmunkát.
A DM-es Együtt, egymásért pályázaton is részt vettünk.
Óvodánk Micimackó csoportja és a szülők, ismerősök,
Ráckeresztúr lakosai
segítségével
szép
eredményt
értünk el. Ezúton
köszönjük támogatásukat és a sok
szavazatot!
Óvodásaink minden évben év végi
kirándulásokon
vesznek részt, ez
az idén sem volt
másképp.
2019.
május 15-én a Micimackó, május 20-án
a Méhecske, május 22-én a Makk Marci és Napsugár csoport vehetett részt egy élményekkel teli napon.
2019. május 29-e a hagyományos gyermeknap, amelynek alkalmából zenés meseelőadáson vehettek részt gyermekeink a Magnólia Bábszínház jóvoltából.
2019. május 31-én zárásként elbúcsúztattuk a nagycsoportosainkat. A huszonkilenc iskolába készülő gyermek
színvonalas műsorral zárta le az óvodai évet pedagógusaik, dajka nénijük felkészítésével. A műsort színesítette a
sok szép vers, dal és tánc. Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető a ballagó néptáncos gyermekekkel vidám, kedves,
táncos műsort mutatott be a közönség örömére.
Fontos számunkra, hogy megköszönjük a szülők, segítőink munkáját. Ezért a teljesség igénye nélkül köszönetet
mondtunk Gajdó Zsuzsannának, Takács Krisztinának,
Halász Annának, Cserna-Gál Anikónak, Tamásné Bendák
Nikolettnek, Sevella Erzsébetnek, hogy gyermekeik óvodás évei alatt sok segítséget nyújtottak intézményünknek.
Az idei évtől hálánk jeléül létrehoztunk egy jelképes
díjat, amely a „Tiszteletbeli örökös tag” elnevezést kapta.
Elsőként három arra érdemes embert ajándékoztunk meg
ezzel, tiszteletünk és hálánk jeléül az óvodáért végzett

munkájukért cserébe. 2019-ben „Tiszteletbeli örökös tag”
elismerést kapott: Balogh Péterné Vali mama, Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester asszony, Herkli Istvánné
Marika néni. Köszönjük nekik áldozatos munkájukat!
A köszönetnyilvánítás után dr. Szentes-Mabda Katalin
Dóra polgármester asszony köszöntötte a gyermekeket,
vendégeket, valamint átadta az önkormányzat ajándékát
az iskolába készülőknek.
Az óvodavezető és az óvodapedagógusok átadták a
nagycsoportosokat Gergics Mihályné iskolaigazgató aszszonynak, aki néhány kedves gondolattal köszöntött mindenkit és zárta ünnepségünket.

A pedagógusnap alkalmából testületünk a szokásos évi
kirándulásán vett részt.
Kellemes pihenést, feltöltődést kívánunk a nyárra mindenkinek!
Gáborné Kutasi Katalin
óvodavezető
A BÚCSÚZÓ NAGYCSOPORTOSOK:
Napsugár csoport: Baksáné Rókás Mónika, Horváth
Ernőné, Győrfi Ferencné, Baki Zalán Norbert, Balog
Mária, Béndek Martin László, Borbély Levente Csaba,
Buzás Levente Csaba, Buzás Ramóna, Czuppon-Takács
Máté, Csizmarik Ketrin Irén, Ferenczi Kevin, Fórián
Levente László, Goga Szimonetta Laura, Halász Hanga,
Huber Milán, Jaloveczky Anilla, Lakatos Enrikó, Marosvölgyi Klaudia, Mike Tímea Andrea, Molnár Kevin, Nagy
Levente, Németh Nikolasz, Puha Klaudia Kira, Szivek
Krisztián, Szőnyi Lilla, Tamás Dániel Ottó, Venczel
Dóra, Baladik Tibor Ramirez
Makk Marci csoport: Herkliné Boros Márta, Petkes
Nóra, Takács Jánosné, Gulyás Jázmin, Cserna Zita,
Durányik Máté, Zsigmond Levente József

