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Október a látás hónapja
Tizenkilenc éve, 2000 óta minden évben október
második csütörtökjén tartják világszerte a látás
világnapját. A cél az, hogy felhívják a figyelmet
arra tényre, hogy a vakság nyolcvan százalékban
megelőzhető. Az esztendő tizedik havában számos programot szerveznek, az optikusok sokféle
akciót hirdetnek, hangsúlyozva, hogy látásunkat is
rendszeresen ellenőriztetni kell.
A látás és a tisztán látás mindennapjaink része,
ezért ez alkalomból néhány szép és fontos gondolatot idézünk ismert és kevésbé ismert szerzőktől.
Cselekedj a természet rendje szerint,
sose erőszakold a dolgokat,
ne keresd a túlzott élvezeteket,
lásd meg a nagyot a kicsinyben,
lásd meg a sokat a kevésben,
a rosszat is jóval viszonozd. (Lao-ce)
*
Nincsenek véletlenek, minden a gondolataidban
gyökerezik – abban, hogy mit akarsz és mit tudsz
meglátni egy fordulat mögött. (Hioszi Tatiosz)
*
A kedvesség az a nyelv, amelyen a süket hallani
tud, a vak pedig látni. (Mark Twain)
*
Nem elég a célt látni, járható útja kell!
Nem elég útra kelni, az úton menni kell!
Egyedül is! Elsőnek, elöl indulni el!
(Váci Mihály)
*
A rajtunk most átvonuló zivatar annak előjele,
hogy egünk nemsokára kiderül, s jobb napokat
fogunk látni, mert lehetetlen, hogy akár a baj, akár
a jó örökké tartson, s ebből az következik, hogy
mivel a baj már soká tart, a jónak közel kell
lennie.
(Gabriel García Márquez)

Az önkormányzati választás eredménye
Szépkorúak köszöntése
Virágnyelv – Krizantém
Országos Könyvtári Napok 2019
Skandináv rejtvény, nyereményjáték
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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. 2019. október 31-étől november 3-áig 0 órától
24 óráig látogatható.

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

2019. október

3

Az aradi vértanúk és az 1956-os forradalom
és szabadságharc hősei emlékére
ADY ENDRE:
Október 6.
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

NAGY LÁSZLÓ:
Varjú-koszorú
Sortüzek döreje szédít,
szív szakad és vakolat,
gyász-szalagok közt az Édes
már megint sírvafakadt.
Fél a fű, a vézna füst is
ijedten legöndörül,
félelem dobog a házban,
a tájban körös-körül.
Fekete bársony-koloncok
örvényét veti az ég,
varjú-koszorú fölöttem,
rajtam hideg veriték.

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél
Október elején hagyományosan az Országos Könyvtári
Napok elnevezésű rendezvénysorozatra figyelnek a
könyvbarátok, könyvmolyok országszerte. Idén sem volt
másképp, bár némiképp érződött, hogy az emberek egy
részét jobban érdekli a politika, mint a kultúra és a tudomány, s a számos, könyvtárak által kínált érdekes program sem vonzotta annyira a közönséget, mint máskor.
Holott tudomány és kultúra nélkül semmik vagyunk.
Az ember épp attól válik különlegessé, hogy képes gondolkodni, hogy tud olvasni. A könyvek világa akár menedék is lehet, de sok esetben tanulhatunk abból, amit mások felfedeztek, átgondoltak, kikutattak, lejegyeztek.
Nem szükséges újra és újra megtapasztalnunk mindent,
hiszen elődeink már megtették, nekünk csak alaposan
körül kellene néznünk, mert tanulni tőlük bizony sosem
késő. S tanulni sosem szégyen.
Ami leginkább elszomorító, az az egyre jobban terjedő gyűlölet, agresszió és aljasság. Ezzel is számos tanulmány foglalkozik, könyvek is íródtak e témában. Már az
iskolai közösségekben is megfigyelhető a jelenség, épp
ezért ajánlom figyelmükbe Peszter Zsuzsanna védőnő
írását, melyben a bántalmazott gyerekekről ír. Arról, hogyan lehet észrevenni a jeleket, s hogyan segíthet a szülő,
a pedagógus.
Nagyon fontos a beszélgetés. Az igazán értő figyelem, a segíteni vágyó meghallgatás többet jelent, mint ha
azt mondjuk a gyereknek, védd meg magad. Sem az
ökölharc, sem a verbális perpatvar nem oldja meg a
problémát. Csakis a higgadt, tárgyilagos, a másik értékeit
megbecsülő beszélgetés vihet előbbre. Legyen szó akár
családról, akár kisebb vagy nagyobb közösségről.
„A stílus nem egyéb, mint az a rend és lendület, amit
gondolatainkba viszünk. A stílus maga az ember” –
idézhetjük Georges-Louis de Buffont, francia matematikust, akinek szavai napjainkban igencsak időszerűek. S
ugyancsak érdemes észben tartani a spanyol Baltazár
Gracián tanácsát: „Beszélj figyelmesen. Vetélytársaiddal
óvatosságból, a többiekkel illemtudásból. Mindig ráérsz
kimondani egy szót, de visszavonni nem.”

Gajdó Ágnes

Bursa Hungarica-pályázat
Ráckeresztúr Község Önkormányzat csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.
A korábbi évekhez hasonlóan a felsőoktatási intézményben tanulók (A típusú) és a felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni kívánó tanulók (B típusú) adhatnak be pályázatot.
Az ehhez szükséges űrlapot a www.emet.gov.hu/
hatter_1/bursa_hungarica oldalon érhetik el. A belépést követően töltsék le, és kitöltve, a szükséges
mellékletekkel (iskolalátogatási igazolás, az egy háztartásban élők jövedelemigazolása) együtt 2019.
november 5-éig adják le a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatán.
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
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NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS, RÁCKERESZTÚR, 2019
A roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredménye (jegyzőkönyvi adatok)

A jelölt neve

Jelölő szervezet

Nagy Melinda
Góman Brigitta
Nagy Údó

LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM

Kapott érvényes szavazat
18
15
14

képviselő
képviselő
képviselő

A roma önkormányzat összetétele: Góman Brigitta, Nagy Melinda, Nagy Údó
A választókerületben a választás eredményes.

