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2020. február

Százkilencvenöt éve, 1825. február 18-án
született Jókai Mór író
Egy hegylánc közepén keresztültörve tetejéről
talapjáig, négy mértföldnyi messzeségben; kétoldalt hatszáz lábtól háromezerig emelkedő magas,
egyenes sziklafalak, közepett az óvilág óriás folyama, az Ister: a Duna.
A ránehezülő víztömeg törte-e magának e
kaput, vagy a föld alatti tűz repeszté kétfelé a
hegyláncot? Neptun alkotta-e ezt, vagy Volcán?
Vagy ketten együtt? A mű Istené! Ahhoz hasonlót még a mai istenutánzó kor vaskezű emberei
sem bírnak alkotni.
(…)
A Vaskapunak kétezer éves históriája van, s
négy nemzet nyelvén nevezik azt.
Mintha egy templom közelednék felénk, melyet óriások építettek, pillérekkel, melyek kőszálak, és oszlopokkal, melyek toronymagasak, csodálatos kolossz-alakokat emelve a felmagasló
párkányokra, mikben a képzelem szentek szobrait látja, s e templom csarnoka négy mértföldnyi
távolba mélyed, fordul, kanyarodik, új templomot mutat, más falcsoportokkal, más csodaalakokkal; egyik fal sima, mint a csiszolt gránit, vörös és fehér erek cikáznak végig rajta: rejtelmes
istenírás betűi; másutt rozsdavörös, az egész
hegylap, mintha igazán vasból volna, néhol a gránit rézsút dűlt rétegei mutogatják a titánok merész építkezésmódját; s az új fordulónál már egy
gót templom porticusa jő elénk, hegyes toronycsúcsaival, karcsú, egymáshoz tömött bazalt pilléreivel, a kormos fal közepéből egy-egy aranysárga folt világít ki, mint a frigyláda lapja: ott a
kén virágzik. Ércvirág az. De élő virággal is díszlenek a falak; párkányaikról, repedéseikben mintha kegyeletes kezek zöld koszorúi függnének alá.
Azok óriási lombfák fenyők, miknek komor tömegét az őszi dércsípte bokrok sárga és piros
füzérei tarkítják.
(Részlet Az arany ember című regényből)

A helyi adófizetési kötelezettségről
Pályázati felhívás civil szervezeteknek
Ráckeresztúriak az I. világháborúban
Fő az egészség! – A hajápolásról
Az anyanyelv nemzetközi napja
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Szent Kereszt Gyógyszertár
(Hősök tere 4/5.; 25/455-812)
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00

Gyógyszertári ügyelet

Egészségház
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804)
Háziorvos: Dr. Mihalicza Ingrid
06-20/852-0350
Asszisztens: Németh Éva, Bakonyi Éva
Mindkét körzet közös rendelési ideje:
Hétfő: 9.00–14.00
Kedd: 9.00–14.00
Szerda: 13.00–16.00; 16.00 és 17.00
óra között csak előzetes egyeztetés
után, a munkából hazaérkezett dolgozók részére
Csütörtök: 9.00–14.00
Péntek: heti váltásban 8.00–12.00, illetve 12.00–16.00 között
Vérvétel (bejárat az udvar felől)
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30

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 2019. szeptember 1-jétől 2020. március 31-éig reggel
6 órától este 20 óráig van nyitva.

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

Fogorvos – dr. Rózsás Diána

06-20/389-0278
Hétfő, szerda: 14.00–19.30
Kedd, csütörtök, péntek: 8.00–13.00
Gyermekfogászat: kedd: 8.30–12.30
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583

Védőnői szolgálat
I. körzet: Peszter Zsuzsanna
06-20/852-0351;
e-mail: rackeresztur.vedono@gmail.com
II. körzet: Farkasné Vancsura Ildikó
06-20/225-1820; e-mail:
vedono.rackeresztur@gmail.com

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola (2465 Ráckeresztúr, Szent János
tér 31.) Telefon: 06-25/455-806 (Szent János téri épület), 06-25/455-823 (Hősök téri
épület). E-mail: alsosuli@rackeresztur.hu
RÁCKERESZTÚRI MOSOLY ÓVODA (2465 Ráckeresztúr, Korniss u. 25.)
Telefon: 06-25/455-824; 06-20/852-0342; e-mail: mosolyovoda@rackeresztur.hu
Étkezés lemondása és rendelése reggel 8 órától 10 óráig: 06-20/852-0332

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

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

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (www.eon.hu)
Készenléti sürgősségi ügyelet
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuErcsi rendőr járőr: 06-20/3800-039; Körzeti megbízott: Szilukács
álisan rendelő háziorvos.
Sürgősségi betegellátás
Krisztián, Vásári Dénes: 06-20/210-5166
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8
Polgárőrség: 06-70/211-6424
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepnaMENTŐK: 104
RENDŐRSÉG: 107
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021)