2019. június

Zene, tánc, mese, krimi
A Ráckeresztúri Petőfi Sándor
Általános Iskola évek óta kulturális gálával zárja a tanévet. A hagyományoktól idén sem tértek el.
Az alsó tagozatos lányokból és
fiúkból álló néptáncos csoport
Bodó-Bán
Enikő
néptáncpedagógus koreográfiáját mutatta
be. A hatodik osztályosok osztályfőnökük, Tapoti Rita vezetésével az Egri csillagok világát
idézték, még Dobó és a várvédők esküje is elhangzott. Az
ötödikesek rettegett Karib-tengeri kalóznak öltözve harcoltak, vívtak, míg a felsős németesek Dzsingisz kánról daloltak, természetesen németül. A retró hangulatot a nyolcadik
bések fokozták 1970-es, 80-as évekbeli ruhákkal, tánccal. A
sajátos időutazás Mátyás udvarában folytatódott: az alsós
színjátszó szakkör tagjai az igazságos királyról és a három
lustáról meséltek, a darabot Drozdikné Nagy Ágnes Tünde
rendezte.
A 3. a osztály különleges produkcióval készült: a lányok
piros pólóban, a fiúk kockás ingben adták elő A Pál utcai
fiúk című musicalből a Mi vagyunk a grund című dalt – két

anyuka, Cserna-Gál Anikó és Bendákné Halász Mária volt a
koreográfus. Nagy sikert aratott a tanár–diák zenekar is,
melyben Osán Dániel fizikatanár, Varsányi Ádám angoltanár mellett Venczkó Alexandra, Kucsera Máté és Szabó
Zoltán játszott. Vérbeli angol krimivel készültek a felsős
színjátszók, Woodhouse Forduljon Psmith-hez című jelenetét
mutatták be Gajdó Rita magyartanár rendezésében.
Az est egy népszerű Michael Jackson-dallal zárult, melyet
Tapoti Rita matematikatanár és néhány diák énekelt, az üzegá
net ma is időszerű: Gyógyítsd meg a világot.
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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.
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Okos locsolás

