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Nem tudhatom...
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály,
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát,
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztitandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.
Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
és csecsszopók, akikben megnő az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.
Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.

Radnóti Miklós

2019. szeptember
Fotó: Bóna Vince

Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja

Tudnivalók az önkormányzati választásról
Sportpark létesül a Kölcsey utca elején
Nyárbúcsúztató családi nap
Legyél Te is Kölyökolvasó!
Ökopercek – A hulladékégetésről
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A szavazás napja: 2019. október 13., vasárnap.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a roma nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásával kapcsolatos néhány praktikus
információ:
Feltétlenül hozzák magukkal érvényes fényképes
igazolványukat, lakcímkártyájukat. A szavazókörök 6:00 órakor nyitnak és 19:00 órakor zárnak.
1. szavazókör – Mosoly Óvoda
2. szavazókör – Szent János téri iskolaépület
3. szavazókör – Tornacsarnok
A legtöbb választópolgár háromféle szavazólapot
kap:
– Az egyéni listás szavazólapon az önkormányzati
képviselőjelöltek szerepelnek. Közülük 6 főre
lehet egyszerre érvényesen szavazni.
– A polgármesteri szavazólapon a polgármesterjelöltek szerepelnek. Közülük csak egyre lehet
érvényesen szavazni.
– A megyei listás szavazólapon a Fejér megyében
induló pártok szerepelnek. Közülük csak egyre
lehet érvényesen szavazni.
Mivel külön nemzetiségi szavazókör nincs, a
nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok a lakóhelyük szerinti szavazókörben szavazhatnak. Ők kapnak egy nemzetiségi listás szavazólapot is, melyen a roma nemzetiségi képviselőjelöltek szerepelnek. Közülük 3 főre lehet egyszerre érvényesen szavazni. Kapnak még egy megyei listás szavazólapot, melyen a Fejér megyében
induló roma nemzetiségi szervezetek szerepelnek.
Közülük csak egyre lehet érvényesen szavazni.
Ezen felül kapnak még egy országos listás szavazólapot, melyen az országos szinten induló roma
nemzetiségi szervezetek szerepelnek. Közülük
csak egyre lehet érvényesen szavazni.
A mozgóurna iránti igényüket előzetesen a helyi
választási irodához (polgármesteri hivatalhoz)
nyújthatják be, vagy a szavazás napján 12:00 óráig
a szavazatszámláló bizottsághoz.
Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a lakóhelyük szerinti településen szavazhatnak. Az, aki lakóhelye mellett – legkésőbb 2019.
június 26-ig bejelentett – tartózkodási hellyel is
rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye vagy a
tartózkodási helye szerinti település vezetőit szeretné megválasztani. Aki a tartózkodási helyén
kíván szavazni, átjelentkezési kérelmet nyújthat

be. Az átjelentkezés feltétele, hogy a tartózkodási
helyét legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentette,
és a tartózkodási hely érvényessége legalább 2019.
október 13-ig tart.
Polgármesterjelöltek:
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (független)
Kunné Tóth Györgyi (független)
Peták Norbert (független)
Dobrádi Károly (független)
Önkormányzati képviselőjelöltek:
Szabó József (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt)
Szabó Dávid (független)
Scheszták Kornél (független)
Dobrádi Károly (független)
Dienes Gábor (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt)
Markócziné File Erika (független)
Kozocsa Mihály (független)
Kocsis János (független)
Bádovszki Csaba (független)
Riethné Király Ágnes Mária (független)
Horváth Géza (független)
Péter András (független)
Marczinka Mária Magdolna (független)
Novozánszki Csaba (független)
György László (független)
Joósz József (független)
Tóth József (független)
Kunné Tóth Györgyi (független)
Pintérné Bánkuti Mónika (független)
Peták Norbert (független)
Lisziné Hunyadi Hajnalka (független)
Roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek:
Nagy Melinda („Lungo Drom” Országos
Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)
Nagy Údó („Lungo Drom” Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)
Góman Brigitta („Lungo Drom” Országos
Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)
Kérem Önöket, minél többen menjenek el
szavazni, hiszen Ráckeresztúr jövője a tét!

dr. Nagy Gábor jegyző
a Helyi Választási Iroda vezetője
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél

Hamarosan megújulnak a szolgálati lakások
Az EFOP-1.2.11-16 számú, vidéki fiatalok helyben
maradását ösztönző nyertes pályázatunk keretében
nem csak a helyi fiataloknak tudtunk ösztönző támogatást nyújtani.
Tavasszal kezdődött meg ugyanennek a pályázatnak a keretében a négy szolgálati lakás felújítása is a
Szent János téren. Az
épület kívül-belül megújul: új tetőt, új, korszerű nyílászárókat kapott,
elkészül az eddig hiányzó külső hőszigetelés, megújul a fűtésrendszer, a víz- és villamos hálózat. Nagyon
ráfért már az épületre
a belső vakolatok, burkolatok felújítása is. A
felújított épületet a pályázat célcsoportjába
tartozó, helyben,
hiányszakmában dolgozó fiatalok vehetik
majd birtokba.
Fontos lépés ez a településnek, mert egy felújított
szolgálati lakás akár döntő lehet a jelenleg üres háziorvosi körzet betöltésénél is.
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

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 van az 1889-ben létrejött Önkéntes Tűzoltó
Testület megalakulásának 130. évfordulója, melyről szeretnénk méltóképpen megemlékezni.
Köszönjük segítségüket!
Ráckeresztúri Helytörténeti Klub

Öt évvel ezelőtt a következőket írtam e hasábokon: „Néha
elég lenne egy-egy novellán vagy költeményen eltöprengni, hogy rájöjjünk, ha túl sokra tartjuk magunkat, azzal
nemcsak önmagunknak ártunk, hanem annak a közösségnek is, amelyben élünk.” A Hírmondó mindig is tényeket
közölt, ügyelve arra, hogy mindezt pontosan, a történtekhez hűen tegye. Most sincs ez másként. A szeptemberi
szerkesztői levélben álljon itt Tamás Menyhért gondolatébresztő verse, melynek címe: Ráolvasók, alcíme: Varázslat
cselekvésért:
Kilenc Tüzek,
bűvös Tüzek.
bűvös Tüzek.
termő Tüzek,
adjatok nékünk
cselekvő éveket
cselekvő évekbe
cselekvő heteket,
cselekvő hetekbe
cselekvő napokat,
cselekvő napokba
tartós lángot,
tartós lángba
edzett szívet,
edzett szívbe
sugaras szót,
sugár – szóba
tisztességet,
tisztességbe
mindig példát;
szomjas tettet –
egymásért és soha ellen!