Orvosi ügyelet

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

TŰZOLTÓK: 105

SEGÉLYHÍVÁS: 112
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél

Felhívás helyi adófizetési kötelezettség
teljesítésére

Február eleje, közepe még a farsangi időszakhoz
tartozik. Ilyenkor sok helyen bálokat, mulatságokat
rendeznek, melyeken a résztvevők illő módon álarcot öltenek. Vajon mit takarnak a különleges színes,
csillogó maszkok? Elrejtik az arcot, akár az egész
testet is – gondoljunk csak a busók öltözetére –, de
a jellemet nem bújtathatják el. Az bizony előelőbukkan egy-egy félmondatban vagy kézmozdulatban akár.
A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszaknak régebben sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítottak. Ekkor választottak párt a fiatalok, és gyakran
tartottak esküvőt, lakodalmat is farsangkor, ami a
nagyböjti időszakban tilos volt. Húshagyókedd a
farsangtemetés napja, kiszebábot égettek, s jelképesen eltemették a telet is.
Februárban nemcsak a farsangról kell megemlékeznünk, hanem például az anyanyelv nemzetközi
napjáról is, melyhez kapcsolódva játékra hívtuk olvasóinkat – a 15. oldalon olvashatják ennek eredményét. Ugyancsak az esztendő második hónapjában
idézzük fel Jókai Mór életútját, akinek születésnapja,
február 18-a, a magyar széppróza napja. A jeles
regényíró hajdan még Ráckeresztúrról is írt Eppur si
muove. És mégis mozog a föld! című, 1872-ben megjelent regényében, egészen pontosan a honi hírlapokból szemezgetve, melyekben „Voltak vidéki érdekes
események is följegyezve, mint például, hogy Ráckeresztúron egy ötlábú birka jött a világra, három
szarvval és csak egy szemmel.”
Efféle hírrel nem tudunk szolgálni, de Jókai
mestertől idézünk egy bölcs, megfontolandó gondolatot: „Az ég nem a csillagoknál kezdődik, hanem a
fűszálak hegyénél.”

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az üzletszerű vállalkozási tevékenységet folytatókat,
hogy 2020-ban az önkormányzati adóhatóság
kiemelt figyelmet fordít a helyi adófizetési kötelezettségek
teljesítésének
ellenőrzésére
(magánszemély kommunális adója, helyi iparűzési adó).
Kérem, hogy aki vagy amely vállalkozás eddig elmulasztotta bejelenteni tevékenységét az
adóhatóságnak, ezt mihamarabb tegye meg. Ennek elmaradása esetén intézkedést teszünk az
állami adóhatóság (NAV) felé a bejelentési kötelezettség feltáró jellegű vizsgálatára, mert az
önkormányzat törvényi kötelessége is adóbevételeinek realizálása.
Az önkormányzati fejlesztések, beruházások
legfontosabb forrását a helyi adók jelentik, ezért
is fontos, hogy ezen adóbefizetések megérkezzenek az önkormányzat számlájára. Aki elmulasztja bejelentési vagy befizetési kötelezettségét, azon túl, hogy törvénysértést követ el, vállalkozás esetén jogtalan előnyhöz jut versenytársai rovására, egyben megfosztja a közösséget a
forrásoktól.
Előfordulhat, hogy éppen az nem teljesíti
kötelezettségeit, aki számon kéri az önkormányzattól bizonyos lakossági igények teljesítésének
elmaradását.
A fentiekkel kapcsolatos bármely kérdésükkel forduljanak bizalommal a Polgármesteri
Hivatal adóügyi ügyintézőjéhez.

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 huszonhét 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.

dr. Nagy Gábor jegyző

a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság elnöke

Gajdó Ágnes

GYŰJTSÜK ÖSSZE ÉRTÉKEINKET!
Tisztelt Ráckeresztúriak!

Bereznai Istvánné
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Tisztelt Ráckeresztúriak!
Adójuk 1%-ával segíthetnek a
településen működő civil szervezeteknek. Kérjük, a bevallás
elkészítésekor ne feledkezzenek el a helyi egyesületekről.
(A szervezet adószámát kell a rendelkező nyilatkozaton feltüntetni.)

Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány
Adószám: 18489509-1-07
Ráckeresztúri „Őszirózsa” Nyugdíjas Klub
Egyesület
Adószám: 18496608-1-07
Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség
Adószám: 18491603-1-07
Szív Csücske Alapítvány
Adószám: 18731349-1-07
Református Rehabilitációs Alapítvány
Adószám: 18492415-1-07
Ajánlja fel adója egyik 1%-át valamely egyháznak!

A Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011.
A Magyarországi Református Egyházé: 0066.
Bővebb információ: nav.gov.hu

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
hétfő–csütörtök: 16.00; péntek: 15.00.