Gyógynövények szárítása, értékesítése

Eleink tudománya
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Míg szüleink generációjának elég volt három-négy A gyógyfüveket régebben sokkal jobban megbecsülnaponta locsolniuk, a globális felmelegedés miatt ték úgy, hogy anyáink minden gyógyfűnek hatását
manapság szinte naponta kell.
ismerték, a házikertben maguk is termesztették. A régi
magyar gazdasszony nem akadt meg tanácstalanul,
Ne tapossuk a talajt
Ha eddig nem voltak ösvények a kertben, mostan- ha házanépe közül valaki megbetegedett, mert a
tól érdemes kialakítani néhányat. A talaj vízhaszno- gyógynövényekkel a kisebb bajokat gyógyítani, a fájsító képessége ugyanis nagy mértékben azon múlik, dalmakat enyhíteni tudta.
A gyógynövények termesztésénél a legfontosabb
mennyire laza a szerkezete. Minél lazább a talaj,
annál könnyebb a növényeknek erős gyökeret fejleszte- azoknak szárítása. Ezt csakis a legnagyobb gonddal
szabad végezni. A napon szárítani sohasem szabad,
niük: ez segít nekik átvészelni az aszályos időszakokat.
mert a növény színét, zamatját veszti. A gyógynövények
Öntözzünk helyben
szárításához külön helyiség szükséges. Elegendő e célra
Csepegtető öntözőberendezés kialakítása nem mindenkinek egyszerű, viszont 15 százalékra csökkenti a víz- egy szellős pajta, kamra vagy padlás is.
A gyógyító füvek szedését is érteni kell. Csakis napos
veszteséget. Hasonlóan takarékos módszer, ha a slagra
időben,
a harmat felszáradása után szedhető.
stopgombos öntözőfejet veszünk: az ösvényt nem kell
Lapályos,
sík földön jól terem a borsosmenta, méhfű,
locsolni, csak a zöldet. Ugyanezt érhetjük el locsolókanm
a
j
o
r
á
n
nával is. Soha ne a növényt locsoljuk, hanem a földet
na, festőkörülötte!
Öntözéshez érdemes összegyűjteni az esővizet egy m á l y v a ,
hordóban vagy dézsában, de eső után szorosan fedjük le fehérmályezeket, nehogy a szúnyogok belehelyezzék lárváikat.
va. Sík,
silány talaTakarjuk a talajt
jon
az
Felére csökkentheti a kert vízigényét. Sajnos a mulcs
ök
örfark
csak a fokozott párolgást akadályozza meg, a gyomosodást kevéssé. Gondolkodhatunk talajtakaró növények- kóró. Száben, mint amilyen a pimpó, az örökzöld meténg, az r a z a b b
erdei pajzsika vagy a pozsgás varjúháj. Ezek már két- m e s z e s
három év alatt beterítik a kiszemelt területet, és árnyé- talajon, hegyoldalban: az orvosi zsálya, ruta, izsóp és bekolják a talajt, amely így kevésbé párologtat.
nedekfű.
Évelő gyógynövények: a borsosmenta, méhfű, festőReggel locsoljunk
mályva,
fehérmályva, izsóp. Kétnyári növény az ökörfarkKora reggel van a leghűvösebb, ekkor legkisebb a párolgás mértéke. Az esti locsolás kockázatos lehet: ha éjsza- kóró. Egynyári a majoránna és benedekfű.
A borsmenta évelő növény. Olajat készítenek belőle, de
kára nedvesek maradnak a levelek, megtámadhatják a
növényt a kórokozók. Napközben pedig azért nem sza- teának is használják. Szellős padláson kell szárítani, hol a
bad locsolni, mert a Nap sugarait a leveleken megülő nap nem éri. A méhfű vagy citromfű is hasznos növény.
vízcseppek nagyítóként erősítik fel, szétégetik a levele- Évente kétszer-háromszor is vágható, mikor harminc centiket. Ha nincs idő reggel öntözni, akkor naplemente méter magasra megnőtt. Ha a méhfüvet száraz, napos
után, de még kora este végezzük.
reggelen leszedtük, lazán kosárba helyezzük, és a napról
védjük, mert különben hamar fekete lesz.
Ügyeljünk a növények egészségére
(Részlet egy 1913-ban kiadott könyvből)
Az egészséges növény elviseli az alkalmankénti vízhiányt. Érdemes rendszeresen gyomlálni és trágyázni
komposzttal vagy tápoldattal, és az elszáradt vagy beteg A Keresztúri képesrészeket azonnal le kell vágni. A levelek fakó színe, ér- könyv már több mint
des tapintása elárulja, hogy szomjas a növény. Az elszáezer fotót
radt részek, a tő körül kicserepesedett talaj is hasonló
tartalmaz.
figyelmeztetés.
Megtekinthető a
KL
Facebookon:
Községi könyvtár,
Kedves Olvasóink! Kertelő rovatunk ezzel az írással
Ráckeresztúr
búcsúzik. Állandó szerzőnk, Kristóf László már az
égi kerteket járja. Mindig előre dolgozott, háromTovábbra is várjuk a
négy hónapra megvolt a téma, a cikk. Így bár áprilisrégi fotókat,
ban már nem tudott írni, a májusi és a júniusi Hírdokumentumokat.
mondóba még jutott anyag. Köszönöm lelkiismereGyűjtsük össze
tes, pontos munkáját! Isten legyen vele s velünk!
emlékeinket!
– a szerk.
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Egyházközségi hírek

Korai fejlesztés – mikor? kinek? hogyan?