Gajdó Ágnes
(A címlapon Bóna Vince drónfelvételének részlete látható.)
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Változik a postai
nyitvatartás
Értesítjük a tisztelt Lakosságot,
hogy a Magyar Posta Zrt. tájékoztatása szerint a ráckeresztúri posta nyitvatartása

2019. október 1-jétől
a következőképpen módosul:

FIGYELEM!
FORGALMIREND-VÁLTOZÁS
Tisztelt Ráckeresztúriak!

Általános nyitvatartás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00
8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:00
zárva
zárva

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Ráckeresztúr Község
Önkormányzat 342/2019. (VIII.15.) számú határozata alapján több helyen megváltozott a forgalmi
rend.
1. A 7,5 tonnát meghaladó járműszerelvénnyel Pénzforgalmi nyitvatartás:
TILOS behajtani a Kocsy-Mayer Gyula utcába és
Hétfő:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
a Petőfi Sándor utcába, és így a Hősök tere ezen
Kedd:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
két utcát összekötő szakaszára, a butiksorra sem
Szerda:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
juthat be ilyen jármű.
Csütörtök:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
Péntek:
8:00 – 12:00; 12:30 – 14:30
2. Az Eötvös utca és a Budai utca kereszteződéséSzombat:
zárva
ben az Eötvös utca alárendelt utcává vált, az elVasárnap:
zárva
sőbbségadás kötelező táblát helyeztünk ki.
Kérjük, az említett helyeken fokozott figyelemmel Elsőbbségi küldemények végső feladási időpontja: hétfő–csütörtök: 16.00; péntek: 15.00.
és ne megszokásból vezessenek!
Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Vertikál Zrt. (hulladékszállítás)
Ügyfélszolgálat címe: 2451 Ercsi, Mártírok útja 47.
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00–17.00;
szerda: 7.00–16.00; péntek: 7.00–13.00
Telefon: 06-30/990-5327; e-mail: ercsi@vertikalrt.hu

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
IDŐPONT-EGYEZTETÉS
Telefon: 06-25/436-53 E-mail: dunanett@dunanett.hu
Honlap: www.dunanett.hu
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Sportpark létesül a Kölcsey utca elején
A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Programról szóló 1314/2016. (VI. 30.) Korm.
határozathoz kapcsolódóan benyújtott pályázatunk alapján, a Magyar Falu Program sportparkok építése alprogram keretében Ráckeresztúr
egy darab A típusú sportpark létesítésére
nyert támogatást!
Az elmúlt évtizedben az országban sorra jelentek meg és egyre népszerűbbek a szabadidős
Régi álma teljesülhetett a Ráckeresztúri Mosoly sportban a kültéri testedző eszközök. Ezért csatÓvoda kis lakóinak: új játszóvár épült az udvaron. lakoztunk mi is a Nemzeti Szabadidős – EgészA játék ára 1 millió forint, ennek az összegnek a ség Sportpark Program keretében kiírt pályázatfelét a tavaszi óvodai családi nap adományai teszik
hoz, hogy ezzel a mozgásformával a helybeliek is
ki, másik felét, valamint az ütéscsillapító homokomegismerkedhessenek. Egy ilyen park nagymérzó és keret kialakítását az önkormányzat finanszítékben hozzájárul a szabadidő tartalmas eltöltérozta. Ezúton is nagyon szépen köszönjük mindenkinek a támogatást, aki szervezőként, résztve- séhez, fiatalok és idősebbek számára egyaránt.
vőként hozzájárult a családi nap sikeréhez.
Annak érdekében, hogy a „nagyok” is élvezzék
a játékot, 140 cm-es padlómagasságú kivitelben
épült a vár.
Reméljük, hogy az óvodásoknak sok örömük
lesz benne!

Új játszóvár az óvoda udvarán

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Tájékoztató a háziorvosi rendelés
változásáról
Tisztelt Ráckeresztúriak!

2019. szeptember 2-ától változott a háziorvosi A települések lakosságszámuk alapján pályázhattak a sportparok különböző típusaira. Ráckerendelés.

Rendel: dr. Mihalicza Ingrid
Hétfő: 9.00–14.00
Kedd: 9.00–14.00
Szerda: 13.00–16.00
16 és 17 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 óráig

Telefon: 25/455-804

resztúron a megvalósítás helyszíne a Kölcsey
utca elején található tér lesz, az „A” típusú
sportpark alapterülete 40 m2, ütéscsillapító gumiburkolattal. A sportszereken húzódzkodást,
tolódzkodást, fekvőtámaszt, hasizom- és hátizom-erősítést lehet majd végezni.

A nyertesek nem a megvalósításhoz szükséges
összeget kapják meg, hanem egy kész parkot
nyerünk! Az önkormányzatnak a területet és a
környezetet kell alkalmassá tenni a sportszerek
elhelyezésére, a sportpark építtetője, megvalósítója az NSK (Nemzeti Sportközpontok).

16 óra után a Központi Ügyelet hívható: Ercsi A parkot később saját forrásból további, akár
Egészségügyi Központ (Esze Tamás u. 14.); játszótéri eszközökkel bővíthetjük majd.
telefon: 25/492-021
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
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GYŰJTSÜK ÖSSZE
ÉRTÉKEINKET!
Tisztelt Ráckeresztúriak!