Tisztelt Lakosság!
A Falugondnokság szeptember végén új székhelyére,
a Hősök tere 5. szám alá (volt takarékszövetkezet
épülete) költözött.
Az új székhelyen változatlan formában folytatódik
tovább az ügyintézés. Az eddigi telefonszámok nem
változtak.
Bízunk benne, hogy az új helyszínen könnyebbé
válik az ügyintézés a lakosság számára.

§

Válaszol az adótanácsadó
A jövő évben – 2020-ban – életbe lépő
változások

A 2020. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő [7/2019. PM rendelet szerint]:
a)
augusztus 21., péntek
pihenőnap
augusztus 29., szombat
munkanap
b)
december 12., szombat
munkanap
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
december 24., csütörtök pihenőnap

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

FELHÍVÁS
Kérjük, aki bármilyen
emléket őriz a ráckeresztúri önkéntes tűzoltókról, ossza meg velünk – legyen az történet, fénykép, dokumentum vagy akár egyenruha, sapka, jelvény, igazolvány.
Idén ünnepeljük az 1889-ben létrejött Önkéntes
Tűzoltó Testület megalakulásának 130. évfordulóját,
melyről szeretnénk méltóképpen megemlékezni.
Köszönjük segítségüket!
Ráckeresztúri Helytörténeti Klub

Néhány, általános érdeklődésre számot tartó, várható
adótörvény-változás:
● Négy vagy több gyermeket nevelő anyák élethoszszig tartó szja-mentességet élveznek az összevont
adóalapba tartozó teljes jövedelmükre vonatkozóan.
A fenti kedvezménnyel egyidejűleg a családi járulékkedvezmény érvényesítésére is jogosultak.
● Csekkes átutalások 20 000 Ft-ig illetékmentesek
lesznek, illetve életbe lép a 6000 Ft-os illetékmaximum.
● Az egészségügyi szolgáltatási járulék értéke 7500
Ft-ról 7710 Ft-ra növekszik (napi 257 Ft-ra).
● Megszűnik az egyszerűsített vállalkozási adó
(eva), ezért át kell térni más adónemre ebben az
évben.
● A kisvállalati adó 13%-ról 12%-ra csökken.
● A turizmusban ágazati bérminimumot vezethetnek
be.
–onari
(Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a fentebb leírtak szakmai iránymutatásnak minősülnek. Egyedi ügyekben célszerű személyre
szabott tanácsadást kérni a szakemberektől. – a szerk.)

2019. október

5

A 2019. október 13-án tartott települési önkormányzati választás eredménye:
A polgármester Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (független jelölt) lett.
A települési képviselő-testület tagjainak száma: 6 fő
Az önkormányzat összetétele:
Dienes Gábor
Lisziné Hunyadi Hajnalka
Peták Norbert
Scheszták Kornél
Szabó Dávid
Szabó József
A polgármester-választás eredménye (jegyzőkönyvi adatok)
A jelölt neve
Jelölő szervezet Kapott érvényes szavazat
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
Kunné Tóth Györgyi
Peták Norbert
Dobrádi Károly

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

702
129
434
38

Százalék
53,88%
9,9%
33,31%
2,92%

A választókerületben a választás eredményes.
Az egyéni listás választás eredménye (jegyzőkönyvi adatok)
A jelölt neve
Jelölő szervezet
Kapott érvényes szavazat
Szabó József
Szabó Dávid
Scheszták Kornél
Dobrádi Károly
Dienes Gábor
Markócziné File Erika
Kozocsa Mihály
Kocsis János
Bádovszki Csaba
Riethné Király Ágnes Mária
Horváth Géza
Péter András
Marczinka Mária Magdolna
Novozánszki Csaba
György László
Joósz József
Tóth József
Kunné Tóth Györgyi
Pintérné Bánkuti Mónika
Peták Norbert
Lisziné Hunyadi Hajnalka

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

A megválasztott képviselők száma: 6.
A választókerületben a választás eredményes.

578

képviselő

594
441
186
670

képviselő
képviselő
képviselő

173
142
82
353
25
81
242
260
306
256
100
123
182
358
612
460

képviselő
képviselő
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MOSOLY HÍREK

Játéknap és szüreti délután ének című zenés, interaktív műsorát. A színvonalas előadás

Óvodánkban az elmúlt időszakban számos programot szerveztünk. A szülői értekezleteket szeptemberben tartottuk, majd a
tavalyi sikeren felbuzdulva ismét csatlakoztunk a Játsszunk
Mindannyian! című országos játéknaphoz. Programunkat szeptember 19-én délelőtt tartottuk, melyet az óvodavezető és az
óvodapedagógusok közösen szerveztek. Zenés torna, sorversenyek, láncfogó, célba dobás, kötélhúzás, szalagfogó, akadálypálya, zsákban futás, roller- és kerékpárverseny, szlalom, puzzle
várt a gyerekekre. Száztíz három–hét éves gyermek és huszonöt felnőtt vett részt a játéknapon. Élménydús, változatos, emlékezetes program volt. A délelőtti
időpont ellenére sok szülő megjelent, szívesen bekapcsolódtak
a különböző interaktív programokba.
Óvodánk gyermekei nagy örömmel vették birtokba az újonnan
átadott és már nagyon várt új
udvari játszóvárat. Köszönet
mindenkinek, aki adományával
segítette tervünk megvalósulását.
Folytatódik a múzeumpedagógiai tehetséggondozás, amelynek
tanévnyitó értekezletén az óvodavezető vett részt.
A népmese napját első ízben
2005. szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a
könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek
ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a
magyar, mind más népek meséi felé. Óvodánkban a hagyományokhoz híven mi is megünnepeltük. Az óvónők csoportot cseréltek, majd így báboztak és meséltek.
A tornacsarnokban szeptember 26-án a Makk Marci, a Micimackó és a Méhecske csoport megnézte a Holló együttes Varázs-