Fotó: Herkli Antal

Június 1-jén ünnepelte egykori ráckeresztúri plébáno- Minden család bizonyos értelemben csalódást, gyászt
sunk, Schrőder Gyula atya 90. születésnapját. Székesfe- érez, amikor a várva várt újszülött fejlődése a megszohérváron, a papok idősek otthonában él, mind a mai kottól eltérően alakul. Ha egy szülő azt látja, hogy kisbabája nem úgy
napig aktív, naponta misézik, jó egészségnek örvend.
fejlődik, mint a
Isten éltesse!
testvére,
a
szomszéd kisgyerek ugyanannyi
idősen
már
mászik
vagy beszél, ha
a védőnő, a
gyermekorvos lassú vagy eltérő fejlődésre hívta fel a
figyelmet, a jeleket mindenképpen komolyan kell venni.
Az átlagos fejlődésmenet mérföldkövei a mozgás, az
érzékelés, észlelés, a kommunikáció, szociális interakciók, valamint a beszéd területén kiemelkedő jelentőséggel bírnak minden kisgyermek életében a 0–3 éves korig
tartó időszakban.
A 2011. évi CXC. törvény 18. §-a a gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladatát a pedagógiai szakszolgálatok hatáskörébe rendeli. A
15/2013 EMMI rendelet 4–5. §-a rendelkezik az ellátásJúnius 2-án tartottuk az idei évben az elsőáldozást. Hat ba való bekerülés módjáról.
gyermek: Horváth Attila Botond, Horváth Szonja,
A családközpontú koragyermekkori intervenció
Dienes Regina, Glócz Zsuzsanna, Novozánszki Bíbor- szemléletét követve szakszolgálatunk gyógypedagógus
ka és Zsigmond Réka járult először szentáldozáshoz. és konduktor munkatársai a már szakértői véleménnyel
Egész évben lelkiismeretesen, komolyan véve a szent- rendelkező kisgyermekek ellátása mellett igény esetén
ségeket készültek fel erre az ünnepre. Mindnyájukat állapotfelmérést végeznek, majd a szülőkkel közösen
támogató családi háttér veszi körül. Ezen a vasárnapon megtervezik és megkezdik a gyermek fejlődésének táigen megható, családias, megtérésre buzdító élményben mogatását. Ez lehet
volt részünk.
otthoni fejlesztésre
Jézus segítse őket mindennapjaikban, kötelezettsé- vonatkozó tanácsadás, adott esetben
geikben, örömükben, bánatukban!
Dienesné Zsebi Regina intézményes megsegítésre tett javaslat.
GYŰJTSÜK ÖSSZE ÉRTÉKEINKET! Intézményünkben
0–3 éves korú kisTisztelt Ráckeresztúriak!
gyermekek számára a
Gondolkodtak már azon, hogy milyen értékek talál- szakértői véleményben meghatározott fejlesztést egész évben folyamatosan
hatók a településen, ahol élünk?
biztosítjuk a gyermekeknek, ezenkívül játékos mozgásNemcsak a műemlékek, szobrok, régi épületek fejlesztő, beszédindító, szociális készségfejlesztő csoértékesek, hanem mindaz, amit mi magunk készí- portjainkba várjuk a jelentkezőket. Pszichológus kollétünk, amire büszkék vagyunk.
gáink igény esetén szülőcsoport vezetését vállalják.
Kérjük, javasoljanak értékeket, hogy közösen
Ha gyermeke fejlődését nem találja kiegyensúlyozottbővítsük a Ráckeresztúri Települési Értéktárat. Az nak, konzultáljon védőnőjével, gyermekorvosával, keértéktárban jelenleg huszonnégy érték szerepel, ressen bennünket!
Szabó Antalné
köztük például az idén 240 esztendős Szentháromigazgató, gyógypedagógus, korai fejlesztő
ság-szobor, a délután három órai harangszó vagy a

sibálás népszokás.
Minden érték, amit a közösség tagjai annak tartanak. Várjuk ötleteiket, javaslataikat – írásban vagy
akár szóban! A javaslattevő űrlap letölthető a település honlapjáról: http://rackeresztur.hu/
rackereszturi-telepulesi-ertektar.