Segítsen, hogy segíthessünk!
Az elmúlt esztendőben a Református Rehabilitációs Alapítvány az adó 1%-ból összesen 559 559 Ft-ot tudott a céljaira
fordítani. Hálásan köszönjük adományozóink segítségét,
amely hozzájárult ahhoz, hogy az alapítvány immáron három főt tud foglalkoztatni. A három munkatárs az MRE
KIMM Drogterápiás Otthonának és a Családterápiás és
Drogprevenciós Továbbképző Központnak az adminisztrációs munkáiban vesz részt.
2019-ben akkreditált 60 órás drogprevenciós továbbképzésünket négy alkalommal, a családkonzultációs üléseket
két alkalommal tudtuk megszervezni háromnapos, bentlakásos blokkokban, teljes ellátással. Azon családtagok számára, akiknek nehézséget okozott a részvételi összeg kifizetése, rászorultságuktól függően kedvezményt nyújtottunk, vagy teljesen ingyenes részvételt biztosítottunk.
Az idén az 1%-os felajánlásokat továbbra is az anyagi problémákkal küzdő, tanulni vágyó, gyógyult szenvedélybetegekre, illetve azon családok támogatására szeretnénk fordítani, amelyek nem tudják a családkonzultációs képzéseket megfizetni.
Hogy mennyire fontos támasz, kapaszkodó a drogos
gyermeket nevelő családoknak az alapítvány ezen szolgálata, semmi sem mutatja jobban, mint a képzésről tett saját
vallomásuk:
„Nem vagyok egyedül a problémákkal. Helyesebb kommunikációt tanultam meg, türelmet, a szeretet kimutatásának lényegét. Pozitív érzésekkel megyek haza. Erőt adott, hogy jobban tudjam kezelni a nézeteltéréseket a gyerekkel. Jobban
átérzem a helyzetét. Nagyon jó ez a közösség.”
„Bizalmat kell adnom, hogy bennem bízzanak! Segítséget
kell kérnem, mert mindent nem tudok egyedül megoldani. Jó
érzésekkel távozom, mert ha ne adj’ Isten, baj lesz, van kikhez
fordulnom. Nyugodt vagyok, mert a fiam újra vidám és bizakodó, mint ahogy mi is.”
„Megtanultam, hogyan legyek türelmes, hogy álljak a fiamhoz, megtanultam hinni az előrehaladásában. Tele van a szívem reménnyel, szeretettel.”

Köszönjük, hogy imádságaikkal, és lehetőségük szerint
adójuk 1%-ával segítik alapítványunkat!
Szervezetünk neve:

Református Rehabilitációs Alapítvány
Adószámunk: 18492415-1-07

VERTIKÁL ZRT. (HULLADÉKSZÁLLÍTÁS)
Ügyfélszolgálat címe: 2451 Ercsi, Rákóczi út 80.
(bejárat a víztorony felől)
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00–16.00;
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
időpontja:

Telefon: 06-25/436-53 E-mail: dunanett@dunanett.hu
Honlap: www.dunanett.hu

Facebook: Ráckeresztúr Község Önkormányzat hivatalos oldala
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat
Képviselő-testülete pályázatot ír ki a
helyi civil szervezetek támogatására a
21/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet szerint. A rendelet főbb szabályai
a következők:

Forrás: pxhere.com

Pályázat helyi civil szervezetek
támogatására

„6. § A képviselő-testület a társadalmi szervezetek és önszerveződő közösségek részére
pályázati támogatási eljárást vezet be, melyet
a költségvetési rendeletben civil szervezetek működési és program támogatására elkülönített keret felhasználása során kell
alkalmazni.
7. § (1) Támogatható civil szervezetnek minősül a bíróság által
jogerősen bejegyzett, Ráckeresztúron székhellyel rendelkező
társadalmi szervezet (a továbbiakban: civil szervezet).
(2) Nem minősül támogatható civil szervezetnek a politikai
párt, a szakszervezet, a munkástanács, egyház, gazdasági
társaság, víziközmű-társulás, hegyközség.
(3) E rendelet alapján nem támogatható a kötelező önkormányzati feladatot feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás vagy közművelődési megállapodás alapján ellátó szervezet, továbbá a sportról szóló törvény szerinti sportszervezet.
8. § (1) A 6. §-ban meghatározott keret felhasználása során a
civil szervezet a pénzügyi támogatás iránti pályázatát az 1. melléklet szerinti Pályázati Adatlapon nyújthatja be a polgármesterhez a képviselő-testület által kiírt pályázatban meghatározott
időpontig. Az elkésett pályázatot el kell utasítani.
(2) Amennyiben a benyújtott pályázat hiányos, a polgármester öt napon belül írásban felhívja a pályázót, hogy a hiányosságot a felhívás kézhezvételétől számított öt napon belül pótolja.
Amennyiben a pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, a
pályázatot el kell utasítani.
(3) A pályázatokat a benyújtási határidőt követő hatvan napon belül a képviselő-testület bírálja el. A határozatban rendelkezni kell arról, hogy a támogatott egy összegben vagy részletekben jut a támogatáshoz, és annak felhasználásáról meddig
kell elszámolnia a bizonylatok hiteles másolatával.
(4) Az elbírálásról a polgármester öt napon belül értesíti a
pályázót, és megköti vele a támogatási szerződést.”