Szent István király ünnepén
Többéves hagyomány Ráckeresztúron, hogy augusztus
20-án szentmisén emlékezünk Szent István királyra,
Magyarország fővédőszentjére s fő művére, az államalapításra.
Dr. Hankovszky Béla, Jácint atya szentbeszédében
kiemelte, hogy Szent István keresztény erkölcsöt kényszerített rá a népre. A megerősített országot rátestálta
fiára, Imrére, akinek halála mélyen megrázta az uralkodót. István király azonban nem tört meg, s az országot
Szűz Máriának ajánlotta föl. A kereszténység olyan
egyesítő eszme, mely nemcsak a magyarokat, de egész
Európát összetartja.
A mise után a templomkertben Dienes Gábor alpolgármester mondta el ünnepi gondolatait, majd Jácint
atya megáldotta az új kenyeret, melyből mindenki kapott egy darabot. A Pávakör ünnepi műsorában szerepelt egy 1760-as évekbeli régi magyar népének is, mely a
Dőry kéziratos gyűjteményből való (Ének Szent Istvánhoz):
„Ah! Hol vagy magyarok tündöklő csillagja,
ki voltál valaha országunk istápja.
Hol vagy István király? téged magyar kíván,
Gyászos öltözetben te előtted sírván.
Rólad emlékezvén csordulnak könnyei,
búval harmatoznak szomorú mezei,
lankadnak szüntelen vitézlő kezei,
nem szűnnek iszonyú sírástul szemei.”

■

Gondolkodtak már azon, hogy milyen értékek
találhatók a településen, ahol élünk?
Nemcsak a műemlékek, szobrok, régi épületek értékesek, hanem mindaz, amit mi magunk
készítünk, amire büszkék vagyunk.
Kérjük, javasoljanak értékeket, hogy közösen
bővítsük a Ráckeresztúri Települési Értéktárat.
Az értéktárban jelenleg huszonnégy érték szerepel, köztük például az idén 240 esztendős Szentháromság-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

Köszönet
Szeretném megköszönni mindenkinek a kedves szavakat, aki gondolt rám és felköszöntött a születésnapomon. Jó egészséget kívánok valamennyiüknek!
Szabó Károlyné

SZABÓ
KÁROLYNÉ
SOMOGYI MARGIT

Fiaid, menyeid, unokáid, dédunokáid
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Nyárbúcsúztató A csülökfőző
a
családi nap versenyt
Milyen jó, hogy élnek olyan lelkes,
tettre kész emberek
egy településen,
akik időt, pénzt,
energiát nem sajnálva szeretnének a
közösségért tenni!
Radócz Barna ilyen.
Hivatásos katonaként dolgozik, de
szabadidejében
örömmel talál ki
programokat a ráckeresztúriaknak. Idén márciusban jótékonysági futást, május elsején duatlonnal egybekötött főzőversenyt szervezett. Kreatív ötletei sokak tetszését elnyerték, s ami a szórakozás mellett fontos, mindezt határozott céllal teszi: a község szépítésére ajánlja föl a nevezési díjakból befolyt összeget.
A nyárbúcsúztatóra Barna igazán színes, politika- és
kampánymentes programmal készült. A főző- és pálinkaverseny mellett a darts és a pingpong kedvelői sem unatkoztak. Fellépett a Mákvirág Táncegyesület s a Baracskai
Dráma Klub, utóbbiak a Sissi című előadásukból mutattak
be részletet. A Petőfi
Sándor Általános
Iskola diákjai Tapoti
Rita matematikatanárral az élükön a
Gyógyítsd meg a
Földet című slágert
énekelték. Falmann Regina mint lufibohóc szórakoztatta a
közönséget, Herkli Istvánné Marika és az óvodai dolgozók
csapata kézműves foglalkozást tartott, a játékárus héliumos lufikkal kedveskedett a gyerekeknek. Kozocsáné
Nyerges Zsuzsa csillámtetoválást varázsolt, Baki Ildikóék
büfét nyitottak, és
természetesen a
vattacukor, a fagylalt
és a kakasos nyalóka sem maradt ki a
kínálatból. Szász
Lászlóné Zsuzsa
festményeiből az
iskola aulájában nyílt
alkalmi kiállítás. A
legnagyobb sikert
tán a fiúk vizespóló
versenye aratta,
amelyet kifejezetten
a hölgyeknek ajánlottak.

Lukács család
nyerte,
Viki
néni nagyon
kitett magáért.
A címvédő Kis
csipet csapattól ő vehette
át a vándorfakanalat, amit a
következő
főzőversenyig birtokolhat. A második díjat a zsűri Vigh
Attilának és családjának ítélte, harmadik lett a pedagógusok csapata Izsák Gábor történelemtanár vezetésével.
Különdíjat kapott a Zizi Labor elnevezésű társaság és a
Mákvirág Tánccsoport Egyesület. Egyetlen résztvevő sem
távozott üres
kézzel: Szalai
Attila zsűritagtól könyvet, a szervezőtől emléklapot vehetett
át a Kis csipet
csapat,
az
Őszirózsa
Nyugdíjas
Klub, Szokoli
Lászlóné és a Pitypang csapat.
A pálinkaversenyen is háromtagú bíráló bizottság ítélt,
melynek elnöki tisztét a százhalombattai Szalai Attila látta
el, Daradics Zoltán és Szabó Gyula segített a döntésben.
Tizennyolc nedűvel neveztek, melyek közül igen nehezen
választották ki a legízletesebbet. Irsai olivér szőlőből főzött
páli nkáv al Radócz
József lett az első,
ugyancsak szőlőpálinkával lett második Forrás
Ferenc, a harmadik díjat
Burlovics Sándor nyerte
el cseresznyepálinkájával. Különdíjat érdemelt
a Nagyhegyesről érkezett Prém Ferenc, aki
különleges fűszeres
pálinkát készített, almapálinkát ágyazott be
szilvával, mazsolával,
fahéjjal.
A nyolcvanegyezer
forintnyi bevételről
Radócz Barna elmondta, hogy a rendezvényen résztvevők
döntése alapján járdaépítésre fordítják.
GÁ
(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap
2019. szeptember 4-i számában.)
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Kedves Olvasóink!
A Ráckeresztúri Hírmondó 2019. augusztusi számában vitéz
Daróczi (Damak) Istvánról jelent meg Prága Ildikó írása.
Sajnos több pontatlanság került a szövegbe, és egy sajnálatos
félreértés miatt a fénykép is hibásan jelent meg. A tévesztésért a
családtagok és olvasóink elnézését kérjük. Az alábbiakban pontosítjuk a múltkor közölteket.
Kőszegi Andrásné Horváth Mária családi fotóalbumában
egy lapon látható édesapja, édesanyja és nagyszülei fotója. A két
férfiról egyaránt egyenruhás kép szerepel, ez okozta a félreértést. A nagyapa, a vitézzé avatott Daróczi (Damak) István fényképén jól látszik a szakaszvezető rangjelzés, még a háború előtti tábori öltözet, az asztalon a tábori sapka, amelyen sajnos nem
vehető ki az ezredszám. A lövészbojtok viszont arra utalnak,
hogy ügyes, rátermett katona lehetett. Élettörténetéből tudjuk,
hogy
sokszor
kitűnt a csatában, ezért számos kitüntetést
kapott – mint az
Prága
Ildikó
vitéz Daróczi (Damak) István
írásából is kiderül. A háború után Ráckeresztúron köztiszteletben álló
személyként közéleti szerepet is vállalt. 1946-ban hunyt
el, sírja a ráckeresztúri temetőben található.

