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2020. december

Világító adventi kalendárium
Mivel idén a karácsonyunk más lesz, mint az
eddigiek, szerettem volna egy olyan eseményt
létrehozni, ami kicsit az összetartozást erősíti.
Így jutottam el a világító adventi kalendárium
ötletéig.
Az első ilyen kezdeményezés Solymáron indult
2016-ban, ahol azóta is töretlen népszerűségnek örvend. Egy kis változtatással vettem át az
ötletet.
Az ablakok a választott napjuktól egészen karácsonyig világítanak. Minden adventi ablakhoz
lehetőségük van a résztvevőknek a kedvenc
karácsonyi dalukat és egy rövidke szöveges üdvözletet csatolni. A képek megjelennek a Facebookon, a Ráckeresztúri kávézó csoportban, és
itt található az online kalendárium linkje is,
ahol karácsonyig minden este hét óra után új
ablakot lehet kinyitni. A résztvevők szervezésében nagy segítségemre volt a csoport adminja,
Kovácsné Nagy Nikoletta, aki az első naptól segített ötleteivel, és amikor úgy tűnt, nem valósul
meg a kalendárium, mindent megtett, hogy
gyorsan megtaláljuk a hiányzó ablakokat.
Nagyon remélem, hogy ezt az eseményt érdemesnek találják az emberek arra, hogy ezentúl
ilyen formában is közösen készülődjünk a
karácsonyra.
Azt tudtam, hogy ezt a szuper közösséget
könnyű mozgósítani, de nem sejtettem, hogy
nem civilek is részt kívánnak majd venni az
eseményen.
Voltak, aki már egész korán üzenetben elküldték a díszített ablakot, és mindezt azért, hogy
egymásnak is örömet szerezzenek.
Azt gondolom, a karácsony valahol itt
kezdődik.

Baki-Nadu Judit

In memoriam Molnár Antal
Egyházközségi hírek
Idén is házhoz ment a Mikulás
Karácsonyi színező és naptár a jövő évre
A 2020-as év filmes szemmel
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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: Erdei-Pintér Éva, Németh
Éva
Mindkét körzet közös rendelési ideje
december 1-jétől átmenetileg:
Hétfő: 9.00–14.00
Kedd: 9.00–14.00
Szerda: 9.00–14.00
Csütörtök: 9.00–14.00
Péntek: 8.00–12.00
A járványveszély miatt előzetes időpont-egyeztetés szükséges!
Vérvétel (bejárat az udvar felől)
A vérvétel jelenleg szünetel!

Fogorvos – dr. Rózsás Diána
06-20/389-0278
Hétfő, szerda: 14.00–19.30
Kedd, csütörtök: 8.00–14.00
Péntek: 8.00–13.00
Gyermekfogászat: kedd: 8.30–12.30
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583

Védőnői szolgálat
I. körzet: Peszter Zsuzsannát Szabó
Hajnalka helyettesíti
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

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20., telefon: 06-25/517-900, 06-25/517-902;
e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu)
Polgármester: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (06-20/239-7255)
polgarmester@rackeresztur.hu
Szabadsága idején a polgármester helyettesei: Dienes Gábor alpolgármester
(06-20/514-4816); Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (06-20/250-5746)
Jegyző: dr. Nagy Gábor (06-25/517-902) jegyzo@rackeresztur.hu
Képviselők: Dienes Gábor alpolgármester (gdienes76@gmail.com)
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (hajcsi75@freemail.hu)
Peták Norbert (06-30/428-9092) petaknorbert2019@gmail.com
Scheszták Kornél (schesztakkornel@rackeresztur.hu)
Szabó Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu
Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu
Ügyfélfogadás: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00; 13.00−17.00
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Pénztár: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez,
adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok.

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 reggel 6 órától este 21 óráig van nyitva.
Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.;
telefon: 06-22/460-023)
Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)
Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Birgány Károlyné)
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808
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

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (www.eon.hu)

Orvosi ügyelet
Készenléti sürgősségi ügyelet
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuálisan rendelő háziorvos.

Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039; Körzeti megbízott: Szilukács
Krisztián, Vásári Dénes: 06-20/210-5166
Sürgősségi betegellátás
Polgárőrség: 06-70/211-6424
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól hétfő
reggel 8-ig, valamint ünnepnapokon: Ercsi
Egészségügyi Központ (Esze T. u. 14.,
06-25/492-021)

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

MENTŐK: 104

RENDŐRSÉG: 107

TŰZOLTÓK: 105

SEGÉLYHÍVÁS: 112
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél

Hozz egy díszt! Ünnepeljünk együtt!
Az idei évben nem tarthatunk falukarácsonyt, nem valósíthatunk meg lakossági kezdeményezéseket, de mindig
lehet találni lehetőséget arra, hogy a vírushelyzet se
szakítson el minket egymástól.
A képen látható, a polgármesteri hivatal ablakát díszítő karácsonyfa Osztafin Szabina és Hartai László alkotása. Ez lesz idén „a falu karácsonyfája”, amire mindennap
felkerül egy-egy szám. Nagyon szépen köszönjük az
ötletet és a megvalósítást is!
…és hogy hogyan köthet minket össze ez a szép
karácsonyfa?
Arra kérjük falunk lakóit, hogy december 24-éig
jártukban-keltükben hozzanak egy-egy díszt, és kössék
oda a fa köré a rácshoz, mint egy apró kis ajándékot a
közösségnek, hogy megteljen élettel és színnel annak
környezete is. Ez lesz idén a téren álló adventi koszorú
mellett a mi településünk összetartásának és ünnepvárásának jelképe.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

Néha elerőtlenedik az ember, mert jön egy sokkoló hír,
egy nem várt feladat, ám olyankor nem szabad feladni!
Gyakran nem tudjuk, milyen sok erő lakozik bennünk.
Van, aki télen fütyörészve havat lapátol, más a rénszarvasokat eteti, de olyan is előfordul, hogy épp csak kiáll az
udvar közepére, a diófa alá, s számba veszi mindazt a jót
és szépet, amit tett az életében. Tudom, nem egyszerű a
számvetés, mégis érdemes megtenni. Nemcsak minden
esztendő végén, hanem minden egyes nap. Mert hát ki
tudja… De ha az év végén lajstromba vesszük viselt dolgainkat, bizony jól járunk. Csak legyen erőnk végignézni
az elmúlt hónapokat, s legyen erőnk végiggondolni,
mennyi mindent hozott is a 2020-as esztendő.
Igyekezzünk a jó dolgokra koncentrálni, de persze a
veszteségeket, bánatot és hiányt okozó történéseket se
hagyjuk ki – minden, ami fontos, épít és előbbre visz.
Még ha nehéz is feldolgozni. Sokszor évekbe telik, amíg
helyre jövünk, mert olyan gyomrost mért ránk a Teremtő,
amitől Muhammad Ali is padlót fogott volna, de egyszer
muszáj fölkelni a földről. Mégsem éjszakázhatunk mindig
a hideg kövön. Mindezzel csak annyit szeretnék mondani,
hogy mi magunk vagyunk a fény, s ha nem szedjük össze
magunkat, nem lépünk előbbre, senki nem teszi meg ezt
helyettünk. Legyünk bátrak, kapaszkodjunk húsz, de inkább negyvenöt körömmel az életbe, hiszen élni jó. Akkor is, ha járvány van, akkor is, ha felbolydult körülöttünk
minden. Akkor is, ha néhanap nem akarunk tudni semmiről. Ezekben a sötét pillanatokban idézzük föl a legszebb
gyerekkori emlékünket, nagymamánk feddő és simogató
szavait, édesanyánk mosolyát…
Emlékezzünk arra, hogy amikor kicsik voltunk, felnőttek szerettünk volna lenni, s most, hogy felnőttek
vagyunk, sokszor mennénk vissza a gyerekkori világunkba. De hiszen megtehetjük! Üljünk le kockázni, kártyázni,
társasozni a gyerekekkel, s összpontosítsunk rájuk.
Hiszem, hogy megláthatjuk régi önmagunkat bennük, s
hiszem, hogy az ünnep így még bensőségesebb lesz.