Támogatást csak azok a civil szervezetek kaphatnak,
amelyek az előző évi támogatás felhasználásáról az

130 ÉVE ALAKULT A RÁCKERESZTÚRI
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ TESTÜLET
A fotókiállítás

2020. február 29-ig
tekinthető meg
a könyvtár nyitvatartási idejében.

önkormányzatnak elszámoltak. A bíróságon bejegyzett társadalmi szervezet köteles csatolni az adóhatóság (NAV és önkormányzati adóhatóság) által kiállított adóigazolást. A pályázat elbírálása során figyelembe kell venni a kérelmező, pályázó önkormányzatért, a település lakosaiért végzett munkáját, valamint
az önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre álló források mértékét.
A pályázat benyújtási határideje:
2020. március 1.
A pályázat benyújtásának módja: írásban, egy példányban, a megfelelő mellékletek csatolásával, a
szervezet képviselőjének aláírásával ellátva; személyesen vagy postai úton Ráckeresztúr Község Önkormányzatának címezve: 2465 Ráckeresztúr, Hősök
tere 20.
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
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HULLADÉKBEGYŰJTÉSI AKCIÓ
2019. május 9., szombat,
8-tól 12 óráig, a temető melletti parkolóban

IDŐBEN SZÓLUNK
A ROLFIM Kft. és Ráckeresztúr Önkormányzatának
szervezésében elektromos és elektronikai hulladék
berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, amely során INGYEN leadhatja összegyűlt e-hulladékát.
Az e-hulladékgyűjtés ideje: 2020. május 9.,
szombat, 8:00–12:00 óra
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:
Ráckeresztúr, Hősök tere – a temető melletti
parkoló (volt gázcseretelep)
Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
A gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet
védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy szélesedjen
az újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének köre.
Az e-hulladék különleges gyűjtést és kezelést igényel
– azaz nem gyűjthető a háztartási vegyes hulladékkal. Az elektronikai hulladékok a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgező anyagot – nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is
tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy
veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentős része újrahasznosítható. A cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentő mérgező
anyagok ellenőrzött körülmények között kerüljenek ki
környezetünkből.
Védjük együtt környezetünket!
Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
A gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye nélkül: „minden, ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral működött”.
KIVÉTEL A KÉPCSÖVES BERENDEZÉSEK
(RÉGI TÉVÉ, MONITOR)!

Térítésmentesen
igénybe vehető a
„Házhoz
megyünk
érte akció” szolgáltatása. Ennek keretében a szervezők vállalják az összekészített eszközök elszállítását adott település területén, amenynyiben legalább 100
kg e-hulladék gyűlt
össze. Ez a mennyiség kb. 3-4 db nagyméretű műszaki tárgy (pl. hűtő, mosógép).
Az elszállítandó eszközöket, kérjük, ne helyezzék ki őrizetlenül az ingatlanukon kívülre,
így elkerülhető a berendezések fosztogatása,
illetve a környezet szennyezése!
Ugyanígy várjuk az intézmények bejelentését
is, és igény szerint a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően igazolást állítunk ki az átvételről.
Az igények bejelentését a 06-1/269-0234-es
telefonszámon várjuk 2020. május 8-ig, munkanapokon 8-tól 12 óráig. A bejelentésben telefonos elérhetőséget is kérünk megadni, a begyűjtő
járat megtervezését követően szükségessé válhat
az elszállítás időpontjának pontosítása céljából!
A ROLFIM Kft. lehetőséget biztosít, hogy
egész évben a 2310 SzigetszentmiklósGyártelep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti telephelyén használt, illetve hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezéseket térítésmentesen átveszi hétfőtől péntekig, 8–13 óra
között. Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni szintén a 06-1/269-0234-es
telefonszámon lehet.
Együttműködésüket előre is köszönjük!