Bereznai Istvánné
a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság elnöke

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
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Vallomás nagyon színesben

„Soha nem jelentem még meg ennyire egyik filmemben sem, de mindegyikben magamról beszélek” – mondta a cannes-i filmfesztivál
sajtótájékoztatóján Pedro Almodóvar.
A spanyol mester idén tölti be a hetvenedik életévét. Új
filmje, amely alkotásról, alkotói válságról, gyermekkorról, fiatalságról, emberi kapcsolatokról, öregségről és természetesen
a mozi iránti rajongásról szól, a Fájdalom és dicsőség címet kapta.
A témája nem új, láttunk már ilyet. A kritikusok egyenesen
Fellini 8 és ½-jéhez hasonlítják, bár hangulatában (szerintem)
Tornatore Cinema Paradisójához áll inkább közelebb. De nem is
ez a lényeg.
Almodóvar a klasszikus hagyományt követi tehát, amikor
lírai konfesszióban egy rendező bőrébe bújva mesél az életéről. A „mozi a moziban” megjelenítése mindig izgalmas játék
és hálás feladat. S a szereplők kiválasztása sem okozhatott
neki nagy fejtörést. A régi és jól bevált „csapattal” dolgozott.
Saját alteregójának Antonio Banderast, az idős anyát játszó szerepre Julieta Serranót, a fiatal anyáéra pedig kedvenc múzsáját,
Penélope Cruzt kérte fel.
Igaz, a pompás szereposztás sem mindig jelent biztosítékot. Az önvallomás műfaja pedig veszélyes terep is lehet, még
az olyan tapasztalt öreg rókának is, mint Almodóvár. A különc rendezőzseni azonban egyetlen csapdába sem sétált bele.
Pedig lett volna rá lehetősége bőven.
A színes, szagos, afféle igazi almodóvaros film szerethető,
szép és jó. Úgy ríkatja meg az embert, hogy közben végig ott
bujkál a történetben a humor, vagy legalábbis az önirónia. Úgy nyűgözi le a nézőt, hogy
az közben tudja, a vásznon megjelenő véletlen egybeesések csak a regényekben és a
filmekben léteznek.
Ez a film negyven fölött erősen ajánlott,
ötven fölött kötelező. Hogy miért is?
Mert egy bizonyos kor után ajánlott és
kötelező rendezni sorainkat rég nem látott
alkotótársakkal, szerelmekkel. Ajánlott és kötelező számot
vetni azzal, mi volt, mi van, s mi lehet még. Ajánlott és kötelező önmagunk nyomorát legalább saját magunknak bevallani.
És nem akarni többnek és másnak látszani, mint amik vagyunk, amivé lettünk.
Az öregedő rendezőt a majd’ hatvanéves Banderas remekül alakítja. Meg is kapta érte Cannes-ban a legjobb férfi szereplőnek járó díjat. Julieta Serrano és Penélope Cruz szintén
lenyűgözőek: erősek, gyengédek, szépek, okosak. Asszonyok.
Egyszerre szívbemarkoló és mosolyra fakasztó az idős anya és
a már szintén nem fiatal fia egyik közös jelenete. „Ne nézz ilyen
eszelősen, és bele ne írd a filmedbe, amit most elmeséltem!” – hangzik el
a szülői parancs. De mint tudjuk, a legjobb „alapanyagra”,
vagyis a valóságra minden művész pont ilyen eszelős tekintettel veti rá magát. És hiába ígéri meg, hogy sosem használná fel
a hallottakat. Bolond lenne nem megtenni azt.
Almodóvar ebben a filmben nem markolt sokat. De amit
markolt, abból igazat teremtett. S kiváló arányérzékkel festette
a filmvászonra, hogy mit jelent a siker, a kudarc, a konfliktus,
a tehetetlenség, az alkotás, a munkára való képtelenség, az
öregedés, a szeretet, a szerelem. És ez utóbbi reménytelen
szépsége, szép reménytelensége.
Sokak szerint ez a spanyol mester búcsúmozija. Talán igen,
talán nem. Én bízom abban, hogy nem. Miért? Mert az ilyen
filmek után az ember kicsit újra hinni kezd a csodában.
Mi másban is hihetne?