Gajdó Ágnes

Tisztelt Ráckeresztúriak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. december 1-jétől a háziorvosi rendelés átmenetileg a következőképpen módosul:

hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 9.00–14.00
péntek: 8.00–12.00

az évben is Árokszállási
Istvánné adományozta a községnek a
Hősök terén álló gyönyörű adventi
koszorút. Köszönjük szépen!
Ebben

Betegeket továbbra is CSAK ELŐZETES BEJELENTKEZÉS után fogadunk! Így próbáljuk elkerülni a tömeget és a
hosszas várakozást a rendelőben. Bejelentkezni a
25/455-804 vagy a 20/852-0350 telefonszámon lehet.
Mivel a telefonvonalaink extrém túlterheltek, megkérem
Önöket, hogy amennyiben csak gyógyszert szeretnének
íratni, használják a rendelo2465@gmail.com e-mailcímet. Rendelés után felírjuk az ott kért recepteket, beutalókat. Ezekért másnaptól lehet menni a patikába.
Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy december hónaptól a vérvétel Ráckeresztúron szünetel.
Megértésüket és segítségüket előre is köszönöm!
Vigyázzunk egymásra!
Dr. Mihalicza Ingrid háziorvos
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Beiskolázás 2021

Házhoz ment a Mikulás

Online Mikulás a suliban

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. módosított törvény értelmében a
gyermek abban az évben, amikor a 6. életévét betölti,
tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek óvodai
nevelésének további egy nevelési évvel történő meghosszabbítása kérhető. A tankötelezettség elhalasztását kizárólag a szülők (törvényes képviselők) kérelmezhetik, az Oktatási Hivatal honlapján olvasható útmutató szerint (https://www.oktatas.hu/kozneveles/
tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa).
Az elektronikusan kitöltött űrlapot ki kell nyomtatni,
aláírni, majd a csatolt dokumentumokkal együtt postai
úton az Oktatási Hivatal címére (Oktatási Hivatal,
Budapest 1982) megküldeni legkésőbb az adott év
január 15. napjáig.
Amennyiben a szülő a gyermek tankötelessé válását
megelőző tanévben kívánja gyermekét iskolába íratni,
az eljárásrend némileg módosul: az Oktatási Hivatal
honlapjáról letöltött kérelem kitöltése és postázása
szükséges (https://www.oktatas.hu/kozneveles/
tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban).
A tankötelezettség megkezdésének elhalasztását alátámasztó szakmai dokumentum (vélemény, jellemzés)
kérhető a gyermekkel intézményes keretek között foglalkozó logopédustól, gyógypedagógustól, pszichológustól; a gyermeket ellátó szakorvostól, háziorvostól;
pedagógiai jellemzés az óvodapedagógusoktól.
A beérkezett kérelmeket az Oktatási Hivatal szakemberei feldolgozzák, döntést hoznak. A döntést a megfogalmazott indoklás, csatolt alátámasztó dokumentumok
alapján hozzák meg: a kérelemnek helyt adnak, tehát
maradhat még egy évet óvodában a gyermek, vagy
elutasítják, tehát szeptember 1-jén tankötelessé válik.
Amennyiben a beküldött dokumentáció alapján nem
tudnak szakmailag megalapozott döntést hozni, a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálatot rendelik ki
szakértőnek, ez azt jelenti, hogy a gyermek egy hagyományos „iskolaérettségi vizsgálaton” vesz részt a pedagógiai szakszolgálat által megadott időpontban, amelyről a szülő értesítést kap. Ha a szülő gyermekével önhibáján kívül nem jelenik meg a vizsgálaton, további egy
időpont jelölhető ki (igazolás szükséges). Amennyiben
távolmaradását nem igazolja, több időpont nem
adható.
Az eljárásrend a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekre is érvényes.
Szabó Antalné igazgató

Mi még hiszünk benne – üzenik a 4. a osztály tanulói, akik nagyon
várták a Mikulást. (Fotó: Drozdikné Nagy Ágnes Tünde)

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári
Tagintézménye
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In memoriam Molnár Antal
(1946–2020)

Egyházközségi hírek
A járványhelyzet miatt novemberben tartottuk
az elsőáldozást. Hét gyermek: Bársony Boglárka,
Bognár Sarolta, Glócz Viktória, Lukács Bianka
Izabella, Lukács Krisztián Dániel, Mayer Adél és
Mayer Alex járult először szentáldozáshoz.
Lelkiismeretesen, komolyan véve a szentségeket készültek fel erre az ünnepre. Mindnyájukat támogató családi háttér veszi körül. Ezen a
vasárnapon igen megható, családias élményben volt részünk. Jézus segítse őket mindennapjaikban, kötelezettségeikben, örömükben,
bánatukban!
Köszönet a remek fotókért Rideg Annának!

***
A Hírmondó múlt havi számában megjelent
felhívásunkra sokan megmozdultak, s felajánlásokkal segítik a plébánia tetőfelújítását. Hálásan köszönjük az eddigi nagylelkű adományokat, s köszönettel fogadjuk a továbbiakat.
Adományaikat a következő bankszámlaszámra utalhatják:

Ráckeresztúri Római Katolikus
Egyházközség
CIB Bank 11101002-1982162537000004
Közlemény: tetőfelújításra adomány vagy
egyházi hozzájárulás
Valamint személyesen is befizethetik
a patikában: Rideg Tamásné Valinál.