2020. február

Mozgalmas évkezdet az óvodában
Január 6-án kezdtük a 2020-as nevelési évet.
Január 8-án Gergics Mihályné igazgató asszony,
Gajdóné Csillár Enikő és Takácsné Pergel Éva tanítónők és a Makk Marci, Méhecske és Micimackó
csoport pedagógusai a leendő elsősök szüleinek
tartottak értekezletet.
Január 11-én Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető
részt vett az I. Országos Óvodavezetői Konferencián.
Január folyamán a segítőkész szülői közösség,
azon belül Kovács Róbert, Kovács Zoltán és családja
segítségével a bútoradományok sikeresen megérkeztek óvodánkba, hogy még szebbé tegyék gyermekeink hétköznapjait.
Január 16-án VEKOP-os pályázat által hátrányos
helyzetű gyermekeink múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettek
részt a Ráth
György-villában.
Kellemest a hasznossal egybekötve a gyermekek
láthatták Budapest főbb nevezetességeit.
Január
20-án
nevelési értekezletet tartottunk,
amelyen a kollégák megosztották
továbbképzéseken szerzett tudásukat, és bemutatták a pályázatokon nyert eszközök használatát.
Jelentkeztünk a Madárbarát Óvoda címre, mert
számunkra fontos a madarak védelme.
Január 21., 22., 23.: a Napsugár, Micimackó,
Méhecske, Pillangó csoportok megtartották félévi
szülői értekezletüket.
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Január 22-én a magyar MOSOLY HÍREK
kultúra napja alkalmából a
Nefelejcs Bábszínház érkezett hozzánk, a Süni és a
kislány című bábrészletet adták elő.
Január 23-án a budapesti Vajdahunyad várban
ünnepélyes keretek között vette át László Tibor
Zoltán közügyért felelős helyettes államtitkártól és
Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkártól Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető
a második alkalommal elnyert
Zöld
Óvoda
minősítésű oklevelet.
Január
28-án
megtartottuk
a
szülői munkaközösségi értekezletet, melyen a jótékonysági napunk
szervezésével
kapcsolatos teendőket, programokat
beszéltük
meg. A szülők
elmondták javaslataikat, észrevételeiket.
Intézményünk négy óvodapedagógusa
(Dvorszkiné Farkas Rita, Herkliné Boros Márta, Petkes
Nóra és Kozocsa Petra) január 30-án háromnapos
képzésen vett részt Székesfehérváron a POK szervezésében. A képzésen a DIFER, vagyis a Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer volt a téma.
A DIFER a kisiskolás életkorban, az iskolai előrehaladás szempontjából kritikus elemi készségek
(írásmozgás-koordináció készsége, beszédhallgatás
készsége, relációszókincs, elemi számolás, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggésmegértés, szocialitás) diagnosztikus értékelésére
alkalmas tesztrendszer. Az úgynevezett „Fejlődési
mutató” segítségével lehetővé teszi e kritikus elemi
készségek elsajátítási folyamatainak részletezett
nyomon követését négyéves kortól nyolcéves korig. A mérőeszköz csomag emellett ismerteti e
készségek elsajátítási folyamatait, és rámutat az
eredményesebb fejlesztés lehetőségeire, tennivalóira. A rendszer alkalmazásával megvalósíthatóvá
válik az ún. kritériumorientált készségfejlesztés,
vagyis az, hogy a tanulók egyéni fejlesztése mindaddig tartson, amíg a szóban forgó kritikus elemi
készség optimális működésűvé, optimálisan használhatóvá nem válik.

Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető

8

2020. február

SZABÓ FERENC
(1888. október 13.–
1914. december 16.)
A Nagy Háborúra való
emlékezések, úgy tűnik,
nem érnek véget, amíg
lesz valaki, aki ráakad
egy emlékre, és megosztja azt a közösséggel.
Addig a harctereket
Az I. honvéd gyalogezred
megjárt nagyapáink, dédsapkajelvénye
apáink neve biztosan
nem merül feledésbe, és
nem csak betűk lesznek egy márványtáblán. Az pedig,
hogy a pusztító világégés vihara hogyan szakított szét és
sodort egymás mellé embereket egy kis faluban is, ma is
felkavaró.
Ráckeresztúr hősi emlékművére hatvanegy hősi halott
nevét vésték fel, köztük Szabó Ferencét. Róla anyakönyvekből csak néhány éve tudtam meg, hogy nem ráckeresztúri születésű, ám így is a falu hősei között tartjuk számon őt. A szomszédos ercsi cukorgyárba érkezhetett a
Pest megyei Tápióságról, ahol 1888. október 13-án, a
Szent Mihály-templomban keresztelték szülei, Szabó
József és Rausch Rózsa.
A gyönyörű ráckeresztúri Mádai Julianna ejtette őt rabul, akivel 1912. október 21-én esküdtek, Veronika lányukat 1913. augusztus 26-án keresztelték. Fénykép sajnos
nem maradt róla, bár a mozgósításkor szinte mindenki
„fényképezkedett” valamelyik közeli műteremben, esetleg
a fronton. Kiképzett katonaként, a születési helye szerinti
magyar királyi 1. honvéd gyalogezredhez vonult a háborúba, a 20. váradi hadosztályhoz, ahol többek között a
székesfehérvári magyar királyi 17-es ezred ráckeresztúri
honvédeivel együtt is harcolt.