Koncz Veronika

IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Pénznél értékesebb
Vajon meddig tűrheti el
két kamasz lány, hogy képtelenek szabadulni hazugságukból? Tényleg lerombolhat egy éveken átívelő
barátságot egy ártatlan
fejhallgató?
Lara és Petra régóta
barátnők, mindent együtt
csinálnak, mindent megosztanak egymással. Egy
új, márkás fejhallgató és egy szerencsétlenül végződő osztálykirándulás azonban elszakíthatja barátságuk gondosan ápolgatott aranyfonalát.
Petra méregdrága fülese egy hirtelen mozdulat
következtében véletlenül a tatai Öreg-tó aljára zuhan, és ott is marad. Tasnádi Letti, az osztály legbalhésabb lánya tökéletes bűnbaknak tűnik, hogy Petra
szigorú édesanyja ne tudja meg a szerencsétlen történést. A hazugság szép lassan behálózza a két
lányt, amelybe már teljesen belegabalyodnak, s nem
tudnak szabadulni. Egyre távolabb kerülnek egymástól, a tánc-Eb időpontja azonban egyre közeleg…
Mészöly Ágnes fontos, a célközönséget foglalkoztató témákat feszeget könnyed, laza, gördülékeny stílusban. Tetszett, hogy Lara és Petra nézőpontjából is betekinthetünk a történésekbe, és azok
mögé is. Érdekes megfigyelni, mennyire máshogy
látja két teljesen különböző személyiségű lány az
eseményeket, mennyire másként fogják fel az egész
helyzetet.
A regény jó választás lehet tinédzsereknek, akik
szeretik a könnyen értelmezhető történeteket. Nem
fog benne csalódni az sem, aki csupán kikapcsolódásképpen veszi kézbe. Ugyanakkor mondanivalóját
is fontos megragadni: nem mindig a könnyebb út a
helyes.
Ez a rózsaarany fejhallgató bizony valóban méregdrága volt. De pénznél jóval értékesebb az, amibe került – két lány barátságába…

ká
(Mészöly Ágnes: Vágod? című regénye az Ellenpontok-sorozat
többi kötete mellett megtalálható a könyvtárban.)

A könyvtár nyári nyitvatartási rendje
hétfő: 10.00–16.00
kedd: 10.00–16.00
szerda: 10.00–17.00
csütörtök: 10.00–17.00
péntek: 8.00–12.00
szombat: zárva
vasárnap: zárva
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A spanyol konyha
Buen provecho!, azaz jó étvágyat!
A főzés egyik elengedhetetlen alapanyaga az olívaolaj; Spanyolország a
világ olívaolaj-termelésének 44 százalékát adja. A sáfrányt szintén gyakran
felhasználják. Sok étel alapja a sofrito,
amely fokhagymából, hagymából, paradicsomból áll, és amelyet olívaolajban főznek meg. Szinte mindig bort kortyolgatnak a fogások mellé. Kenyeret minden mellé esznek, és a
nyári hónapokban salátát is mindig fogyasztanak. A különböző különleges sajtok és kolbászok is igen népszerűek, sok
ételt pedig babból készítenek. Desszertnek tejtermékeket
vagy gyümölcsöt fogyasztanak, süteményeket és tortát csak
különleges alkalmakkor.
Spanyolország egyik fő nemzeti étele a paella. Fő összetevői a rizs, a sáfrány és az olívaolaj, ezenkívül tengeri falatokkal, hússal és zöldségekkel körítik. Serpenyőben készítik,
sofrito-alappal. A serpenyő alján lévő rizst megpirítják.
A cocido is tipikus spanyol főételnek számít. Különböző
húsokat, kolbászokat, zöldségeket és babot tartalmaz. Népszerű étel a tapas. Ezt általában este 9–11 között, vacsora
előtt fogyasztják, és mellé bort, sört vagy sherryt isznak. A
tapas többféle, igen erősen ízesített tengeri falatokból, esetleg húsból és kolbászból áll. Sok étteremben a tapast étvágygerjesztőként, fogpiszkálóra tűzve, ingyen kínálják.