Dienesné Zsebi Regina hitoktató

Nagyon nehéz megszólalni és összeszedni az állandóan széthulló gondolataimat. Az ember keresi a szavakat,
mit is tudna mondani…
Kedves Anti barátom, kedves
Druszám, mindig így szólítottuk
egymást.
Hogy miért is emlékezem meg szeretettel Rólad? Elsősorban azért, mert egy szeretnivaló, csendes, dolgos, kedves
ember és barát voltál. Ráckeresztúr történelmének tudatos
formálóját ismerhettük meg benned. Életednek beteljesedett hetvennégy esztendejét hagytad örökül mindazokra,
akik valaha is találkoztak Veled.
Anti a hajdan volt Dunamenti Erőműben dolgozott, ott
próbálta kimosni élete maroknyi aranyát, ahogy Váci Mihály
egyik versében írta. Ott tanulta meg a precíz munkát. Pontossága megalkuvást nem tűrt. A sok-sok tudást, amit megszereztél, megtanultad a mikroszámítógépek programozását, mindig is türelemmel szeretettel próbáltad továbbadni
az általános iskolásoknak, fiatalabb és idősebb érdeklődőknek, akik szomjúhoztak az informatika megismerésére.
Elsők között volt digitális fényképezőgépe. Nagyon sokat fényképezett, megörökítve tájat, embert, eseményt, ünnepséget szeretett falujában és azon túl is. A ráckeresztúri
összejövetelek nem múlhattak el Anti jelenléte nélkül.
A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolában
1993-tól tizenegy éven át 2004-ig számítástechnika szakkört
vezetett.
2002. március 23-án megnyílt a Ráckeresztúri Népkör
Egyesület teleháza. A teleház működtetését 2006. február
végéig vezette. Itt az informatikai berendezéseket jó gazda
szemével segítette üzembe helyezni. Az első videókapcsolatot Anti létesítette webkamerával Ráckeresztúr és Kanada
között.
1994 óta rendelkezett saját számítógéppel, a gépét bővítve 1998-tól két géppel, majd 2007 elejétől újabb két gép lett
„csatasorba” állítva, melyek hálózatban üzemelnek. Lakása
számítógépes állomásra hasonlított. Sok számítógép, sok
monitor, külső webkamera. Az internetet 1997-től használta, 2004 februárjától széles sávú kapcsolatai voltak.
Létrehozta a meteorológiai állomást, és ez szinte egész
napi feladatot jelentett számára. Évtizedeken át dédelgette
ezt a szerelmet. 2008. június 20., 11:12:53-tól 2020. november 23., 10:16-ig adta hírül az aktuális adatokat. Aki felkereste az utóbbi napokban Molnár Antal honlapját, megdöbbenve tapasztalhatta a nyitó oldalon, hogy Anti jelmondata
megdőlni látszik: „Nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség!”
Tehetetlenül szembesültünk a rideg, kegyetlen valósággal. ADÁSSZÜNET – olvasható a lap alján. A meteorológiai értékek 2020. november 23-án 10 óra 16 perckor végleg
lefagytak.
Kedves Druszám! Most már közelebb vagy azokhoz a
felhőkhöz, amiket mindig olyan csodálattal szemléltél.
Magam és Ráckeresztúr lakói nevében elköszönök
Tőled: Molnár Anti barátom! Isten veled, nyugodjál
békében az örök életben.

Herkli Antal
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MOSOLY HÍREK

Novemberi történések

November 3.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Bozsik Intézményi Program által óvodánk sportfelszereléseket, eszközöket, motivációs ajándékokat kapott, melyek jól alkalmazhatók a
gyermekek testnevelési és mozgásfejlesztésük során.
Fejleszthetjük velük egyensúlyérzéküket, koordinációs
készségüket a különböző mozgásformákon keresztül. Az
eszközök minden korosztálynak megfelelnek, így a legkisebbektől a legnagyobbakig minden gyermek mozgását,
mozgásfejlődését segítik. Nagyon szépen köszönjük az
óvoda nevében az eszközöket!
Ugyancsak ezen a napon óvodánk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárbarát Kert programja által sikeresen elnyerte a Madárbarát Kert program
elismerő címét és táblát, miután a feltételeket teljesítettük.
Ezzel elismerést kaptunk, hogy óvodánk a természetért,
madarakért aggódó és tenni akaró intézmény. Az elismerő táblát az óvoda falára helyezzük ki. Büszkék vagyunk
természetvédelmi, madárvédelmi elkötelezettségünkre.
November 11.
A Pillangó csoportos gyermekek Márton-napi műsora az
óvodában.
„Libám lábán sárga csizma,
gúnár-varga rámán varrta.
Abban megy a liba bálba.
Harminchárom liba várja.
Liba-bálban, vízi bálban,
csupa-csupa vízi tánc van.
Ott forognak, ott sürögnek,
ha megunják, megfürödnek.”

A tavasszal megkezdett Szironta Együttes által tartott
csengettyű foglalkozások jóvoltából megérkeztek a pályázaton nyert 100 000 forint összegben rendelt hangszerek.
Gyermekeink mindennapi zenei fejlődésében, fejlesztésében, tehetséggondozásban nagy segítséget nyújtanak.
November 30.
Óvodánkban meggyújtottuk advent első gyertyáját, a
gyermekekkel közösen énekelve meghitt hangulatban.
November hónapban a két gyakornok kollégánk feltöltötte a minősítéshez szükséges portfóliót.
A kényszerű zárvatartás miatt legnagyobb sajnálatunkra
elmaradt a hulladékcsökkentés hetére tervezett programunk, melyet már két alkalommal megrendeztünk.
Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető

Az óvodások is gondoskodnak a madarakról
A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda elnyerte a Madárbarát
óvoda címet, melyet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület alapított.
A madarak védelme kiemelt feladat, már csak azért is, mert a
szárnyas jószágok sokat segítenek például a kertben. Érdemes
olyan növényeket telepíteni, melyek vonzzák a madarakat – a
gyümölcsfák például embert és állatot egyaránt táplálnak. A
magyal, a bodza, a tűztövis vagy a madárbirs nemcsak mutatós, de bogyóit előszeretettel fogyasztják például a rigók.
A ráckeresztúri óvoda környezete ideális hely a madaraknak. Fák, cserjék, sokféle virág található a tágas udvaron. A
szomszédban lévő házaknál sok a gyümölcsfa. Gáborné Kutasi
Katalin óvodavezető szerint fontos a környezeti nevelés, a
természettudatos magatartás kialakítása, hogy a gyerekek
megismerjék a környezetünkben élő növény- és állatvilágot, s
megtanulják óvni, tisztelni.
Évek óta szerepel a nevelési
programjukban a madarak
megfigyelése, etetése, ezért
is tartották fontosnak, hogy a
Madárbarát Óvoda címre
pályázzanak. A településre
évről évre visszatérő gólyák
fészke az ovi udvaráról könynyen megközelíthető, így a
kicsik rendszeresen részt
vesznek a gólyafiókák gyűrűzésén. Hatalmas élmény ez
nekik, hiszen közvetlen közelről láthatják a kis gólyákat, később figyelemmel követhetik növekedésüket, első szárnypróbálgatásaikat is, s láthatják, milyen
odaadóan gondoskodnak a szülők kicsinyeikről.
Az óvodavezető elmondta, hogy hosszú évek óta tudatosan
készülnek a madarak számára nehezebb időszakra. így télen
kiemelt feladat náluk a madárvédelem. Az etetőket időben feltöltik eleséggel, újakat helyeznek ki, amik az ablakokból jól
láthatók, hogy a csoportszobából a gyerekek is figyelemmel
tudják kísérni a cinegék, verebek, vörösbegyek, rozsdafarkúk
életét. A régi faetetők mellé idén a hulladékcsökkentés hetében
PET-palackokból újakat is készítettek.
Az óvodában figyelmet fordítanak a madarak megismerésére is. Könyvek, tablet segítségével azonosítják a különféle fajokat, olvasnak életmódjukról, élőhelyükről, táplálkozási szokásaikról, meghallgatják hangjukat. A gyerekek otthon szülői segítséggel madárkalácsot készítenek, különféle magvakat visznek
az óvodába. Odafigyelnek arra, hogy csak megfelelő eleséget
tegyenek ki, sózott szalonnát például ne, mert az fokozott vízfelvételre kényszeríti őket, továbbá nem tesznek ki kenyér- és
süteménydarabkákat sem, mert azok gyorsan átnedvesednek,
és az azokban megtelepedő mikroorganizmusok megbetegítik
a madarakat. Megtanítják a gyerekeknek, hogy az etetőhöz
szoktatott madarakért felelősséget kell vállalniuk, folyamatosan
fel kell tölteni és tisztán kell tartani az etetőket. Madárbarát
óvoda lévén nyáron, a száraz, olykor forró időszakban is gondoskodnak a madarakról, itatókat helyeznek ki az udvar több
pontján.
GÁ
(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2020.
november 16-i számában.)
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Kedves Nagymama és Nagypapa!