gá
(Köszönet Szentváry-Lukács János szakértő segítségéért! –
a szerk.)
MOSOLY HÍREK

Augusztusban történt

Különdíjat nyert a Méhecske és Pillangó csoport a madarak és fák napja alkalmából kihirdetett pályázaton, amit a
XXVII. Fejér Megyei Vadásznapon Alap községben vettünk át. Színezőket kaptunk, és belépőt a Pákozd–Sukorói
Arborétum és Vadasparkba.
Augusztus közepén Hunyadi József és csapata (a lenti
képen) a nyári szünidő alatt otthonosabbá és szebbé varázsolta óvodánkat. Hálásan köszönjük munkájukat.
Augusztus végén a szülők segítségével nagytakarítást
végeztünk. Szép, új, rendezett óvodával vártuk gyermekeinket. Köszönjük mindenkinek az önzetlen segítséget!
Augusztus 29-én a kiscsoportosoknak szülői értekezletet tartottunk. Augusztus 30-án nevelés nélküli munkanapon Zsidákovits Sándorné megnyitotta nevelési évünket
Kiégés címmel tartott előadásával. Nevelői értekezleten tájékozódtunk a törvényi változásokról, a munkatársi értekezleten a törvényi változásokról és a ránk váró feladatokról.
A nyár utolsó napján tevékenyen részt vettünk a Radócz
Barna által szervezett nyárbúcsúztató családi napon.

Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető

2019. szeptember
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Tanévnyitó – új tervekkel
Ha szeptember, akkor tanévnyitó. Idén sem történt
másként. Az elsősök megilletődve várták, hogy belépjenek a tantermükbe, a nagyobbak arcán nem tükröződött különösebb izgatottság. Tudomásul vették, hogy
véget ért a nyári szünet, ismét becsengetnek minden
reggel, s kezdődnek a tanórák.
Gergics Mihályné igazgató felidézte, mi minden
történt a nyáron. Említette a sokféle nyári tábort, melyek nagyon népszerűek a gyerekek körében. Sporttábor, kézműves tábor, környezetvédelmi és hittantábor.
Hét tantermet kifestettek, és új taneszközöket is beszereztek. Mindkét épületbe kaptak egy úgynevezett interaktív panelt, ami táblafunkciókat is megjelenítő új eszköz, segít a tanórák érthetőbbé, változatosabbá tételében. Az udvarokra három-három új padot helyeznek
majd el.
Megemlítette, hogy ebben a tanévben bevezetik a
komplex alapprogramot, amelyet a környékbeli iskolák
közül egyedüliként alkalmaznak. A program célja:
● Minőségi nevelés biztosítása az iskolában.
● Együttműködő partneri kapcsolat megteremtése
tanár és diák között.
● A tanulók motiváltságának, érdeklődésének növelése. A tanulói tevékenység kerüljön előtérbe.
● A diákok tanuljanak meg tanulni.
● Biztosítson teret a sokoldalúság számára.
● Személyre szabott fejlődést érjenek el.

1. a osztály ● Pintér Piroska, Győrfi Mónika
Baki Zalán, Balog Kamilla, Balog Mária,
Balog Z. Amira, Buzás Ramóna, Csavajda
Álmos, Cserna Zita, Csizmarik Ketrin,
Danó A. Melissza, Durányik Máté, Ferenczi
Kevin, Huber Milán, Lakatos Enrikó,
Marosvölgyi Klaudia, Mike Tímea, Molnár
Kevin, Nagy Dominik, Nagy Levente,
Németh Nikolász, Nikolics T. Ramira,
Orsós Kevin, Puha Klaudia, Szőnyi Lilla,
Tamás Dániel, Trautmann Nimród,
Zsigmond Levente

Az igazgató bemutatta az osztályfőnököket: Pintér
Piroska, Győrfi Mónika (1. a), Szilassy Márta (2. a),
Gajdó Tímea, Hinek Tímea (2. b), Drozdikné Nagy
Ágnes Tünde, Rozgonyi Evelin (3. a), Takácsné Pergel
Éva, Szabóné Jády Kató (4. a), Gajdóné Csillár Enikő
(4. b), Gajdó Rita (5. a), Ónodyné Nebehaj Erzsébet
(6. a), Izsák Gábor (7. a), Tapoti Rita (7. b), Orbán
Erika (8. a), Endrődi Noémi (8. b). A tantestület tagja
még: Bognár Edit, Dienesné Zsebi Regina, Nagy Karolina, Varsányi Ádám, Gulyásné Rókás Krisztina gyógypedagógus és Kiss Anita pedagógiai asszisztens. Az
iskolában a római katolikus és a református egyház,
valamint a Hit Gyülekezete szervez hitoktatást.