www.fortepan.hu/131886

ságom alatt vívta legsúlyosabb küzdelmeit bámulatos hősiességgel és áldozatkészséggel teljesítette emberfölötti
kötelmét. (…) …1914. november 29-től nap-nap után dicső része volt a kárpáti nagy csatákban (…), s
…mindenkoron megoldotta föladatát, még a lehetetlent is
megkísérelve.”
A Dukla-hágóért folytatott elkeseredett küzdelemben, a
jég és hó borította rengetegben, emberfeletti szenvedések
és nélkülözések közepette törtek előre, és Krosnóig
(Krassnóig) szorították vissza az ellenséget, de a muszka
– erre mozgósított – legjobb szibériai túlerejével is újból
élet-halál harcot vívtak az 1-es honvédek.
Karácsony előtt néhány nappal Krassno-Krosno, ez a
galíciai város lett Szabó Ferenc hadiútjának és életének is
utolsó állomása. Távol a családtól, a szeretteitől, akik soha
nem vihettek virágot a sírjára. De nem hagyták egyedül,
sok ezer magyar honvéd pihen ezen a vidéken, mára
jeltelenül.

Hősi halotti karton (Hadilevéltár, Bécs)

Az ezred 1915 tavaszán még részese a gorlicei áttörés
előkészítésének, de májusban már új frontra megy a vonatuk. Az olaszokkal megvívott nyolc súlyos isonzói csata
után elnyerték a legszebb – „Monte San Michele hősei” –
elismerést. És a bajtársai, akikkel már nem jutott el ide,
biztosan őt is annak nevezték!
Szabó Ferenc hősi haláláról a Bécsi Hadilevéltár részemre elküldött veszteségkartonján ez áll: Tizedes, 1888.
Ung. LIR.1. (1. honvéd gyalogezred) MGA (géppuskás
osztag) Tápióság, Monori járás, Ung. hősi halált halt 1914.
12. 16. Krossno. Temető V 334. VG 21462.
Mádai Julianna és a háborúból hazatért, ugyancsak megözvegyült kétgyermekes Magyar János 1919-ben házasodott össze. Szabó Ferenccel közös Veronika kislányuk
1926-ban tüdőgyulladásban meghalt. A Nagy Háború a
hétköznapokban még évtizedek múlva is éreztette a hatását, és ez alól a falu családjai sem mentesültek. Reméljük,
hőseink emléke nem múlik el nyomtalanul!
Köszönöm Bendák Gyuláné Magyar Éva írásomhoz
nyújtott segítségét!
Prága Ildikó

Ezrede az orosz hadüzenetet követően, a 2. lembergi csatában szinte elvérzett, de utolsó erejével és megmaradt,
teljesen kimerült 200 emberével 1914. szeptember 8-án
este csatlakozott Habsburg József Ágost főherceghez, aki
ezt írta róluk visszaemlékezésében: „Az 1-es egyike azon (Magyar Jánosról a Hírmondó márciusi számában olvashatnak,
ezredeknek, melyek tevékenységét a világháború több, s ugyancsak a következő lapban eleveníti fel az unoka, Bendák
mint két évig személyesen megfigyelhettem. Parancsnok- Gyuláné Magyar Éva a nagyapjához fűződő emlékeit. – a szerk.)
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Kötélhúzóverseny, mini exatlon, retró bál benevez valamelyik
Alakul az idei majális programja

Radócz Barna igazi közösségi ember. Hivatá-

sos katona, s munkája mellett számos jó programmal örvendezteti meg a ráckeresztúriakat.
Céljairól, terveiről s az eddig elért eredményekről beszélgettünk.
– Milyen rendezvényeken vehettek részt eddig
a település lakói?
– Tavaly három programot szerveztem önkéntes
segítőimmel együtt. Március 15-én jótékonysági
futást a falu jövőjéért, a nevezési díjakból az óvodásoknak vettünk futóbicikliket. Május 1-jén volt a
keresztúri duatlon s az elmaradhatatlan főzőverseny, majd augusztus végén Pálinkafesztivál és

versenyre,
apró
ajándékot kap. Este
retró bált tartunk,
melyre ötszáz forint
lesz a belépő. A rendezvény egyébként
ingyenes, aki szeretne, támogatójegyet
vásárolhat, s szavazhat arról, mire fordítsuk a bevételt.
– Kiknek a segítségére számítasz a szervezésben?
– Bárki segíthet, örömmel fogadom a támogatást.
A radoczbarna@citromail.hu e-mail-címen bővebb információ is kérhető a rendezvényről, s
ugyancsak itt lehet nevezni a települések közötti
kötélhúzóversenyre is.
Kiemelném, hogy azok a ráckeresztúri fiatalok,
akik ösztöndíjat kapnak a „Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer” keretében, a
vállalt, a település javára fordított önkéntes munkájuk óraszámát ezen a rendezvényen is gyarapíthatják.