Tradicionális spanyol szokás a churro fogyasztása desszertként. A ropogós édességet, mely vízből, sóból és lisztből áll,
megcukrozzák, és forró csokoládéba mártogatják, de tölteni
is szokták.
A tortilla szintén igen elterjedt. Ez egy tojásból készült
omlett, sült paradicsommal. Magyarországon göngyölve
ismerjük, de lapított formában is tálalják. A gazpacho hidegen
felszolgált leves, amelynek fontos összetevője a paradicsom,
ezenkívül olívaolajat, fokhagymát, uborkát, erős paprikát,
száraz kenyeret, ecetet tartalmazhat.
Mediterrán országként jellemző mindenféle tengeri hal és
egyéb tengeri élőlények fogyasztása. Rendkívül népszerű a
tintahal, sokszor a hal saját tintájában főzik meg.
Paella
Hozzávalók: 1 db csirkemell filé, 5 dl alaplé, 20 dkg rizs, 1 db
piros kaliforniai paprika, 1 db zöldpaprika, 25 dkg zöldborsó
(konzerv), 1 közepes fej vöröshagyma, 2 db paradicsom, 1 kiskanál sáfrány, 1 gerezd fokhagyma, 3 csokor petrezselyem, 3
evőkanál napraforgó olaj, só, bors.
A csirkét megtisztítjuk, nagyobb kockákra vágjuk, kevés olajon
megpirítjuk, majd félretesszük. A megmaradt olajon megpároljuk
a felaprított hagymát, a kockára vágott paprikákat és paradicsomot, majd visszatesszük a húst is. Folyamaton kevergetés mellett megsózzuk, megborsozzuk, majd felöntjük a húslevessel, és
beleszórjuk a rizst. A reszelt fokhagymával, a petrezselyemmel
és a sáfránnyal ízesítjük, majd hozzáadjuk a zöldborsót, és
20-25 perc alatt készre főzzük.

LOGIKAI FELADVÁNY – Öt alma
Egy kosárban öt alma van. Az almákat úgy kell elosztani öt ember között, hogy mindenki kapjon egy almát, és
a kosárban is maradjon egy. Hogyan lehetséges ez?
A megfejtés beküldésének határideje: 2019. július 5. E-mail cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com ● A 2019. májusi
logikai feladvány megfejtése: az ötödik testvér sakkozik. Tizenhárom hibátlan megfejtés érkezett, a három szerencsés nyertes: Kiss Lászlóné, Lengyel Bea, Purnhauser Lea. A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!

Nevet kaptak a kis gólyák
A főút melletti fészekben idén négy fióka született. Timi és Misi gondos szülőkként ellátják őket mindenféle jóval,
óvják az idegen gólyáktól fészküket. A
kis gólyák gyűrűzésére 2019. június 21én kerül sor, addig is kamerán keresztül
kö ve t h etj ü k, h o gy a n te ln e k a
ráckeresztúri gólyák mindennapjai.
A gólyák leghívebb barátja, Damak
Lászlóné június 7-i facebookbejegyzését idézzük: „Ráckeresztúr!
Falunk és Timi, a gólyamama tiszteletére a négy gyönyörű gólyababánk a keresztségben a következő neveket kapta: a legnagyobb Tavasz, a második
legnagyobb Táltos, a harmadik baba
Tádé és a picike Tudor. A neveket azoktól a ráckeresztúri emberektől kapták, akik nagyon szeretik őket, sokat
figyelik a kamerát, izgulnak értük. Mához két hétre lesz a gyűrűzés, azt megvárjuk, és utána rendelem meg a
névtáblát, az újat, és erre már rákerülnek majd a gyűrűszámok is. Így, ha két-három év múlva esetleg hazajönnek a falunkba, a gyűrűszámot leolvasva be lehet azonosítani őket.”
■

golyakamera.livenetwork.hu
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Könyvheti könyves nyereményjáték

ÚTRAVALÓ ÜZENET

A 90. Ünnepi Könyvhét alkalmából nyereményjátékra hívjuk olvasóinkat. A 2019. június 13. és 17. között megrendezett könyvhét mottója:
Olvasó vagyok.
A következő kérdések a jelenkori irodalomhoz kapcsolódnak.