(–jd–)
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PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a
gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.
E-mail: info@cchr.hu; weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken. Alapítványunk több mint húsz éve biztosít ingyenes
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
E-mail: panasz@cchr.hu, weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

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.

2019. szeptember
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Depresszió

A depresszió megnyilvánulási formái nagyon sokfé- F
lék lehetnek: akut és krónikus, endogén és exo- Ő
gén, unipoláris és bipoláris depresszió. A bipoláris
depresszióban a depressziós és mániás szakaszok A
időközönként váltakozva követik egymást. A Z
depressziós személyek általában kerülik a társaságot, magukba fordulnak, gyakran elmagányosodnak. E
Általában magától gyógyul, de gyakran előfordul, G
hogy szakember segítségére is szükség van.
É
Kezelése is igen széles körűnek bizonyul: sokakS
nál segít a kedvenc zene hallgatása, tánc, olvasás,
futás vagy a napi rendszeres séta. Vannak, akik a Z
gyógynövényekben bíznak. Ilyen gyógynövények az S
orbáncfű, citromfű, macskagyökér, komló vagy a É
kava. Alkalmazási formájuk igen sokrétű: tea, szirup, G
tabletta formában megtalálhatóak ezek a növények a !
gyógyszertárakban vagy a herbáriákban. Alternatív
terápiák közé tartozik a pszichoanalízis és a pszichoterápia, kommunikációs terápia, csoportos vagy egyéni terápia, a pszichodráma vagy a tranzakció-analízis. Ezeket a
kezeléseket szakemberek végzik.
Súlyos depresszió esetén antidepresszánsokat alkalmaznak, ezeket csak pszichiáter javaslatára lehet szedni.
A szorongásoldó szerek alkalmazása esetén óvatosság
javasolt, mert hozzászokást, függőséget okozhat.

A szeptemberi lapban egy manapság
igen gyakori állapotról szeretnék néhány
gondolatot írni. A
teljesség igénye
nélkül, mert ennek
az állapotnak nagyon sokféle és bonyolult megjelenési formája létezik. Az
ősz megérkeztével egyre több egyénnél jelentkeznek a
depresszió tünetei, eltérő intenzitással. A borongós, esős
időjárás miatt, akár iskolai vagy munkahelyi kudarcok is
kiválthatják, de vitaminhiány, gyakori kudarcélmény, szerelmi bánat, szerettünk elvesztése, rossz családi kapcsolatok vagy akár hosszan tartó alváshiány is okozhatja.
Kiváltó ok lehet akár az is, hogy saját megfelelési kényszerünknek nem tudunk eleget tenni egy megváltozott
élethelyzetben.
A depresszió tünetei változatosak . Sokaknál „csak”
minimális lehangoltságban, kisebb hangulati ingadozásokban jelentkezik, de szomorúság, veszteségérzet, elesettség, apátia, katatónia, vagyis teljesen inaktív állapot
is bekövetkezhet. Gyakran kíséri halálvágy, öngyilkossági késztetések; jellemzője, hogy a beteg
Peszter Zsuzsanna védőnő
teljesen elveszti a kapcsolatát a valósággal, makacsul
ragaszkodik az érzelmeihez, és nem látja be, hogy beteg. (A kép forrása: www.mentalfitnessguru.hu)

2019. ŐSZI–TÉLI PROGRAMJAINK

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14.
Telefon: +36 (25) 520-777
E-mail: ercsi.efi@gmail.com
Holnap: www.ercsirendelo.hu/EFI
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Welcome to Hollywood!
Tarantino legújabb filmjéről

Hollywood a megvetett. Hollywood a csodált. A látszatvilág, ahol
semmi sem igazi, de ettől még nagyon is valóságos.
Szeretjük és utáljuk. Kinevetjük a botrányait, a pletykáit.
Európai arányérzékünk tiltakozik ellene. De mégiscsak (ne tagadjuk), ismerjük a híreit, megnézzük a filmjeit. Nem hagy bennünket hidegen. Hiszen száz éve itt születik a varázslat egyik
fajtája, amelyre minden emberi léleknek szüksége van. Sokféle
varázslat létezik. A hollywoodi a legcsillogóbb, legkönnyebb és
legdrágább (de nem biztos, hogy a legbecsesebb) anyagból
készül. Elkábít, megvigasztal, de az is megesik, hogy csak jól
átver bennünket.
És a város! Los Angeles, vagyis az angyalok királynőjéről, a
Szent Szűzről nevezett. De Krisztus anyjára valószínűleg már a
spanyol ajkúak sem gondolnak, ha a metropolisz nevét kiejtik.
Villódzó reklámtáblák, méregdrága villák és autók, gyönyörű
nők, gazdag férfiak, sztárok, partik, luxus és stílusos bűnözők.
Leginkább ez Los Angeles.
Ide helyezi szereplőit Quentin Tarantino
legújabb, kilencedik filmjében, amelyikben a
hatvanas évek végének Hollywoodját jeleníti
meg. S teszi ezt olyan erővel, hogy a nézőt
szinte beszippantja a képi világ.
Az évszám: 1969. Los Angeles utcáit már
ellepték a hippik (és a Manson család agymosott tagjai). A rádiókból üvölt a beat, szinte woodstocki a hangulat. Még készülnek westernfilmek, de a műfaj, épp Amerikában kifáradóban. S
két hősünk, a negyvenes westernszínész, Rick Dalton
(Leonardo Di Caprio) és hű árnyéka, vagyis kaszkadőre, Cliff
Booth (Brad Pitt) előtt, szépen lassan becsukódnak az ajtók. A
színésznek még sikerül fenntartania méregdrága házát, de a
szomszédba már az új idők rendezője, Roman Polański költözik.
Ő és felesége, Sharon Tate ismert alakjai voltak az akkori
világnak. A szép, fiatal állapotos színésznő és barátai rettenetes
halált haltak 1969 augusztusában. Ez a film mégsem róluk és a
Manson-szekta brutális tettéről szól. (Bár a történet ismerete
feltétlenül szükséges a mozi megértéséhez.) S még csak nem is
a szorongó, kapuzárási pánikos színészről vagy a halálosan
laza kaszkadőrről készített filmet a rendező.
Tarantino Hollywood lényegéről forgatott mozit. Azokról az
álmainkról és vágyainkról, amelyek szerint a jó hős elnyeri méltó
jutalmát, a gonosz pedig megbűnhődik. A látszatok látszatáról, a
varázslatról, ami, ha kell, vigasztal, ha kell, elkábít, ha kell, jól
átver. De mindenképp elrepít egy másik valóságba, ahol jár
néhány perc irgalom. A karakternek és a nézőnek egyaránt.
A rendező szereplőválasztásai telitalálatok. A két öregedő
szépfiú, Pitt és DiCaprio párosa verhetetlen. Feltűnik még, és
brillírozik egyet a színen a jó öreg Al Pacino is. És vér, garantáltan csak az utolsó fél órában folyik. S ez arányaiban, Tarantinóhoz képest, nem sok. Főképp úgy nem, hogy a mű hossza két
óra negyven perc. A rendező úr ugyanis nem kegyeskedett
(jobban) megvágni a filmjét. És azzal sem törődött, hogy a nézők kilencvenkilenc százaléka nem érti majd a meglehetősen
sok westernfilm-utalást.
Tarantino játszik velünk. Elkábít, vigasztal, és jól átver bennünket. Mert ezt akarjuk. Ezt kívánjuk az első perctől kezdve. S
még valamit tesz. Zseniálisan, de mégiscsak gátlástalanul felhasználja annak az embernek az életét és tragédiáját, akit egy
régi (amúgy nem csekély) bűne miatt az álomgyár kivetett magából. Még hogy Volt egyszer egy… Hollywood… Welcome to
Hollywood!
Koncz Veronika