A kép forrása: pecsma.hu

Az édesapák szülőszobai szerepvállalása után most egy
másik nagyon fontos családon belüli szerepkörről, a nagyszülőségről szeretnék néhány gondolatot írni.
Szerintem nemcsak nekem, hanem másoknak is nagyon
sok kellemes, vidám élményük van a nagyszüleiről, a velük
eltöltött időről. Még ma is a fülemben csengnek ezek a
klasszikus mondatok: „Gyere, kislányom…; Csak a mama
meg ne tudja...”. Gyermeki csintalansággal hátra osontunk
a kertbe egy barackért, körtéért. Lehet, még nem volt elég
érett ahhoz, hogy leszedjük, ezért a biztonság kedvéért
összefogdostuk az összesest, hogy tutira menjünk. Azért
valljuk be, a nagyi dugiban odacsempészett gyümölcse,
csokija mindig édesebb volt, mintha csak simán odaadta
volna. Ekkor alakult ki a titkos szövetség a nagyszülő és
unokája között. A legjobb, mikor hol a mama szájából –
„Meg ne mondd öregapádnak…” –, hol a papa szájából –
„Meg ne mondd öreganyádnak…” – hangzottak el ezek a
mondatok, hiszen az unoka pontosan tudta, bármikor számíthat egyikre vagy másikra, ha bajba kerül. Számtalan jó
élménnyel gondolok vissza a nagyszüleimnél töltött időre.
Ahogy az anyává és apává válás
is egy folyamat, a nagyszülői szerepre is ugyanúgy fel kell készülni
már a várandósság idején. Az élet
velejárója, mindenki életében új
fejezet kezdődik. Teljesen új feladatokat kapnak új szerepükben.
Gyermekünk születése után a
második legcsodálatosabb dolog
nagyszülőnek lenni, mondják sokan. Természetesen a szülői szerep is megmarad, hiszen gyermekük számít tapasztalataikra, tanácsot kérnek saját gyermekük felneveléséhez. Ők már túlvannak sok mindenen, hiszen felnevelték gyermeküket/gyermekeiket, felkészítették
az útra, ahol már ők is szülővé válhatnak.
Leggyakrabban a nagymamák osztják meg nevelési
tapasztalataikat gyermekükkel. Már a gyermekvárás idején
is mellettünk állnak akár a nehezebb pillanatokban, a legnagyobb boldogságunkban is. Bevált praktikákkal, tanácsokkal látnak el minket. „A mi időnkben ez így volt...” „Nem kell
ide hőmérő, tedd bele a könyöködet, az majd megmutatja,
hogy jó-e a víz hőmérséklete.” „Nem kell azt a gyereket
mindig felvenni, csak elkényezteted!”; „Hadd erősödjön a
tüdeje, más baja nem lesz!”
Fontos viszont észrevenniük, mikor elég ezekből, hiszen
a túl sok tanács terhes is lehet a fiatal anyuka számára, úgy
érezheti, más irányítja azt, amit már neki kéne.
A nagyszülők nem csak hasznos tanácsokkal láthatják el a
leendő szülőket. Vannak aktív nagymamák és nagypapák,
akik például horgolnak, kötnek, varrnak, barkácsolnak. Előkerül a régi bölcső, ami talán még a sajátjuk volt. Itt-ott
ütött-kopott, de a nagypapa ügyes kezei által nagy szeretettel és szakértelemmel megújul a születendő kis unokának.
Sokszor halljuk: a nagyiéknál sokkal jobb, mint otthon.
Vajon miért? A nagyszülőknek vannak nevelő feladataik?
Vagy csak kényeztetik az unokákat? Ez mindig örök kérdés
lesz.

El kell halmozni az unokákat nap mint nap ajándékokkal? Ezeket a kérdéseket, azt ajánlom, mindig tisztázzák a szülők és a nagyszülők egymással. Ki mit enged
meg, mit szabad és mit nem. Attól, hogy a nagyszülőknek nem a fő feladatuk a nevelés, a szülők által szabott
szabályokat érdemes nekik is betartani/betartatni, ezzel
megelőzve egy csomó konfliktus kialakulását.
A nagyszülők a legjobb bébiszitterek, mindig szívesen vállalják az unokájuk felügyeletét, hiszen megcsinálnak nekik mindent, amit kérnek. Valamiért a hisztirohamokat is könnyebben tudják kezelni. A nagyszülők
szinte mindig aranyat érnek. A kicsik a náluk töltött idő
alatt szerzett élményeket elraktározzák, amire később
örömmel emlékeznek vissza. Hagyni kell a gyerekeket,
hogy saját maguk alakítsák ki kapcsolatukat a nagyszülőkkel.

Egy unoka a legjobb gyógyír mindenre,
és a feltétel nélküli szeretet
egyik legjobb példája.
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Milyen az igazi nagymama és nagypapa? Manapság már
nem csoszogó, ősz hajú, kendős néni a nagymama, és a
nagypapa se jár mindig bottal.
Korunk mamái még aktív dolgozó emberek, akik divatosan öltözködnek, rendszeresen fodrászhoz és kozmetikushoz járnak, és még a hajukat is festik.
A nagypapák is dolgoznak, szabadidejükben
barkácsolnak,
pecáznak, sportolnak. Sok
nagyszülő a közösségi oldalakon is megtalálható, onnan
szerzik a friss híreket, akár a
modern gyermeknevelésről is, tartják a kapcsolatot a távol
lévő családtagjaikkal, barátaikkal.
Nézzük, mit mond a legtöbb nagyszülő, miért jó, ha vannak unokái. Nem kell nevelni őket, csak szeretni. Ha elfáradunk, megunjuk, vagy nem tetszik a helyzet, fogjuk magunkat, és hazamegyünk, majd visszajövünk. Bármikor bármire
mondhatunk nemet. Nem kell komoly döntéseket hozni, mi
lesz a gyermeknek a legjobb. Önfeledten élvezhetjük az
unokával együtt töltött időt, hiszen a döntéshozatal már
nem a mi felelősségünk, ezért voltaképpen nagyszülőnek
lenni ünnepi feladat.
Manapság már mindennek van világnapja, így a nagyszülőknek is. Sokan nem is tudják, de ez a nap szeptember
első vasárnapja. Természetesen nemcsak ekkor kell őket
szeretni, tisztelni, hanem az év minden napján, de jó ezt is
kicsit megünnepelni.
Peszter Zsuzsanna védőnő

Kedves Zsuzsi!
Hálás köszönetem, hogy évek óta oly sok érdekes és
figyelemfelkeltő cikket írsz a Hírmondóba!
Szívből gratulálok valamennyi olvasónk nevében kislányod születéséhez, s kívánok örömteli, csodálatos
pillanatokban gazdag éveket! Vigyázzatok egymásra!
Szeretettel kívánok minden szépet s JÓT!
Gajdó Ágnes szerkesztő
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Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.
(Babits Mihály)

Szép régi szokás a
karácsony (...). Erősíti
a családi együvé
tartozás értékét.
(Agatha Christie)

2020. december
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
(Dsida Jenő)

Csingilingi, szól a csengő,
gyertek, fiúk, lányok!
Föl van gyújtva, meg van rakva
A karácsonyfátok.
(Benedek Elek)
Kicsiny kunyhóban szeretet,
Szeressétek a gyermeket,
E szent karácsony ünnepén
Önöknek ezt kivánom én.
(Karinthy Frigyes)

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
(Ady Endre)

Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.
(Gárdonyi Géza)

Meg fogom ünnepelni a
karácsonyt szívemben,
és iparkodom egész
esztendőben ünnepelni.
Élni akarok a Múltban, a
Jelenben és a Jövőben.
Versengjen bennem
ennek a háromnak a
szelleme.
(Dickens)

Majd a
karácsony
hozza végül /
Az apró szívek
örömét.
(Arany János)

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
(Juhász Gyula)

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
(Kosztolányi Dezső)

Legyen ma templom
minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat
bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden
gondolat.
(Móra László)

2020. december
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SZAMURÁJ 07 KFT.