Keresztúrra két úton kell bemenni...
A régiek által teremtett hagyomány nem vész feledésbe, s évről évre sokakat megmozgat a helyiek által csak
„szüreti”-nek nevezett rendezvény, amely tavaly bekerült a települési értéktárba mint kulturális örökség.
Nem csak a körülöttünk lévő világ változik, a falu élete
is átalakul. Ma már kevesebben tartanak lovat s kocsit,
mint akár három éve, így a felvonuláshoz gyakran traktort, platós autót is igénybe vesznek. A lényeg, hogy a
táncosok eljussanak azokra a helyszínekre, ahol fogadják őket a falubeliek.
Idén a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola
és a szülői munkaközösség közösen szervezte a felvonulást és az esti bált. Az alsós és felsős tanulók készültek tánccal, s bejárták az egész falut: huszonkét helyszínen táncoltak, mindenütt szívesen fogadták őket. A
nagyok a hagyományokhoz hűen a Ritka árpa, ritka
rozs… és a Keresztúrra két úton kell bemenni… kezdetű dalra mutatták be a jól bevált koreográfiát. A bíró

teljesen elvarázsolta a gyermekeket.
Az Országos Könyvtári Napok keretein belül szeptember 30-án
óvodánk nagycsoportos gyermekei papírszínházi előadáson
vettek részt a községi könyvtárban. Nagy élmény volt a Makk
Marci csoportos gyermekek és felnőttek számára egyaránt.
Ezúton is hálásan köszönjük az ötletes, színes előadást Garainé
Máté Andreának.
Október 7-én, hétfőn délelőtt meglátogatták óvodánkat az alsós
és felsős iskolások szüreti táncukkal. A gyerekek együtt táncolhattak, énekelhettek az iskolásokkal.
Szerdán, október 9-én
immáron második alkalommal rendeztük meg
óvodánkban a szüreti
mulatságot. Meghívott
előadóink – a Mákvirág
tánccsoport és a BORÁSZOK Dalárda – színvonalas előadásokkal
gazdagították programunkat. A műsorszámok
után kicsik és nagyok
együtt körtáncoltak, a
Mákvirág tánccsoport
tagjai pedig örömmel
tanították a táncos lábú
közönséget.
Az interaktív mulatság
után szőlőt préseltünk és mustot készítettünk a gyermekek bevonásával. Az eszközök biztosítását ezúton is hálásan köszönjük Baki Tündének és férjének.
Programjaink a kézműves foglalkozásokkal folytatódtak. A
gyermekek szőlőt nyomdázhattak, ragaszthattak, és gesztenyeröptetőt készíthettek. A rendezvény egész ideje alatt büfé működött, melyben finomabbnál finomabb sütemények és falusi ízek
várták a vendégeket.
Köszönjük szépen a felajánlott süteményeket.
Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető

és bíróné ebben az évben Lukács János és felesége,
Zsuzsanna volt, ők vették át az adományokat. A nap
végére csinos összeg gyűlt össze, melyet a diákok javára fordítanak majd. A táncot és az éneket az iskola két
pedagógusa, Drozdikné Nagy Ágnes Tünde és Szabó
Rubinka tanította be. A felvonulókat a cigánynak öltözött Raffer Dorina és párja, Izsó János kísérte, csörgődobbal, kereplővel hangosabbá téve a menetet. A gyerekek igazán kitettek magukért, még az egyre szorgosabban csepergő esőben is vidáman, lelkesen énekeltek
s járták a táncot.
A hagyományok szerint a gyerekek a szüreti tánccal
nyitották meg az esti bált, amelyen több mint kétszázötvenen vettek részt, s szórakoztak hajnalig. Az ízletes
és bőséges vacsorát a szülői munkaközösség tagjai
szolgálták fel. Hajnalban zsákbamacskát sorsoltak sokak örömére, s aki bírta szusszal a mulatozást, a terembe tévedő kóbor darázstól sem ijedt meg.

Szöveg és kép: gá
(Képriportunk a 7. oldalon látható.)
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Szépkorúak köszöntése

inktől kaptunk, s amiket majd örökségként
továbbadunk gyermekeinknek. A polgármester Sütő Andrást
idézte: „A világ nem
velünk kezdődött, de
nem is velünk ér véget.” Szabó József
önkormányzati képviselő a Szeressétek az
öregeket című Óbecsey István-verssel lepte meg az
időseket, majd következett a sztárvendég. Márió, a
harmonikás édesbús melódiákkal, klasszikus és
könnyűzenei slágerekkel szórakoztatta a közönséget,
amely lelkesen, aktívan énekelt együtt az előadóval.
árió nem csak
muzsikált,
tréfás
történeteket is mesélt, s előadásába
sikerrel vonta be a
publikumot.
A
Rácmenza
által készített ízletes
vacsorát követően
Steinmann György gondoskodott a jó hangulatról, aki
évtizedek óta számos rendezvényen zenél, jól ismeri
ezt a korosztályt, tudja, milyen dalokat, nótákat szeretnek. A rendezvényen részt vevők közül sokan vidáman mulattak, táncoltak, míg el nem fáradtak.
gá