gá
(Az interjú szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap
2020. február 4-i számában.)
A jótékonysági futás rajtja 2019. március 15-én

csülökfőzőverseny címmel nyárbúcsúztató családi
napot tartottunk, melyen felléptek például a Baracskai Dráma Klub és a Mákvirág Tánccsoport
Egyesület tagjai, de lufibohóc is szórakoztatta a
közönséget. A támogatójegyekből és nevezési díjakból befolyt összeget járdaépítésre fordítottuk.
– Mik a terveid a 2020-as esztendőre?
– Május elsején szeretnék egy nagyszabású rendezvényt megvalósítani, a helyszín a tornaterem és
környéke lesz. Hagyományteremtő céllal megrendezzük az I. Keresztúri Kötélhúzóversenyt, melyre
a környező települések nyolcfős csapatai nevezhetnek 2020. március 18-ig. A csapatban férfiak lehetnek, legalább az egyikük ötven év feletti legyen.
Kikötés, hogy a csapattagok az adott településen
éljenek. Négy helyről már jelentkeztek, bízom
benne, hogy mások is kedvet kapnak. Természetesen nem csak ez az egy program lesz: a futóversenyen alsós, felsős diákok és felnőttek indulhatnak.
A főzőversenyre már most tíz csapat jelezte részvételét. Lesz még zsákban futás, biciklis ügyességi
verseny, mini exatlon, táncház. Minden gyerek, aki

SZAMURÁJ 07 KFT.

AKCIÓK
2000 forinttól!

AKCIÓS
ESZKÖZCSOMAGOK
SZERELÉSSEL
MÁR 27 000 Ft-tól!
06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723
www.szamuraj07.hu
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HIRDETÉSI LEHETŐSÉG ● Keretes hirdetések díja: 1/1 oldal: 14 400 Ft; 1/2 oldal: 7200 Ft;
1/4 oldal: 4800 Ft; 1/8 oldal: 2400 Ft; 1/16 oldal: 1200 Ft (Az árak az áfát nem tartalmazzák!)
Hirdetésfeladás a 06-20/405-8315-ös telefonszámon vagy
a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail-címen.
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Hajunk ápolása és egészsége
Egyik nap hazafelé menet a hajamat összevissza kócolta a
szél. Útközben azon gondolkoztam, hogy mit is lehetne tenni
azon kívül, hogy sapkával óvom, kifésülöm, megmosom, és
balzsamot teszek rá. Felmerült bennem a kérdés: vajon ez így
jó? Elegendő? Milyen házi praktikákat lehet a különböző hajtípusokra használni? Érdekelt a téma, ezért el is kezdtem a
kutatást, olvasgatást. Sok hasznos és számomra meglepő
dolgot fedeztem fel.
A legmeglepőbb az volt, hogy a hajunk fésülésére a legjobb
egy jó minőségű vaddisznósörtéből készült fésű. Abban nincs
egységes megállapodás, hogy naponta mossuk a hajunkat,
vagy két-három naponta, esetleg hetente csak egyszer is elegendő. A szakembereknek is eltérő érvei és ellenérvei vannak
a hajmosások gyakoriságára vonatkozóan.
Van, aki úgy gondolja, hogy ugyanúgy, ahogy arcunk és
bőrünk zsírosodik, a hajas fejbőrünk is izzad, koszos, poros
lesz, ezért mindennapi ápolásra szorul. Megfelelő ph-semleges
és gyengéd samponra, valamint balzsamra van csak szükség a
mindennapi hajápoláshoz. Fontos, hogy mindenki a hajának
megfelelő sampont válassza.
Kis mennyiségű sampont a kezünkben felhabosítva a hajvégeknél kell kezdeni a hajmosást, és egyenletes tempóban haladni a fejtető irányába. Ügyeljünk arra, hogy a sampont jól
mossuk ki a hajból. Hajmosáskor a haj külső lemezkés felszíne
durvává válik, ezáltal nehezen félsülhető lesz. Hajmosás után
fontos a balzsam, hajöblítő használata a haj könnyebb kifésülésének érdekében, mert ezek a balzsamok, hajöblítők simává
teszik a hajszálakat, és ezáltal nem károsítják azt a kifésülés
során.
Valódi kényeztetés a hajunknak a hajpakolás és a hajkúrák
alkalmazása, ezek a haj mélyebb rétegeiben fejtik ki hatásukat.
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Tévedés, hogy a töredezett hajvégekre van pakolás, ezeken nem segít semmi, csak a hajvégek levágása. A töredezést csak megelőzni lehet, kezelni pedig csak hajvágással lehet.
Ne feledkezzünk meg fésűnk tisztán tartásáról sem,
mert baktériumtelepek jöhetnek létre rajta, ami a fejbőr
betegségeit idézheti elő.
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Akik szeretnek mindenféle otthon elkészíthető természe- G
tes pakolást készíteni, azok számára is akad néhány É
hasznos tippem, amiket többek között fodrász unokatestS
véremtől tanultam.
Száraz hajra: banán és méz. A banánnak nagyon ma- Z
gas a kálium-, a vitamin- és szénhidráttartalma, ami puhít- S
ja a haj szerkezetét, és rugalmasságot biztosít, a méz É
pedig fényt ad a hajnak. A pakoláshoz két banánt teljesen
G
le kell turmixolni, hozzáadni két evőkanál olívaolajat, egy
evőkanál mézet és két evőkanál kókuszolajat, ezt a turmi- !
xot egy ecset segítségével a hajra kell kenni, majd zuhanysapkát húzni, és fél órán át rajta hagyni, majd végül lemosni.
Zsíros hajra:
szódabikarbóna.
Öt-hat evőkanál
szódabikarbónát
egy pohár melegvízbe kell feloldani
és a hajra önteni, öt
percig rajta hagyni,
majd samponnal
megmosni. Hetente
kétszer ismételni. A megfelelő hatás elérése néhány hetet
igénybe vesz.
Egyenes hajra: tojásos mézes pakolás. Egy tojáshoz három
evőkanál mézet keverünk. Hajunkra kenjük, akár egy egész
éjszakán át rajta hagyhatjuk, és csak reggel mossuk le a hajunkról. A banános-mézes, mézes-olívás vagy akár kókuszos
hajpakolás egyaránt alkalmazható a száraz haj ápolására is.
Göndör hajra: lenmagzselé. Negyed bögre lenmagot két
bögre vízzel felfőzzük addig, amíg az nyúlós állagú nem lesz,
majd levesszük a tűzről, és leszűrjük a zselét. Tartósítószert
nem tartalmaz, hamar romlik, ezért kis adagokban érdemes
elkészíteni, vagy le is lehet fagyasztani. A kész lenmagzselét a
vizes hajunkra kenjük fel, és hagyjuk rászáradni. Göndör hajú
olvasóknak hasznos olvasmány lehet a www.gondorkacaj.hu
címen található blog.
A korpás haj kezeléséről és a korpásodás okairól a következő Hírmondóban írok majd.