Az én iskolám:
Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

A nyolcadik osztályos diákoknak nagy dilemma, hogy
hova menjenek továbbtanulni. Nekik szeretném ajánlani
iskolámat, az Érdi Gárdonyi Géza Gimnáziumot mint
továbbtanulási lehetőséget. Gimnáziumi részén két tagozat közül lehet választani: sport és nyelvi tagozat. Mindkét osztályban az emelt óraszám mellett itt is kötelező
második nyelvet választani, mint a többi gimnáziumban.
Viszont itt lehetőség van a megszokott német- és
angoloktatás mellett olasz vagy spanyol nyelv választására is. Későbbiekben, ha van elképzelésed, hogy a
felsőoktatás mely területén szeretnéd tanulmányaidat
folytatni, tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon két tantárgyat is felvehetsz fakultációs óraként, ami felkészít az
emelt szintű érettségire is.
Minden évben megrendezik a Gárdonyi-napokat,
ilyenkor színes programokon vehetnek részt a diákok. A
farsang fontos szerepet tölt be a közösségi életben,
évente más-más a fő témakör, ami köré szervezik a bulit. Szívesen veszik az új ötleteket és javaslatokat, amiket a diákönkormányzat közvetítésével lehet eljuttatni az
iskola vezetőségének. Ha vállalkozó szellemű vagy, és
szeretnél városi szinten beleszólni a diákok életébe,
akkor lehetőséged van pályázni az érdi ifjúsági diákönkormányzatba képviselőnek vagy polgármesternek.
Összességében az oktatás színvonalát és a diákéletet tekintve, úgy gondolom, hogy jó választás lehet az
iskolám azok számára, akik gimnáziumban szeretnének
továbbtanulni.
Részletesebb információ az iskola honlapján található:
www.gardonyi-erd.hu.
Balogh Vivien

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!

2019. szeptember
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Ízig-vérig modern mese
Programok októberben
Könyvtárunk idén is csatlakozik az Országos
Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz. Terveink
szerint szeptember 30-án, a népmese napján Az
Üveghegyen túl címmel mesedélelőttöt tartunk ovisoknak, alsósoknak.
Október 3-án az újrahasznosítás jegyében kézműves
foglalkozással várjuk a gyerekeket.
Október 4-én, az állatok világnapján pedig lovas
totót tölthetnek ki az érdeklődők – természetesen a
legjobbak meglepetés ajándékot kapnak. Ha minden
jól alakul, a meseíró és rajzpályázat eredményhirdetésére is sor kerül ezen a héten.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket programjainkon
– nem csak októberben.
■

Legyél Te is Kölyökolvasó!
A Bács-Kiskun Megyei Katona
József Könyvtár, valamint
az Informatikai és Könyvtári Szövetség tizenkettedik alkalommal
hirdet országos irodalmi játékot
általános iskolás korú gyerekeknek.
A KÖLYÖKOLVASÓ három fordulójának feladatai egyegy szépirodalmi alkotáshoz kapcsolódnak. A három
próbát sikeresen teljesítők elnyerik a KÖLYÖKOLVASÓ címet. A jelentkezés feltétele: érvényes könyvtári
tagság. Egyéni játékosok vagy maximum négyfős csapatok nevezését várjuk. A részletekről októberben
adunk hírt.
■

Új könyvek a könyvtárban
Hősök naptára 1914–1916
Hősök naptára 1917–1918
Bartos Erika: Hanna utazásai
Walt Disney – Verdák 2.
Walt Disney – Micimackó
Walt Disney – A Szépség és a Szörnyeteg
Walt Disney – Aladdin
Walt Disney – Csingiling
Walt Disney – A kis hableány
Walt Disney – Pinokkió
Walt Disney – Csipkerózsika
Walt Disney – Dumbó
Walt Disney – Pán Péter
Walt Disney – A dzsungel könyve