A hagyományoknak megfelelően minden hatvanöt év
feletti lakos névre szóló meghívót kapott. Az önkormányzat a polgárőség segítségével gondoskodott
arról, hogy a mozgásukban
korlátozott idősek is eljussanak a helyszínre. Sokan öszszegyűltek, a legifjabb épp
csak betöltötte a hatvanötöt,
a legidősebb nemrég ünnepelte kilencvenedik születésnapját. Mindannyian csendes
derűvel szemlélődtek, beszélgettek, felidézve a régmúltat, s eltűnődve azon, vajon mit hoz a jövő.
Az önkormányzat nevében dr. Szentes-Mabda
Katalin Dóra polgármester köszöntötte a jelen lévő
szépkorúakat, kiemelve, hogy az általuk felhalmozott
tudás és tapasztalat hiányában szegényebbek lennénk. Köszönetet mondott mindazért a türelemért,
szeretetért, bölcsességért és kincsekért, amiket ele- (A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap
2019. október 3-i számában.)

KVASZ LÁSZLÓT és
KVASZ LÁSZLÓNÉ Irénkét

50.
házassági évfordulójukon szeretettel
köszöntik
Lányaik, vejeik és unokáik
„Akit párodul melléd
rendelt az ég, becsüld meg,
szorítsd meg a kezét,
s ha minden álmod
valósággá válik,
akkor se feledd el,
légy hű mindhalálig.”

A Keresztúri
képeskönyv
már több
mint ezer
fotót
tartalmaz.
Megtekinthető
a
Facebookon:

Községi könyvtár,
Ráckeresztúr
Továbbra is várjuk a régi
fotókat, dokumentumokat.
Gyűjtsük össze emlékeinket!
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Segítség, bántalmazzák a gyermekem!
Elkezdődött az iskola, javában folyik a közösségi élet. Csiszolódnak a barátságok, kialakulnak a társak közötti viszonyok,
akár életre szóló jó barátokat szereznek a gyermekek, de szinte
még a legjobb közösségben is vannak kisebb-nagyobb viták,
veszekedések. Akadnak olyan szituációk, amikor a gyermekek
bántalmazása is szóba kerülhet.
A bántalmazásnak nemcsak testi, hanem verbális megjelenési formája is van. (Az interneten történő zaklatásokat most
kihagynám, de arra is érdemes odafigyelni.) Sokan csak a fizikális bántalmazásra gondolnak, mikor előkerül ez a szó, de nagyon sok esetben nem kell tettlegességig eljutni ahhoz, hogy a
gyermek lelke sérüljön. A szóbeli bántalmazás is ugyanolyan
kártékony, mint a testi bántalmazás. Bántalmazásnak minősül a
csoporton belüli kiközösítés, gúnyolás, csúfolás, pletykák terjesztése is.
A bántalmazások legtöbb esetben nem az osztálytermekben,
a tanárok előtt történnek, hanem a közösségi terekben, folyosón, ebédlőben, az udvar zegzugos részein, ahol nincsenek
szoros kontroll alatt a gyermekek. Éppen ezért gyakran előfordul, hogy a tanárok vagy nevelők semmit nem tudnak a viszályokról, mert az nem a szemük előtt történik. Ha kiderül a bántalmazás, az esetek gyakran zavarosak, mert mindenki magát
akarja védeni, a maga igazát érvényre juttatni.
Az általános iskolás gyermekek nem tudják a problémáikat
megoldani erőszakmentesen, ezért ezt
meg kell nekik tanítani. Ebben nagy segítség lehet egy felnőtt, mert apró dolgokból
pattanhatnak ki a legnagyobb viták.
Különbséget kell tennünk bántalmazás és a bántás között. Bántalmazásnál a
felek általában nem egyenrangúak, a bántalmazó erősebb a bántalmazottnál, folyamatos és tervezett, komoly sérüléseket tud
okozni, és gyakran szakember szükséges
a feldolgozásához. A bántalmazás nem
tekinthető normális tevékenységnek.
Bántásnál egyenlő viszonyban vannak a felek, nincs benne
tervezés, gyorsan történik, akár barátok között is előfordulhat
hirtelen felindulásból. Általában könnyen feldolgozható, nem
okoz nagy érzelmi sérülést, rögtön kezelni tudják.
A bántalmazott gyermekekre jellemző: (1) nem tudják
megvédeni magukat, nem tudnak ellenállni a támadásnak; (2)
gyakori a depresszió kialakulása; (3) kárt tehetnek magukban,
ami gyakran önpusztító folyamatokat eredményez; (4) romlanak
az iskolai eredményeik; (5) nehezen szereznek barátokat, gyakran magányosak; (6) a bántalmazásnak gyakran későbbi hatásai
is vannak, amik kihathatnak a serdülő vagy akár a felnőtt korra
is.
A szülők érzékenyen reagálnak arra, ha gyermekük otthon
elmeséli, mi történt az iskolában. Ez természetes, mert minden
szülő félti a gyermeke testi és lelki egészségét. A szülőknek
fontos feladatuk, hogy meghallgassák a gyermeküket, a bántalmazót és a gyermekközösséget is. Fontos, hogy megbeszéljék a
történteket a gyermekükkel, hogy legközelebb hogyan kell egy
hasonló helyzetet kezelnie. Nem az a cél, hogy erőszakra
neveljük a gyermekeket, hanem az, hogy a gyermekek
hosszú távon képesek legyenek megfogalmazni érzéseiket,
félelmeiket, mindazt, ami bántja őket.
Mit tegyünk akkor, ha a gyermeken nincs külső bántalmazásra utaló jel, de látjuk, hogy valami nem stimmel? Milyen megjelenési formái lehetnek a bántalmazásnak?
Pszichológiai tünetek: szorongás, alvászavar, táplálkozási
zavar, levertség, idegesség, fáradékonyság, gyakori betegségek, fej és hasi fájdalom. Viselkedési tünetek: túl sok időt tölt
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az okos eszközökkel, és túlfélti azokat, visszahúzódó, vagy F
az ellenkezője: hirtelen jelentkező otthoni agresszió. Iskolához tartozó tünetek: teljesítménye leromlik, nem mesél Ő
arról, hogy mi történt a nap folyamán, iskolakerülés.
Ezek a tünetek másra is utalhatnak, de érdemes kiderí- A
teni a valós okokat.
Z
Hogyan tárhatjuk fel, mi okozza ezeket a tüneteket?
Fontos a beszélgetés. Kérdezzük meg gyermekünket: Mi E
történt ma a suliban? Kik a barátaid? Mit szoktatok együtt
csinálni? Mit csináltok a szünetekben? Milyen az osztálykö- G
zösség? Ha lenne három kívánságod, mit változtatnál meg É
az iskolában? Bántalmazásra utaló kisfilm megnézése, és S
megbeszélése. Mit gondol róla a gyerek?
A gyermeknek sem könnyű beismerni, hogy bántal- Z
mazzák. Sokan attól félnek, hogy megszidják, vagy éppen S
túlreagálják a dolgot, és rosszabbra fordul a helyzet, mint É
korábban. Ha mégis elég bizalmat érez, hogy beszéljen
G
érzéseiről, próbáljunk meg higgadtak maradni, ugyanis a
gyermeknek a támogatásra van szüksége, nem a probléma !
agresszióval való kezelésére. Köszönjük meg neki, hogy
megbízik bennünk, és elmondja érzéseit, biztassuk arra, hogy
máskor is nyugodtan beszéljen érzéseiről, mert így tudjuk segíteni megoldani a helyzetét. A szülő abban is tud segíteni, hogy
felhívja az iskola figyelmét a problémára.
Mit tegyünk akkor, ha a gyermek nem bántalmazott, hanem bántalmazó? Sok szülő nem is tudja elképzelni a gyermekéről, hogyan lesz bántalmazó, mert
otthon nem agresszív, nyugodt,
csendes gyermek. Ez azért lehetséges, mert az otthoni szabályrendszereket már megszokta, alkalmazza.
Az, hogy a közösségben odacsap,
meglök, odaszól valakinek, nem
feltétlen jelenti egyből azt, hogy bántalmaz, hanem csak azt jelenti, hogy
nem tanulta meg az adott szituációk
kezelését, nem szerzett rutint a viszályok kezelésére. A szülőknek és a tanároknak az a feladatuk,
hogy gyerekeket nagy türelemmel, ha szükséges, újra és újra
türelmesen, megfontoltan megtanítani, hogy a következő szituációt higgadtan kezeljék, próbálják az erőszakot elkerülni, mert az
nem vezet jóra. Fontos, hogy nem a gyermeket kell megváltoztatni, hanem csak a bántalmazó viselkedést kell kiküszöbölni. Meg kell értetni vele azt, hogy milyen érzés lenne
neki, ha vele történne ugyanaz. Hagyjunk teret és időt a gyermeknek, hogy kérdezzen, hogy megértse, mért kell viselkedésén változtatni.
A bántalmazás kezelése minden oldalról nehéz és
hosszadalmas feladat. Ebben a gyermek–szülő–tanár együttesen lehet csak hatékony. Ha ebből az egységből valaki nem
működik együtt, az megnehezítheti a problémák megoldását.
Két linket szeretnék ajánlani, amely kapcsolódik a témához. „Ne közösíts ki” – Budapest School RAP:
www.youtube.com/watch?v=jbGBMxxv7Zc#action=share
Hogyan állítsuk meg az iskolai szekálást?:
www.youtube.com/watch?v=--3iSh4TA0M#action=share
Mindkettő igen tanulságos, érdemes megnézni.
Peszter Zsuzsanna védőnő
Forrás:
Bántalmazás = https://www.babaszoba.hu/tags/bantalmazas/29629
Galambos Attila: Iskolai bántalmazás: pánik helyett nézzük a megoldást! = https://qubit.hu
Amit minden szülőnek tudnia kell az iskolai bántalmazásról = elérhető a
http://dl-sulinet.educatio.hu honlapon
A kép forrása: https://felegyhazikozlony.eu/hirek/17531/bantalmazascsaladon-belul
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SZAMURÁJ 07 KFT.

AKCIÓK
2000 forinttól!