AKCIÓK
2000 forinttól!

AKCIÓS
ESZKÖZCSOMAGOK
SZERELÉSSEL
MÁR 80 000 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.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 2020-BAN
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Tudnivalók a nyelvvizsgáról II.
Melyik angol nyelvvizsgát válasszam?
Szinte minden, nyelvvizsgára készülő diákban felmerül az
a kérdés, hogy mely nyelvvizsgát lenne érdemes letennie,
hisz oly sok vizsgarendszer kínálatából lehet választani.
Ahogy a cikksorozat előző részében írtam, nincs könynyebb vagy nehezebb nyelvvizsga, hiszen a ma letehető
nyelvvizsgákat mind ugyanazon rendszerben akkreditálták, mely garantálja azt, hogy ugyanazon nyelvi szint tesztelése történik a vizsgán. Amiben persze eltérés mutatkozik, ezáltal egyes diákok könnyebbnek, mások pedig nehezebbnek érezhetik ugyanazon vizsgarendszer feladatsorát, az például a feladatok típusai, száma, a feladatok
megoldására szánható hosszabb-rövidebb idő, a szótár
használatának engedélyezése. Sajnos lehetetlen bemutatni az összes nyelvvizsgát egy cikkben, így ízelítőül nézzük
meg a következőket.

ECL

A Pécsi Tudományegyetem által akkreditáltatott nyelvvizsga. Honlapja (www.ecl.hu) széles körű leírással segíti a
vizsgára készülőket. A vizsga jellegzetessége az, hogy
változó feladattípusokat használ a készségek mérésére,
így több gyakorlásra van szükség a hatékony felkészülés
érdekében. Az Olvasáskészséget 2, az Íráskészséget 2, a
Hallás utáni értést 2 és a Beszédkészséget 3 feladattal
Euroexam
mérik.
A nyelvvizsga részletes leírása, mintafeladatsor, gyakorló- Vizsgadíj B2 szinten: A (szóbeli) – 17 000 Ft; B (írásbeli)
feladatok a www.euroexam.org weboldalon találhatóak. – 17 000 Ft; C (komplex) – 28 000 Ft
Általános és szakmaival bővített nyelvvizsgája elérhető Az összes, Magyarországon elérhető vizsga megtalálható
egy- és kétnyelvű változatban is. Rendkívül népszerű azon a www.nyak.oh.gov.hu oldalon, így itt a további vizsgatípuvizsgázók körében, akik a mindennapi kommunikációt sokkal is megismerkedhetünk.
szeretnék priorizálni nyelvtanulásuk során. Ezen a vizsgán
Bármely vizsgarendszerben letett, sikeres, minimum B2
nincs nyelvtant mérő teszt.
szintű, C típusú nyelvvizsga esetén a teljes vizsgadíj
A vizsgafeladatsor tartalmaz Olvasásértés (3 feladat), visszaigényelhető. A vizsgadíj megtérítésével kapcsolaÍráskészség (2 feladat), Hallás utáni értés (3 feladat) és tos további információért látogasson el a Magyar ÁllamSzóbeli készség (4 feladat) tesztet.
kincstár hivatalos oldalára (www.allamkincstar.gov.hu).
Vizsgadíj B2 szinten: A (szóbeli) – 23 500 Ft; (írásbeli) –
Gere-Horváth Nikolett
24 500 Ft; C (komplex) – 36 500 Ft
angol nyelvvizsgabiztos, magántanár
Origó nyelvvizsga
Megújult oldaluk a www.onyc.hu, melyen minden szükséges információ megtalálható a vizsga összetételéről. Az
elmúlt években szinte teljesen átalakult a vizsgafeladatsor,
így a korábban bevált felkészítő kiadványok használata
odafigyelést igényel. Angol nyelvvizsgát minden hónapban
lehet tenni, így nem kell attól tartani, hogy kicsúszunk a
határidőből.
A vizsgafeladatsor tartalmaz Olvasásértés (2 feladat),
Íráskészség (2 feladat), Közvetítés (1 feladat), Hallás utáni
értés (2 feladat) és Szóbeli készség (3 feladat) tesztet.
Vizsgadíj B2 szinten: A (szóbeli) – 18 000 Ft; B (írásbeli)
– 20 000 Ft; C (komplex) – 33 000 Ft
Pannon nyelvvizsga
A veszprémi Pannon Egyetem nyelvvizsgája, melyről a
http://pannon-nyelvvizsga.hu weboldalról tájékozódhatunk.
Igen népszerű vizsgarendszer, mivel szóbeli vizsgája témakörök ismeretén alapul, így az erre való felkészülés
részben leegyszerűsödik.
Feladatsora Olvasásértést (3 feladat), Íráskészséget (2
feladat), Hallás utáni értést (2 feladat) és Beszédkészséget (3 feladat) tesztel.
Vizsgadíj B2 szinten: A (szóbeli) – 12 000 Ft; B (írásbeli)
– 16 000 Ft; C (komplex) – 28 000 Ft
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A 2020-as év filmes szemmel

de általában az lesz a megoldás, hogy mindenki megfeszítetten
dolgozik, megpróbálják lefaragni a hátrányt, amennyire lehet.
Persze, véglegesen az oldaná meg a nehézségeket, ha lenne
vakcina. Sok protokoll van, ami nehezíti az életünket: a távolságtartási szabályok miatt eleve sokkal kevesebb ember lehet a
forgatásokon. Minden fel van osztva zónákra, kevésbé megengedett az, hogy valaki csak álldogáljon, akik pedig ott vannak,
azoknak többet kell dolgozni. Mindenki keresi, hogy lehet ebből
a legjobban kijönni, esetleg hozzászokni, de ez egy egyedülálló
helyzet. Időbe telik, mire mindenki kitalálja, melyik a
megfelelő út.”
A másik nagy kétségbeejtő tömbbe tartoznak a mozik. Velük
kapcsolatban százszázalékosan ki lehet jelenteni, hogy kicsit
sem rózsás a jelenlegi helyzetük. Márciusban bezártak, nyáron
kinyitottak, majd ősszel újra bezártak. Azt is elmondhatjuk, hogy
sose jöttek jól nekik a vírus megfékezése érdekében hozott szabályok, de mindenekelőtt fontosabb az egészségünk megőrzése.
Azonban a mozik megmentése érdekében talán mi vagyunk
azok, akik majd a legtöbbet tehetjük a vírus végeztével. Nekem
a moziba járás egyfajta élmény, a
mozis popcornillat és a nachos sajtszósszal elengedhetetlen olyankor
számomra, de szerintem mások is
így vannak ezzel. Eszenyi Péter úgy
nyilatkozott a mozik helyzetéről,
hogy „Én biztos vagyok benne, hogy
a mozik szignifikánsan meg fogják
érezni ezt az időszakot, és hát még
előttünk van a tél, ami minden tekintetben húzós időszaknak tűnik. Szerintem legkorábban jövő
tavasszal, nyáron lehet majd látni, hogy a vírus milyen maradandó problémákat okozott, és ki az, aki ebből jól fog tudni kijönni. Mert lesz olyan mozivállalat, amelyik feltalálja magát,
és lesznek, akik nem élik túl. Az autósmozik például kezdenek
visszajönni a divatba.”
Azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy nem 2020 volt a filmstúdiók történelmének legerősebb éve, nem jöttek hetente a jobbnál
jobb alkotások, és ami állandó témát szolgáltatna a különböző
sajtóorgánumoknál, de akadtak olyan filmek és sorozatok, amik
egy kicsit felpezsdítették az állóvizet. Jelenleg az egész filmipar
átalakulóban van, hiszen törnek be az újabbnál újabb online
streaming szolgáltatók, amiknek köszönhetően egyre kevesebben járnak a mozikba. A koronavírus miatt pedig most még kevesebben, és hogy ez meddig fog tartani, az a jelenlegi helyzetet
elnézve eléggé bizonytalan. Azt nem tudjuk még, hogy mennyivel növekedtek a streaming szolgáltatók bevételei, előfizetői az
elmúlt időszakban, de ha olyan ugrásszerű növekedés mutatkozik meg a 2020-as adatokban, akkor ezek után nehéz lesz megmondani, mennyire lesz majd létjogosultsága a moziknak. Az
írásomat Eszenyi Péter szavaival zárnám, ami igen elgondolkodtató. „Hamarosan kiderül, mennyire fontos az embereknek, hogy
mozikba járjanak.”
Horváth Benjámin