A pláza mint kultikus helyszín
abszolút huszonegyedik századi regényt ígér, s a felütés is
modern; talán nem is ért meg
mindent, aki járatlan a bevásárlóközpontok és a trendi márkák világában. A kérdés csak
az, mi sül ki hét szerző –
Csurgó Csaba–Kalapos Éva–
Mészöly Ágnes–Miklya Luzsányi
Mónika–Molnár Krisztina Rita–Sohonyai Edit–Turbuly
Lilla – közös akciójából. Miként alkot egységes történetet hét különböző személyiségű, stílusú író?
A hét fiatal egy pláza mozijában találkozik. Van
köztük vérbeli plázacica, félszeg filosz, hangokat
halló médium, vagány és világlátott diplomatacsemete. Figyelmüket a film köti le, de aztán felbolydul minden: a pláza csatatérré válik, a szökőkútból vér bugyog, s valami ismeretlen erő tartja fogságban a hét ifjút. Niki, Mimi, Áron, Tamara,
Kristóf, Yano és Bori akaratán kívül kerül rendkívül
nehéz helyzetbe, egy másik dimenzióba, s csak egymásra támaszkodhatnak, ha szeretnének kiszabadulni, s visszatérni saját világukba.
A Plázafoglyok rendkívüli erővel vonzza és tartja
éberen a figyelmet, akár a sci-fik és horrorfilmek. A
szerzők előszeretettel élnek is filmes eszközökkel s
hátborzongató képekkel. Például a megvadult
próbababák támadásakor: „Először csak a hatékonyágra megyek, levagdosom a bábuk lábait, aztán
elkezdem élvezni a vértelen öldöklést, és kipróbálok
néhány trükkösebb dolgot is.” A vibráló képernyők,
a megszokottól eltérő zajok, az emberszemű libák, a
pulzáló vörös fény, a latin, görög történelmi és
filozófiai utalások, az irodalmi idézetek mind-mind
folyamatosan ébren tartják a figyelmet.
Előbb-utóbb kiderül, mit jelent és kitől származik a Mimi hangján megszólaló latin nyelvű üzenet.
Megtudjuk, mi okozta a plázában a földrengést,
kinek és miért állt érdekében hét embert foglyul
ejteni.

GÁ
(Részlet az Élet és Irodalom 2019. július 26-i számában megjelent kritikából. A Plázafoglyok című kötet könyvtárunkból
kikölcsönözhető.)

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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Üres a gólyafészek

Tavasztól őszig nyomon követtük gólyáink
életét. Véget ért az idei évad, üres lett a fészek. A gyerekek után Timi és Misi, a gondos
szülők is szárnyra keltek, hogy a telet Afrikában vészeljék át. Búcsúzóul Fekete István
Kele című regényéből közlünk egy rövid részletet, abban a reményben, hogy jövő tavasszal
viszontlátjuk a ráckeresztúri gólyákat.
Köszönet Damak Lászlóné Katinak, hogy nap
mint nap tudósított a fészeklakók életéről.
„A három gólya áll a kémény mellett. Hallgatja a
vándorlás ismerős hangjait. Hallgatja az éjszakát,
melyben tüzet rakott már a vágy a távoli tájak és
utak sóvárgásából. Most még csak hárman vannak,
de a csapatösztön végtelen szálai rendeződnek
már, erősödnek, és minden gólya minden gólyát
érez, múló testén túl az ősszületés ösztönében és
törvényeiben. A messzeségnek könyörtelen, fájdalmasan édes hívogatása ott suhog a levegőben.
Egyetlen szava van csak, ami nem szó, nem fény,
nem hang, neve nincs, mégis több, mint az ember
kőbe vésett és elfelejtett emlékei.
– Készüljetek!
Valami reszket a levegőben: borzongás, intés,
figyelmeztetés. Érezni lehet már a láthatatlan utakat. Körülöttük elsüllyedt most minden. Nem
hallják a zsúptető halk moccanásait, a kakasok
éber kiáltásait, a szél játékát a sövény ágai között.
A három nagy madár egyetlen várakozás. Valami történt az estében, valami közel jött hozzájuk,
valami körülöttük van, de a sötétség nem tud szólni. Virrad.
Először a vizek csillannak meg, azután a dombok emelik fel púpos hátukat, mint a tápászkodó
igavonó állat. Dereng a föld, s a völgyek alján, hűvös árnyékban önmagát siratja az éjszaka. Hideg
harmat szikrázik már a réten, és a világosság kiáltva hozza közel a messzeséget.
– Látjátok?
A legelőn mozdulatlanul állt egy csapat gólya.
Az este érkeztek, pihentek az éjjel, és most várnak.
– Halljátok?

A csapat mozdulatlan, és hallgatja Kelét, amint
megkiáltja az embernek, a háznak, a tájnak, minden életnek a búcsúzó ősi köszöntőt.
Csend van most az udvaron; a kelepelés száraz
pergése önmagába hull és elenyészik. Azután három árnyék repül végig a ház fehér falán nyomtalanul.
A csapat mintha csak erre várt volna. Egyetlen
lobbanással a levegőben van mind. Keléék már le
se szállnak. A föld süllyedni kezd, süllyed a fészek,
a nádas, az öröm, a bánat.
Elmúlt a nyár, és mintha semmi sem történt
volna, csak egy csapat gólya száll a tarlott mezők
felett dél felé, dél felé.”
■

SZAMURÁJ 07 KFT.

AKCIÓK
2000 forinttól!

AKCIÓS
ESZKÖZCSOMAGOK
SZERELÉSSEL
MÁR 27 000 Ft-tól!

Gondolatébresztő…
„A legalkalmasabb időpont
egy fa ültetésére húsz évvel
ezelőtt volt. A második legalkalmasabb időpont most van.”