AKCIÓS
ESZKÖZCSOMAGOK
SZERELÉSSEL
MÁR 27 000 Ft-tól!
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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VIRÁGNYELV – Krizantém
A késő ősz utolsó virága. Neve görög eredetű, aranyvirágot jelent.
Csodálatos, éppen ezért elgondolkodtató, ahogyan
halottak napján a hozzátartozók krizantémok ezreivel és
mécsesek lángjaival szinte „bearanyozzák” a temetőket.
Vajon honnan ered ez a jelenség? Egyáltalán: mit jelez
egy virág a sírhanton? Biztosan csak az elhunytaknak
üzenünk ezzel? Aligha. Gondoljunk bele, hogy mennyire
elviselhetetlen számunkra egy élettelen, sivár hant látványa. Hiszen szeretett halottunk több volt, és most is több
kell legyen, mint por és hamu. Létezése, mozdulatai, gondolatai, mosolya nem a semmivé levés irányába mutattak.
Valójában az embernek elviselhetetlen minden, ami csak a
pusztulásról szól, ami kizárólag az értelmetlen halált hirdeti. Mi magunk sem maradhatunk egészségesek, ha életünk telve van „temető hangulattal”. Kell valami szeretettel
teli aktus, egy életjel, egy megváltó gondolat, egy szál
virág. Élet az élettelenben, remény a sötét hantokon: ez a
krizantém. Azt hirdeti, hogy mi, emberek képesek vagyunk
túllépni az anyagi valóságon és önmagunkon is, és képesek vagyunk rácsodálkozni arra, hogy az élet ott is virágzik, ahol mi már csak a halált sejtjük. Hogy az embernek
Istentől kapott adottsága akár
olyan közegben is élni és dolgozni, sőt maradandót alkotni, ahol
úgy tűnik, hogy már csak a pusztulás hajtóerői dolgoznak.
A krizantém a világ elképesztő ellentmondásairól beszél.
Rendkívül érdekes Ruth Benedict-nek a japán néplélekről írt
munkája, a Krizantém és kard.
Már címében is árulkodik a japán
nép évezredes benső küzdelmeiről; békéről és háborúról,
szolgaságról és engedelmességről, a büszkeség és megalázkodás kettősségéről. Azokról a jegyekről, amelyek
mindig is meghatározták a szigetország kultúráját és szokásait. A könyv születése sem volt mindennapi. Az Amerikai Háborús Információs Iroda 1943-ban arra kérte fel a
tudós kultúrantropológust, hogy írjon tanulmányt a távoli
szigetországról. Mégpedig abból az elgondolásból, hogy
ha jól ismerik ellenségüket, több eséllyel szállnak szembe
vele. A kutatónő a megbízást elfogadta, de nem azért,
hogy kulcsot adjon az amerikai hadsereg kezébe, hanem
azért, hogy felfedje e távoli nép kultúrájának gazdagságát.
Nem a győzelem érdekében, hanem a békéért dolgozott –
mert hitt benne – a világégés kellős közepén. Munkájával
a japán gondolat- és érzelemvilágot adta át a világnak –
és Japánnak: a könyv a mai napig tananyag a szigetországban.
A krizantém – azzal aranyozza be a hantokat igazán,
hogy nekünk, élőknek üzen: feltétlenül hinnünk kell a másik ember jóságában. Hiszen az ember csak akkor döbbenhet rá saját méltóságára, ha azt már előbb felfedezte
embertársaiban. Minden különbözőségünk ellenére, vala-

hol a gyökereknél mélyen egyek vagyunk. És ez a gondolat a halál kapcsán tör fel belőlünk legerőteljesebben.
Ezért az élet mindig ott reked meg (ott ássuk egymás sírját, és teremtünk temetői hangulatot), ahol nem tiszteljük a
másikat. De ott éledünk új életre, ahol minden pusztító erő
ellenére erősen hisszük, hogy élet van; ezért el is kezdünk
tenni érte. Amikor egy sírhantra virágot viszünk – miközben hálát adunk elhunytjaink élettel teli pillanataiért –, nem
teszünk egyebet, mint tiszteletet, aranyló fényt, vagyis
életet viszünk a mi saját világunkba, ahol oly sokszor a
tisztességtelen és sötét életellenesség uralkodik. Halottak
napján bár temetőbe megyünk, de a sírokon virágoskerteket építünk a reménynek.
A krizantém nem a végső órák virága, hanem annak a
győzedelmes világnézetnek a hírvivője, amelyik ki meri
mondani: csak akkor van vége az életnek, ha nem hiszek
az ellenkezőjében.
v. v.
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Országos Könyvtári Napok
Az Üveghegyen is túl – Mesék minden
mennyiségben című programunkon a
Makk Marci óvodás csoport és az
első-második osztály vett részt. Papírszínházi előadást tartottunk: az ovisok A róka és a gólya, valamint A holló meg a róka című mesét, az alsósok Janikovszky Éva Bertalan és Barnabás című történetét nézték/hallgatták meg. Amikor a nagyobbak hírét
vették, hogy könyvtárban papírszínház működik, ők is
csatlakoztak, így több 3. és 4. osztályos diák is megismerkedett a dakszliikrekkel.
Az Alkoss újat! Barácsolás az újrahasznosítás jegyében című programunkra harmadik és negyedik osztályos gyerekeket vártunk. Műanyag flakonból virágot,

sünit, teknősbékát, karkötőt készítettek, s közben beszélgettünk arról, miként lehet helyettesíteni a műanyag
tárgyakat, mit jelent a fenntartható fejlődés, hogyan
védhetjük környezetünket, s hogyan lehetünk környezettudatos vásárlók. Amíg várakoztak, hogy odaférjenek a kézműves asztalhoz, a vállalkozó kedvűek állatos
memóriajátékkal játszottak.
Az érdeklődő gyerekek okt ó b e r
4-én, az
állatok
világnapján a lovakról
tölthettek
ki totót. A
kérdések között szerepelt olyan, amely a jármódokra, a
lovak fején viselt jegyekre kérdezett rá. Lovas szólásokat, közmondásokat kellett kiegészíteniük, illetve legalább három lovas regényt vagy rajzfilmet felsorolniuk.
A tizennyolc résztvevő emléklapot és könyvjelzőt kapott jutalomként.
A könyvmolyok benevezhetnek majd a Kölyökolvasó játékra, melyről később adunk hírt.
■

Gondolatébresztő…
„Az emberek inkább fizetnek vissza egy
sérelmet, mint egy szívességet, mert a
hála teher, de a bosszúállás öröm.”