Ez az év a filmek és a sorozatok szempontjából is máshogyan
sikerült, mint ahogyan azt a filmstúdiók, producerek és a nézők
előzetesen remélték. Sajnos az év elején kialakuló világjárvány
fenekestül felforgatta a hétköznapi emberek mindennapjait. Gondolok itt eladókra, pékekre, felszolgálókra stb., de nemcsak őket
kell megemlíteni az ilyen felsorolásban, hanem az olyan dolgozókat is, akik a filmiparon belül helyezkedtek el – vágók, kamerások, hangosítók, díszletépítők, színészek, gyártásért felelős
emberek és még sokan mások – hiszen ők is a megélhetésükért
dolgoztak nap mint nap, és nekik se tett jót anyagilag, hogy hónapokon keresztül álltak a forgatások.
Az első hullám után nyáron rengetegen visszatérhettek a
munkahelyükre, illetve a filmipar is az újraindulás jeleit mutatta
szigorú óvintézkedések mellett Hollywoodban, Magyarországon
és a többi országban. Az állandó tesztelések mellett olyanra is
volt példa, hogy forgatások előtt karanténba zárták a dolgozókat
és a színészeket, ezzel megfékezve a koronavírus terjedését.
Több filmstúdió is kísérletezésbe kezdett, hiszen egyikük sem akarta veszteséggel zárni az évet. A legtöbben az
online streaming szolgáltatók felé fordultak, mivel a statisztikák azt mutathatták, hogy bizonytalan, mikor térhetnek
vissza a mozinézők a vászon elé, és
így nem termelnek bevételt. Ezért a
kész filmeket nem folyamatosan elhalasztották, hanem egy streaming szolgáltatón keresztül debütált a nagyközönség előtt, amit kényelmesen a kanapénkról és a koronavírustól nem veszélyeztetve is
meg tudtunk nézni.
A londoni székhelyű Territory Studiónál Visual Effects Supervisorként dolgozó Eszenyi Péter szeptemberben a Pénzcentrumnak adott interjújában arról beszélt, hogy éledezik a filmipar, de
rengeteg kihívással kell szembenézniük a stúdióknak. Megemlítenék pár fontosabb részletet, amit fontosnak találtam a cikkben,
illetve azt, hogy ő hogyan látta az akkori helyzetet.
A cikk elején már említettem, hogy nemcsak a hétköznapi
embereket sújtotta a járvány, hanem a filmszakmában dolgozókat is. Ezt a kijelentésemet Eszenyi Péter is meg tudja erősíteni,
ő ezt mondta akkor: „Akik a forgatásokon dolgoztak, nekik
gyakorlatilag márciustól nem volt munkájuk egészen nagyjából mostanáig. Azt érdemes tudni, hogy a legtöbb ember úgy
dolgozik ezeknél a cégeknél, hogy van egy féléves vagy egyéves szerződése, aminek a lejárta után, ha jön egy másik produkció, aláír arra is, és így tovább. Most egy csomó dolgozónak
nem ajánlottak új szerződést, tehát nem kirúgták őket, simán
nem volt már munka, amire leszerződhettek volna.”
„Mikor normalizálódhat a filmszakma?” – Talán jelenleg
ez az egyik legnehezebb kérdés egy olyan személynek, aki ebben él, és átlátja a jelenlegi helyzetet. Véleményem szerint a
vakcina megléte lenne az, ami bizakodásra adhatna okot. Ha
előrelátható időn belül (a jelenlegi állapotok szerint december
végén vagy jövő tavasszal) sikerül olyan vakcinát megalkotni, Forrás: www.penzcentrum.hu/karrier/hollywoodi-atveresrol-rantotta-le-aami hatásos a koronavírus ellen, és mindenki megkapja az ol- leplet-a-magyar-effektguru.1102490.html
tást, akkor nem kellene leállni a forgatásoknak, illetve elegendő
emberrel tudnának dolgozni, aminek köszönhetően nem lennéGondolatébresztő…
nek csúszások, és akár a mozikban is debütálhatnának az új
alkotások. Eszenyi Péter véleménye a normalizálódásról:
„Dühösnek lenni annyi, mint mások
„Egy csomó dolgot át kell szervezni, másképp kell megoldani, hibáját magunkon megbosszulni.”
mint előtte. Nem gondolom, hogy lesznek radikális, akár több(Alexander Pope)
éves csúszások is. Nyilván nem fog minden film időre elkészülni,
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Új könyvek a könyvtárban
Berry, S.: A varsói protokoll
Matzen, R.: A holland lány
MacKenzie, J.: Kézikönyv mérgező emberekhez
Galidi, R.: Az autista és a postagalamb
Adler-Olsen, J.: A 2117. áldozat
Gaiman, N.: A temető könyve
Vian, B.: Tajtékos napok
Brand, A.: Hitler lovai
Hjorth, M.:A tanítvány
Macomber, D.: Ha te nem lennél
King, S.: Az intézet
Mazzantini, M.: Újjászületés
García Márquez, G.: Azért élek, hogy elmeséljem az életemet
Ludlum, R.: A Bourne-rejtély
Dweck, C. S.: Szemléletváltás
Grimaldi, V.: Csillagfényes utazás
Hétvári Andrea: Pettyes katicám
Fehér Béla: Banánliget
Czernák Eszter: Kedves Apu!
Kertész Erzsi: Gáz van!; Ludmilla újabb
esetei
Szentesi Éva: A legfontosabbat utoljára
hagytam
Bíró Szabolcs: Non nobis, Domine
Fiala Borcsa: Drill
Odze György: Túszdráma a fedélzeten
Mucha Dorka: Nincs idő
Láng Zsolt: Bolyai
Kiss Noémi: Balaton
Gévai Csilla: Nagyon kék könyv

Földrajzi felfedezések kvíz
Novemberi játékunkon öten vettek részt – Baki Bálintné,
Buzás Viktória, Dienes Regina, Mózsik Viktória,
Pálinkás Bianka –, valamennyien apró nyereményt kapnak, amit majd akkor vehetnek át, ha már újra nyitva
lesz a könyvtár. Köszönjük türelmüket, s gratulálunk a
megfejtéshez!
■

Tisztelt Olvasóink!
Bár a vírusveszély miatt sok minden megváltozott, kérjük,
a több hónapja (netán éve) kikölcsönzött könyveket juttassák vissza a könyvtárba. Több olyan kötet van jelenleg olvasóinknál, amit már mások is kerestek, ezért lenne
fontos, hogy visszakerüljenek a könyvtárba.
Jelenleg nincs következménye a könyvek késedelmes
visszahozásának (nem szabunk ki késedelmi díjat), ezért
bízunk benne, mindenki él a lehetőséggel, s a kint lévő
példányok hamarosan újra kölcsönözhetők lesznek.
A könyveket szerdánként 10 és 14 óra között tudjuk átvenni a könyvtárban.
Köszönjük együttműködésüket!