„Az ember tör, az ember zúz, az
ember öl, az ember magtalanít;
de a nyár nyár marad, a liliom
liliom marad, a csillag csillag
marad.”
1. Ki kezdeményezte 1927-ben, hogy „lehetőleg az ország minden településén
(Victor Hugo)
egy időben rendeztessék Magyar Könyvnap az igényes irodalom, a magyar
nyelv megőrzése érdekében”?
a) Babits Mihály b) Kosztolányi Dezső c) Supka Géza
2. Budapesten hol rendezték idén az ünnepi könyvhetet?
a) Duna korzó
b) Vörösmarty tér
c) Szentlélek tér
3. Milyen rendezvény kapcsolódik az ünnepi könyvhéthez?
a) kakasszépségverseny b) gyermekkönyvnapok c) könyvelők versenye

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

4. Melyik egy magyar könyvkiadó neve?
a) Cerkabella
b) Cipőfűző
c) Kisködmön
5. Melyik madárról neveztek el egy magyar könyvkiadót?
a) kolibri
b) szalakóta
c) búbos vöcsök
6. Melyik magyar író publikál Szív Ernő álnéven?
a) Szilasi László b) Darvasi László
c) Nádas Péter
7. Melyik folyóirat köthető Szegedhez?
a) Vigilia
b) Tiszatáj

c) Forrás

8. Ki írta a Rókabérc, haláltúra című krimit?
a) Mészöly Ágnes b) Balázs Ágnes
c) Turbuly Lilla
9. Mi a neve a talán legismertebb, könyvekkel foglalkozó internetes portálnak?
a) moly.hu
b) falomakonyveket.hu c) irodeak.hu
10. Ki írja a Kufli-történeteket?
a) Berg Judit
b) Bosnyák Viktória

c) Dániel András

11. Az Ellenpontok-sorozat legújabb része Csak barátok? címmel jelent meg.
Ki a szerző?
a) Kalapos Éva Veronika b) Csapody Kinga c) Király Anikó
12. Melyik könyvkiadó mottója: „Csak az ember olvas”?
a) Helikon
b) Európa
c) Magvető
13. Melyik kiadó adja ki a tizenévesek körében népszerű LOL-könyvsorozatot?
a) Cerkabella
b) Pozsonyi Pagony
c) Móra
13+1. Az idei könyvhétre jelent meg Závada Pál új kötete a Magvető Kiadónál.
Mi a címe?
a) Hajó a ködben b) A múló évek hajóján c) Hajó a sötétben

Kérjük, a megfejtést személyesen adja le a könyvtárban, vagy
e-mailben küldje el a wakonyvtar@gmail.com címre.

Határidő: 2019. július 5., éjfél
A legjobbak között könyveket sorsolunk ki.
A totó kitöltéséhez hasznos információk találhatók a www.moly.hu és
a www.unnepikonyvhet.hu honlapon.

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

Határidő: 2019. július 5., éjfél
Az előző lapszámban közölt feladvány
megfejtése: a főúton lévő virágos hordó részlete. Hat helyes megfejtés érkezett, a
szerencsés nyertes: Zatkó Zénó.
Gratulálunk! A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben.

Új könyvek a könyvtárban
Sandahl, I. D.: Játék dán módra
Singer, D.: Madarak az etető körül
Carroll, R.: A Bullet Journal módszer
Wax, R.: Használati utasítás az emberhez
Pajalunga, L.: Jó éjszakát jóga
Pajalunga, L.: Jó reggelt jóga
Aciman, A.: Nyolc fehér éjszaka
Baldacci, D.: Végső fázis
Bálint Erika: Adj esélyt!
Bates, M.: Zűrzavar a vonal végén
Bonetti, M.: Kaland az állatparkban
Cornwell, B.: Az üres trón
Davis, F.: A mestermű
Edwards, M.: Nyomodban vagyok
Follett, K.: Az idők végezetéig; A tűzoszlop
Hammett, D.: A máltai sólyom
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