(Tacitus)

Szeptember végi Holló-varázs
A könyvtár szervezésében lépett fel a nagy múltú
szekszárdi Holló együttes a településen. A rendezvény megvalósulását a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár segítette a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében.
A harmincöt évvel ezelőtt, 1984-ben alakult zenekar az
elmúlt évtizedekben mintegy ötezer koncertet adott,
tucatnyi albumot jelentettek meg, több fellépésüket a
rádió és a televízió is rögzítette. Ritter Péter, az együttes
vezetője elmondta, hogy német-magyar kétnyelvű gyermekműsorukat a szekszárdi Német Színházzal közösen
készítették. Évtizedek óta arra törekednek, hogy a magyar és a környező népek népzenéjét is bemutassák a
közönségnek, de az énekelt verseket is szeretik, többek
között Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Csokonai Vitéz Mihály, Tóth Árpád, Nagy László és Csoóri
Sándor költeményei is szerepelnek a Holló-zenék ihletői között.
Ráckeresztúrra a Varázsének című produkcióval
érkezett a három „Holló”: Ritter Péter, Sili Károly és
Fenyvesi Ferenc. Weöres Sándor verseiből készült interaktív zenés műsorukkal szó szerint varázslatos hangulatot teremtettek, a gyerekek csillogó szemmel, élénken követték az eseményeket. A művészek tudják, mit,
miért és hogyan tegyenek a figyelem felkeltése és ébren
tartása érdekében. Nemcsak kiváló zenészek, de tapasztalt pedagógusok is egyben, odafigyelnek a közönség
minden rezdülésére. Weöres közkedvelt versei – Csiribiri, Haragosi, Kutya-tár…– hangzottak el, s az előadásban végig fontos szerepet játszottak a gyerekek is. Az
Én elmentem a vásárba… kezdetű dalt például öt igen
bátor diák közreműködésével énekelte az együttes, különösen a ló- és a malachang utánzása sikerült jól. A
zenészek és a közönség között végig élénk párbeszéd
folyt, s nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is önfeledten kapcsolódtak be az közös éneklésbe, tapsolásba.
A produkciót hangos ovációval s „vissza!, vissza!” kiáltással köszönték meg a lurkók, akiktől a Paff, a bűvös
sárkánnyal búcsúzott a szekszárdi csapat.
A Holló együttes tagjai is jól érezték magukat, bizonyság erre a könyvtár vendégkönyvébe írt bejegyzésük: „»Csiribiri, Csiribiri, Bojtorján, Lélek lép a lajtorján.
Csuda klassz volt nálatok, Keresztúriak. Sziasztok!”

GÁ
(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap
2019. október 1-jei számában.)
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Pályázati eredmények
A magyar népmese napja alkalmából kiírt meseíró- és rajzpályázat eredményét a könyvtár facebook-oldalán már közzétettük, de itt is hírt adunk a díjazottakról. Nyolcvanegy rajz
és harminchat mese érkezett, nemcsak ráckeresztúri, hanem
előszállási diákoktól is. A díjazást a községi önkormányzat
és a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár (a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében) segítette.
RAJZPÁLYÁZAT
Óvodások
I. Cseppen Lili Bonita, Vagyóczki Dorina. Különdíj: Gajdó
Jázmin Lilla, Kővári Júlia
1–2. osztályosok
I. Cserna Zita, Erdődi Réka; II. Bíró Kevin, Kovács Boglárka;
III. Leicinger Levente, Somodi Zétény. Emléklap: Kovács
Noémi, Takács Mariann, Szitai Erika Evelin, Sós Márk,
Völcsei Levente, Katona Szófia, Balog Viktor, Lósits Antal,
Vida Cintia, Makkai Attila
3. osztályosok
I. Maros Vivien, Balog Larissza; II. Tóth-Rostagni Csaba,
Garamszegi Gergő, Sándor Zsanett; III. Durányik Petra,
Farkas Senon. Különdíj: Békes Gergő, Drevenka Amira.
Emléklap: Horváth Nelli, Lakatos György, Ács Bence,
Buzeskó István, Bokrodi Levente, Kővári András, Budai
Csaba, Boronyai Elina Katalin, Gyurcsányi Norina, Varga
Zsófia, Tamás Gréta
4. osztályosok
I. Bognár Sarolta, Koltai Nikolett, Mádai Kíra, Sörös Mira,
Mabda Luca; II. Zsigmond Réka, Lukács Krisztián, Bársony
Boglárka, Novozánszki Bíborka; III. Pálinkás Bianka, Cserna
Márton, Megyeri Bernadett. Különdíj: Speier Panka, Dienes
Regina. Emléklap: Ruzsa Edina, Zatkó Anna, Szulovszky
Viktória, Tóth Márk, Bendák Mátyás, Lukács Bianka,
Süveges Boglárka, Fuszenecker Zalán
5–6. osztályosok
I. Zatkó Zénó, Csapó Csenge Tímea; II. Tóth-Rostagni
Zsófia, Lajkó Ádám Imre, Bán Viktória; III. Molnár Bence
Gergely, Mihály Zoltán, Tomas Zoltán. Különdíj: Jankovics
Kincső, Tóth Kira, Durányik Sára, Szabó Jázmin, Barabás
Merci, Nagy Botond. Emléklap: Baksai Zoltán, Glócz Tamás,
Kihári Adrienn, Dobi Lénárd, Balog Tícia
7–8. osztályosok
I. Furján Fanni. Különdíj: Apró Maja, Garai Hanna. Emléklap:
Balog Melinda, Szegedi Erik, Balogh Gyula, Kosári Milán