Karácsonyi krimikvíz
1. Idén jelent meg Kertész Erzsi első felnőtteknek
szóló regénye a Krimi ma sorozatban. Mi a regény
címe?
A) Gáz van!
B) Az átutazó
C) Ludmilla megoldja
2. Ki a nyomozó Camilla Läckberg regényeiben?
A)
Patrik Hedström
B)
Cormoran Strike
C)
Harry Hole
3. Melyik író teremtette Maigret felügyelő alakját?
A)
Georges Simenon
B)
Arthur Conan Doyle
C)
J. K. Rowling
4. Ki írta a Meghívás gyilkosságra című krimit?
A)
Elmer Mendoza
B)
Carmen Posadas
C)
Pablo de Santis
5. Hány kismalac szerepel Agatha Christie bűnügyi
regényének címében?
A) öt
B) tíz
C) nyolc
6. Melyik kiadó adja ki az Orosz krimik sorozatot?
A) Kossuth
B) Detektív
C) Animus
7. Hol és mikor játszódik Odze György Túszdráma a
fedélzeten című regénye?
A)
Budapest, 1956
B)
Buenos Aires, 1968
C)
Varsó, 1982
8. Ki írt a Morgue utcai kettős gyilkosságról?
A) G. Leroux B) E. A. Poe
C) A. Christie
9. Az Utas és holdvilág szerzője detektívregényt is
írt. Mi a címe?
A)
A Pendragon legenda
B)
A fehér mágus
C)
A varázsló eltöri pálcáját
10. Igen népszerű Böszörményi Gyula Ambrózy báró
esetei című krimisorozata. Mi az első rész címe?
A)
A Rudnay-gyilkosságok
B)
Nász és téboly
C)
Leányrablás Budapesten
A helyes megfejtést beküldők közül
öten az Orosz krimik sorozatban
nemrég megjelent, A szóművész
című kötetet nyerhetik meg.
E-mail-cím: rackeresztur@vmk.hu
Határidő:
2021. január 5., kedd, éjfél

Kedves Olvasóink!
A kényszerű zárvatartás idején is igyekszünk értékes olvasnivalókkal szolgálni,
kérjük, kövessék facebook-oldalunkat:

K'()*+, -'./0123, R25-636)(173.

Köszönjük!
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Kis karácsony, nagy
karácsony
Kisült-e már a kalácsom? Gyönyörű, örömteljes és nagyon várt
időszaka ez az évnek, akkor is,
ha hideg van, sokszor nem is
fehér a karácsony, csak ködös,
szürke, esős az idő. De milyen jó ilyenkor bent lenni a
meleg konyhában, a finomabbnál finomabb illatokkal telt
gőz fölött állva kóstolgatni a szentestére készülő ételsort.
Állunk a már az ünnepre hangolt konyhában, az ablakban
égősor, az asztalon adventi dísz csillogó gömbökkel, és
gyertyák mindenhol. Igyekszünk a nehéz és sok gonddal
terhelt évet valamilyen módon mégis szépen, hangulatosan lezárni és elengedni. Ünnepeljük idén azt is, hogy
egészségesek maradtunk, és együtt lehetünk.
Az ételek fontos részei az ünnepnek, van, aki hosszú
évtizedek óta ragaszkodik ugyanazokhoz a fogásokhoz,
ízekhez, és van, aki minden évben kísérletezik, új ízekkel
igyekszik meglepni a családját, barátait. Én a kettő között

vagyok valahol, mert halászlé és rántott ponty, na meg
töltött káposzta mindig lesz az asztalon, de ezeken kívül
igyekszem valami újat, ismeretlen, de mégis ünnepi ételt
felszolgálni.
Ilyen a mézes-narancsos mázas sonka, amihez enyhén
füstölt kötözött sonkát választok. Ez a húsos étel azért is
jó választás, mert teljesen elő lehet vele készülni, és a
feltálalás előtt pár órával elég újra gondolni rá, és betenni
a sütőbe. No, de hogyan is készül? A sonkát annyi vízben,
amennyi éppen ellepi, feltesszük főni, nagyjából úgy, mint
húsvétkor, csak a fűszerezés más. Kerül a főzőlébe szemes bors, szegfűbors, szegfűszeg, babérlevél, félbevágva
vöröshagyma, egy gerezd fokhagyma. Lassú tűzön egy

órát főzzük, majd a lében hagyjuk kihűlni. Hidegre tesszük,
egy napig nyugodtan állhat a lében, szépen átveszi a fűszerek ízét. Sütés előtt két kanál mézet egy narancs levével kikeverünk, a sonkára kenjük, majd betoljuk a sütőbe,
hogy egy kis pírt kapjon. Krumplipürével és pirított kelbimbóval tálalom. Nagyon jól illik hozzá egy kellemesen hűs
illatos fehérbor vagy rozé.
Nálunk vannak halevők, és halas ételektől tartózkodók
is, sőt vegetáriánus is akad a szűk családban, ezért nem
egyszerű úgy készülni, hogy mindenki találjon kedvére
valót, de ne is kelljen három napig minden időnket konyhai
robottal és mosogatással tölteni. A baráti társaság egyik
kedvence lett a kaviáros szendvics. Ezt meglepő módon
vegetáriánus módon is el lehet készíteni, mert már kapható növényi változat is. Egyáltalán nem elérhetetlenül drága, hiszen egy egészen pici üvegnyi kaviár rengeteg
szendvicsre elegendő. Vásároljunk tejszínes natúr vajkrémet, ezt lazíthatjuk pici tejföllel, mehet bele egy fél citrom
reszelt héja és leve és maga a kaviár is. Bagettet vágjunk
fel ferdén formás szeletekre, erre kenjük a kaviáros vajkrémet, díszítésként pedig piros kaviár, negyed körcikk citrom
nagyon jól fog mutatni, és az ízeket is kiemeli. Vendégvárónak, egy pohár aperitif mellé, száraz martinival vagy gin
tonickal, száraz fehérborral nagyon jól passzolnak. Ha már
mindenki pukkadásig jóllakott, de egy könnyű desszert
még beleférne, egy krémes, könnyednek tűnő, de kalóriában egyáltalán nem fukarkodó édesség zárhatja a sort.
Például pohárkrém. Habtejszínt és mascarponét mindig
érdemes otthon tartani, viszonylag sokáig elállnak, és hirtelen lehet belőlük látványos és finom desszert. Ezenkívül
fagyott bogyós gyümölcsökre lesz szükségünk, na meg
zabkekszre, amiből szintén érdemes bespájzolni, rengetegféle módon használható, például sajttortaalapnak és
ropogós rétegnek ebben a pohárdesszertben. Ha van egy
nagy üvegtálunk, akkor abban érdemes feltálalni a
mascarponés tejszínhab-, gyümölcs-, zabkekszrétegeket.
Ez is kiválóan bírja, ha pár órával a vendégek érkezte előtt
hideg helyen várakozik. Még jót is tesz neki.
Mindenkinek szép karácsonyt, jó ételeket és családi
békét kívánok sok örömmel, szeretettel. Ha tehetik, gondoljanak azokra, akiknek nem jut sem étel, sem szeretet,
nekik sokat jelent akár pár jó szó és egy tál meleg ebéd
is. Boldog karácsonyt!