(Közmondás)

06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723
www.szamuraj07.hu
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Tíz nap alatt tíz Ironman-táv
A Ráckeresztúron született Szabó
Zoltán dobogós helyezést ért el a
kontinens egyik legnagyobb nemzetközi ultratriatlon versenyén.
Az idén augusztus 22–31. között rendezték
meg a Swissultra nemzetközi ultratriatlon
versenyt Svájcban, a festői környezetben
elhelyezkedő Buchsban. A versenyzők a tíz
nap alatt tíz Ironman-távot teljesítettek, naponta 3,8 kilométert úsztak, 180 kilométert
kerékpároztak és 42 kilométert futottak, azaz
a tíz nap alatt 38 kilométert úsztak, 1800 kilométert tekertek és 422 kilométert futottak. Az
emberfeletti küzdelem tízfős mezőnyében Magyarországot két sportoló is képviselte, Rokob
József és Szabó Zoltán ultratriatlon versenyző, aki a tavalyi után az idén is teljesítette a távot, és átszakította a célszalagot. Hab a tortán, hogy a magyar versenyzők a dobogóra álltak.
Rokob József aranyérmet, Szabó Zoltán bronzérmet nyert, illetve Szőnyi Ferenc ultratriatlon versenyző az ötszörös Ironman-távon szintén bronzérmet szerzett.
Szöveg és képek: Szabó Tímea

LABDARÚGÁS

Az őszi szezon menetrendje

LOGIKAI FELADVÁNY

Az augusztusi Hírmondóban megjelent menetrend több ponton megváltozott, ugyanis a Perkáta SE labdarúgó-csapata visszalépett a küzdelmektől. Újra közöljük, milyen mérkőzések várnak az MPF Ráckeresztúr felnőtt csapatára.

Van egy kád tele vízzel. Rendelkezésünkre áll egy vödör, egy
kanál és egy csésze. Hogyan
lehet leggyorsabban eltávolítani
a kádból a vizet?

GROUPAMA MEGYEI II. OSZTÁLY DÉL FELNŐTT
aug. 18., 17.00 – MPF Ráckeresztúr–DUFK
aug. 25., 17.00 – Baracs–MPF Ráckeresztúr
szept. 1., 16.30 – MPF Ráckeresztúr–Pusztaszabolcs–Iváncsa II.
szept. 8., 16.30 – Káloz–MPF Ráckeresztúr
szept. 15., 16.00 – MPF Ráckeresztúr–Szabadegyháza
szept. 21., 16.00 – Sárbogárd II.–MPF Ráckeresztúr
szept. 29., 15.00 – MPF Ráckeresztúr–LMSK Cobra Sport
okt. 6., 15.00 – Nagykarácsony–MPF Ráckeresztúr
okt. 13., 14.30 – MPF Ráckeresztúr–Adony
okt. 20., 14.30 – MPF Ráckeresztúr–Előszállás
okt. 27., 13.30 – Seregélyes–MPF Ráckeresztúr
nov. 3., 13.30 – MPF Ráckeresztúr–Vajta
nov. 10., 13.30 – Aba Sárvíz FC–MPF Ráckeresztúr

3–3
2–0
1–3
4–1
2–6

A megfejtés beküldésének határideje: 2019. október 5.
E-mail-cím:
rackereszturi.hirmondo@gmail.com

Barna Benedek kopasz
volt.
A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!
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A hulladékégetés egészségügyi
hatásairól

Ráckeresztúron (is) gyakran háborognak az emberek, hogy
büdös van. A szomszéd vagy a távolabb élő ugyanis olyan
anyagot tüzel a kertjében, amit nem lenne szabad. Érdemes
elgondolkodni azon, vajon megéri-e máglyát rakni pelenkából, autógumiból vagy akár egyébként komposztálható
hulladékból…
Égetés során a hulladék nem vész el, csak átalakul: salak, pernye,
füst (és energia) lesz belőle. A kéményeken át távozó füstöt alkotó
részecskék a levegőből kiülepedve a talajba, a növények leveleire
vagy az élővizekbe kerülnek.
A kéményből távozó füstgáznak még a pontos összetétele sem
ismert, közismert tény azonban, hogy a keletkező kén-dioxid és a
nitrogén-oxidok a savas esők keletkezésében, a szén-dioxid a
globális felmelegedésben játszik nagy szerepet.
A szerves (egyébként komposztálható) anyagok égetésekor
keletkező poliaromás szénhidrogének az élőlények bőrére, szervezetébe, illetve tüdejébe jutva rákot okozhatnak, s a legújabb kutatások igazolták génkárosító hatásukat is. A dioxinok elsősorban a
műanyagok égetése során keletkező, klórtartalmú szerves vegyületek, melyek a természetben nem fordulnak elő, ám igen stabil, nehezen lebomló vegyületek. Legveszélyesebb tulajdonságuk, hogy
zsírban jól oldódnak, így a zsírszövetben és az anyatejben halmozódnak föl, illetve közvetett úton bekerülhetnek a tehéntejbe, sajtokba, vajba is. Az emberi szervezetre kifejtett káros hatásuk igen
sokrétű: megzavarják a hormonrendszer normális működését,
rosszindulatú daganatok kifejlődését idézik elő többek között a
kötő- és támasztószövetekben, a tüdőben és a májban, valamint
megnövelik a veleszületett fejlődési rendellenességek (farkastorok,
nyúlajak, szemfejlődési zavarok) kialakulásának esélyét.

„Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás,
megsemmisítés,
hanem
hogy munkáljon, alkosson,
teremtsen.”
(Széchenyi István)

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

A megfejtéseket személyesen is
leadhatják a könyvtárban nyitva(Bővebben: www.greenfo.hu/hirek/2005/09/05/a-hulladekegetes- tartási időben, vagy elküldhetik a
egeszsegugyi-hatasai_1125918263)
következő e-mail-címre:

(-dó-)

Miért nem szabad veszélyes hulladékot égetni?
Nem csak azért tilos a veszélyes hulladék (gumi, elektromos kábel, pelenka stb.) elégetése, mert azt valamilyen
rendelet megtiltja. Azért is tilos, mert égés közben rákkeltő, az egészségre ártalmas vegyületek szabadulnak fel.
Lehet, hogy a hulladék elég, eltűnik a szemünk elől, de
„cserébe” mérgezett levegő kerül a tüdőnkbe.
Vigyázzunk jobban a magunk és a környezetünkben
élők egészségére!

Határidő: 2019. október 5.
Az előző lapszámban közölt feladvány megfejtése: a polgárőrség–
rendőrség által használt szolgálati épület (Kossuth Lajos utca) részlete. Tíz
helyes megfejtés érkezett, a szerencsés nyertes: Varga Dorina
Alexa. Gratulálunk! A nyeremény
a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben.
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