MESEÍRÓ PÁLYÁZAT
3–4. osztályosok
I. Sörös Mira, Bognár Sarolta; II. Cserna Márton; III. Zsigmond Réka. Különdíj: Dienes Regina, Tamás Gréta, Maros
Vivien, Durányik Petra, Sándor Zsanett
5–6. osztályosok
I. Farkas Luca, Tábi Sára Zsófia; II. Csapó Csenge Tímea;
III. Nagy Botond. Különdíj: Papp Dorina, Péter Noémi, Joó
Balázs. Emléklap: Lovcsányi Barbara, Tomas Zoltán, Lajkó
Ádám
7–8. osztályosok
I. Kálmán Szabina; II. Bus Barnabás; III. Garai Hanna.
Különdíj: Borbély Zoltán, Prainer Kiara, Újhegyi Georgina.
Emléklap: Bendák Gyula, Nánási Ramóna, Tóth Dominik,
Török Máté, Turai Kíra, Varga Lóránt Máté, Gönczi Dominik,
Baranya Márk, Koskai Bianka, Bálint Rebeka

A nyertes pályázók egy csoportja

A legjobb meséket reményeink szerint a Ráckeresztúri
Hírmondó hasábjain megjelentetjük, a legszebb rajzokból
pedig kiállítás nyílt a könyvtárban.
Köszönjük minden pályázónak s az őket ösztönző pedagógusoknak a munkát, a részvételt, s gratulálunk a nyerteseknek. Hamarosan újabb nyereményjátékkal jelentkezünk,
melyen a felnőtt olvasók részvételére is számítunk. Ne feledjék: olvasni jó!
Gajdó Ágnes

Új könyvek a könyvtárban
Maciejak, V.: Ne várd meg, amíg elvonul a vihar, tanulj meg
táncolni az esőben
Sparks, N.: Első látásra
Backman, F.: Az ember, akit Ovénak hívnak
Riebe, B.: Johanna megkísértése
Harris, T.: A bárányok hallgatnak
Läckberg, C.: Aranykalitka
Lewis, C. S.: Narnia krónikái 1–7.
Miklya Luzsányi Mónika: Az ecsedi boszorkány
Fábián Janka: Virágszál
Tanács Eszter: Nők gyermek nélkül
Schäffer Erzsébet: Ómama és a főpincérek

A könyvtár 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: 9.00–11.00
vasárnap: zárva
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SKANDINÁV REJTVÉNY (www.skandomata.hu) ● A rejtvény megfejtése egy októberhez kapcsolódó kifejezés. Beküldési határidő: 2019. november 6. E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com.
ki kell húzni a dugót.
A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!

2019. október

15

Madármentés
A madarak és más élőlények elkötelezett barátjától, Damak Lászlóné Katitól kaptuk a
jó hírt, hogy az iskolások által talált és a polgármesteri hivatal
egyik dolgozója, Bilikné Bakonyi Edit segítségével kórházba szállított sérült szárnyas
sorsa jól alakult. A sukorói vadmadárkórházban operálta meg
dr. Berkényi Tamás.
Tőlük idézzük a következőket:
„A képen látható
kis golyótestű kuvikot június 26-án, Ráckeresztúron találták meg
éles szemű gyerekek. A kis bagoly nyílt lábszártörést szenvedett,
és egy ott élő önkéntesünk juttatta el hozzánk, így szinte azonnal
el is kezdhettük a sérült láb ellátását. Amiért még köszönettel tartozunk, az az, hogy e kedves önkéntesünk szívén viselve a kis bagoly sorsát, fedezte a műtét és kezelés költségeit is. Így október
kapujában láthatjátok ti is, hogy mennyi időt, felelősséget, elfoglaltságot jelenthet egy vadmadár szakszerű ellátása, gyógykezelése
addig a pillanatig, míg egészségesen útjára nem engedhető. Ami
biztos, hogy a rehabilitáció minden pillanata megéri, mert kuvikunk a vizsgálatok szerint tökéletesen meggyógyult, így visszatérhet oda, ahová való…”
■
Dr. Berkényi Tamás a gyakorlati tapasztalatai mellett,
2008-ban elvégezte a Szent István Egyetem Állatorvosi
Karának egzotikus szakállatorvosi másoddiploma képzését,
melynek jelentős részét képviseli a madarak gyógyászata
mellett más egzotikus állatok – kételtűek, hüllők, kisemlősök, kis ragadozók, állatkerti állatok – gyógyítása. Berkényi
Tamás. 2010-ben megkapta Fejér megyében az Év Állatorvosa díjat – többek
között az állatmentés, madármentés területén végzett munkájáért.
Fő célkitűzése egy madárkert létrehozása, mely otthont adhat egy önálló madárkórháznak, a sérült madarak bemutatásának, valamint a vadmadárkórház
Madármentés-Lélekmentés című óvodai-iskolai környezeti nevelési és szemléletformáló foglalkozásaink helyet adó oktatóközpontnak.

„Tűrj és tarts ki, ez a fájdalom hasznodra lesz egykor.”
(Ovidius)

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: 2019. november 6.

Az előző lapszámban közölt feladvány megfejtése: a templom
kerítésén található információs
tábla részlete.
Nyolc helyes megfejtés érkezett,
a szerencsés nyertes:
Bognár
Sarolta.
Gratulálunk!
A
nyereA vadmadárkórház elérhetőségei: Sukoró, Ivókút u. 14.; Székesfehérvár,
mény a könyvtárban vehető át
Takarodó utca 5. E-mail: vadmadarkorhaz@gmail.com.
Ügyeleti és infovonal: 06-30/992-4876
(Forrás: vadmadarkorhaz.hu) nyitvatartási időben.
RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ ● Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja ● VII. évfolyam 10. szám
Kiadó: Ráckeresztúr Község Önkormányzat 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Telefon: 06-25/517-900; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu
A kiadásért felel: Dr. Nagy Gábor Telefon: 06-25/517-902
Szerkesztő: Gajdó Ágnes Telefon: 06-20/405-8315; e-mail: gajdoagnes@gmail.com
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