Katona Anita
A kép forrása: cookpad.com

HÍRES MAGYAR TUDÓSOK
Egy magyar matematikus, egyetemi tanár életrajzából idézünk. Ki ő?
„Munkássága kezdetén elsősorban matematikai logikával és halmazelmélettel foglalkozott; tőle származik a
halmazelmélet egzakt megalapozása. A kvantumelmélet terén klasszikus értékű eredményei a fizikai mennyiségek mérése elméletének matematikai alapvetése, az ún. „tiszta” kvantummechanikai állapotok fogalmának bevezetése stb. E vizsgálataival kapcsolatosak a Hilbert-tér operátorainak elméletében végzett kutatásai.”
(Részlet a Magyar életrajzi lexikonból)

Beküldési határidő: 2021. január 5. E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com
.
Mikó-Baráthné Rácz Ágnes A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden
megfejtőnek gratulálunk!
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Karácsonyi Kata sikere

A Nemzetközi Sakkszövetség kiadta a 2020. novemberi
világranglistáit. Nagy büszkeségünk, hogy Karácsonyi
Kata átvette a vezetést a 2006-ban született lányok között,
ami egy régen látott nagyszerű eredmény a magyar sakkozás történetében.
Kata ötévesen kezdett el sakkozni. Édesapja és három
testvére is versenyszerűen sakkozik. Igazi sakkozó családnak nevezhetik magukat. A Budapesti Regionális Sakkiskola, majd a Maróczy Géza Központi Sakkiskola tanítványa lett. Országos egyéni és csapat bajnoki címet és országos egyéni és csapat diákolimpiai címet is szerzett
már. Jelenleg a Kőbánya SC ifjúsági játékosa. Aktuális
értékszáma 2138 ELO. A minősítése pedig már ilyen fiatalon Woman FIDE Master (Női FIDE Mester). Példaképének érthető módon Polgár Juditot választotta. A példaképéhez hasonló sikereket kívánunk Karácsonyi Katának!
Kezdődik a tél. A legtöbb sportot csak korlátozottan
vagy egyáltalán nem lehet művelni. Szerencsére ez a sakkozásra nem vonatkozik. A sakkozók természetesen nyáron is aktívak, de lehet, hogy hamarosan a sakk hivatalosan is téli sporttá válhat. Felvetődött ugyanis a Nemzetközi
Olimpiai Bizottságnál, hogy a sakk bekerül a téli olimpia
programjába is.
A meleg szobánkban ülve mi is megpróbálhatjuk megoldani a következő feladványt. Ezt a játszmát Sire de
Legal játszotta Saint Brie ellen 1750-ben Párizsban. Ezért
is nevezik ezt a szép mattképet Legal-mattnak. Világos
vezért áldozott a döntő támadás érdekében. Kettő lépésben mattot adhat, ha megtalálja a megfelelő lépéssorrendet. Mi lenne a győztes lépés?

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.

Adománygyűjtés a
drogterápiás otthon
lakóinak:
Otthon a Terápiában
Alapítvány
Adományszámla:

57800026-1004031300000000
MASSZÁZS, KÉZ- és LÁBÁPOLÁS, PEDIKŰR
Svéd masszázs állapotfelméréssel
– 60 perc,
Reuma, hát- és talpmasszázs –
40 perc,
Talpreflexológia – 30 perc

Az árak 3000 és
4000 Ft között
vannak.
Kéz- és lábápolás:
1500–2000 Ft

H/0120 345647.
A megoldás beküldhető a martonvalsakk@freemail.hu
e-mail-címre, és további feladványok is kérhetők. Sakkos
képességeink fejlesztéséhez sakkleckék és -feladványok
találhatók még az egyesületünk weblapján is, aminek címe: martonvalsakk.hu.
Bakacs János MartonVál SC

Hívjon bizalommal!

Telefon: 06-70/299-0577
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Karácsonyi kvízjáték
(Összeállította Matizevics Zalán)
1. Melyik szent ünnepével indul az adventi időszak?
A) Szent Miklós
B) Szent András
C) Szent Virgil
2. Melyik mai ország területén született Szent Miklós, akiről a jóságos
Mikulást mintázták?
A) Finnország
B) Görögország
C) Törökország
3. Ki készítette el az adventi koszorú ősét 1839-ben?
A) Johann H. Wichern német lelkész egy gyermekotthon lakóinak
B) Joseph Mohr osztrák katolikus lelkész a híveknek
C) Egy francia anyuka a beteg kisfiának
4. Mit szimbolizál az adventi koszorú négy meggyújtott gyertyája?
A) bűnbánat, vezeklés, remény, szeretet
B) hit, remény, öröm, szeretet
C) áldás, üdvözülés, hit, remény
5. Mit jelent a karácsony szó?
A) finnugor eredetű, azt jelenti: „eljövetel”
B) latin eredetű, azt jelenti: „várakozás”
C) szláv eredetű, azt jelenti: „átlépő”
6. Mit jelképez a szaloncukor?
A) az angyalokat
B) az élet jutalmát
C) a bőséget
7. A legenda szerint ki állított legelőször karácsonyfát?
A) Szent Miklós
B) Luther Márton
C) IV. Gergely pápa
8. Melyik pápa nyilvánította december 25-ét Jézus születésének napjává?
A) VII. Gergely
B) VI. Leó
C) I. Gyula
9. Mit jelent a mendikálás?
A) adománygyűjtés B) zarándoklat
C) ostyahordás
10. Melyik a legrégebbi karácsonyi dalunk?
A) Mennyből az angyal
B) Kis karácsony, nagy karácsony
C) Csendes éj
A helyes megfejtést beküldők között meglepetés ajándékokat sorsolunk ki.
E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com

Határidő: 2021. január 5., kedd, éjfél

BÉKÉS, SZÉP KARÁCSONYT ÉS NYUGALMAS ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

NÉMETH LÁSZLÓNÉ
Gajdó Ilonka nénit

„Odasimultam
öregapámhoz, mint a hajtás a vén
fához. Talán arra gondoltam, hogy évek múlva hozzám simul majd így valaki,
aztán meg őhozzá, de el nem
fogyunk soha-soha... – talán
arra, hogy nekem adja nagyapám karja melegét, mellyel
átkarolva
tartott,
hogy
továbbadhassam annak, aki
utánam jön.”
(Fekete István)

BIZTONSÁGI ŐR
állást keresek,
napi 8 vagy 12
órában.
Telefon:
06-70/299-0577
NYEREMÉNYJÁTÉK
Mi látható a képen?
A novemberi Hírmondóban
megjelent feladvány megfejtése: a drogterápiás otthon épületének
részlete.
Nyolc helyes megfejtés érkezett. A szerencsés nyertes:

Nagy Attiláné.

születésnapján szeretettel
köszöntjük, kívánunk jó egészséget,
örömteli, nyugodt napokat!

Gratulálunk! A nyeremény a
könyvtárban vehető át nyitvatartási időben.
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