Peszter Zsuzsanna védőnő
A kép forrása: humanitytudastar.hu
https://hajraegeszseg.hu/cikk/2018-07-26/kend-a-hajadra-avagyhajpakolasok-hazilag
https://femina.hu/szepseg/zsiros-hajra-pakolas/
https://femina.hu/szepseg/szaraz-haj-ellen/

Gondolatébresztő…
„A nemes ember szerény a szavaiban,
de tettei nagyobbak a szavainál.”
(Konfucius)
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Mike Mason A házasság misztériuma című könyvében olvastam, hogy az esküvővel kezdődő életfogytiglani folyamat során, a szeretet nevében maradéktalanul ki kell
szolgáltatnunk mindent, ami mi magunk vagyunk. Házastársunkkal való kapcsolatunk a legszorosabb kötelék,
nem hasonlítható sem a barátsághoz, sem a szülő–
gyerek, sem a mester–tanítvány kapcsolathoz. A házasság egyszerre imádság és engedelmesség. És egyúttal
hatalmas kihívás is, hogy társunkra úgy tekinthessünk,
mint az isteni áldás és kegyelem kimeríthetetlen és tökéletes forrására. E kötetben olvasható a következő szép
gondolat is, amely már átsegített néhány nehezebb pillanaton: „Az ember egymaga képtelen viselni kapcsolatai
állandó terhét. Egyes-egyedül a szeretet segíthet ebben,
az is csak ha mind nagyobb dózisokban élünk vele. A
házasság egy szövetség folytonos, nap nap utáni megújíA fűzfa és ami összeköt
tását igényli, s mivel ez olyan nagy elvárás, ami önerőnA nagy nyári szárazságban a mi fűzfánk egyszer csak ket messze meghaladja, csakis Isten kegyelme által törsárgulni kezdett, majd a levelei szinte mind elhullottak. ténhet.”
G. Á.
Ne sárgulj, fűzfa! – mondogattam magamban gyakran,
felidézve nagyanyám egyik kedvenc írója, vitéz Somogy- (Az írás szerkesztett formában megjelent az Új Ember 2012. február
váry Gyula regényének címét, s arra gondoltam, hogy a 19-i számában.)
*
lélektársi szövetséget jelképező fa kalandba illő története
A házasság misztériuma című kötetben sok olyan mondat
nem érhet véget, amíg mi élünk.
A vastag törzsű, erős fűzfa egy félig kidőlt, ferde olvasható, amely rávilágít arra a csodára, amit egy férfi és
törzsű, tóparti példányról vágott egyetlen fűzfavessző- egy nő holtig vállalt köteléke jelent. A házasság sírig tartó
ből fejlődött az évek során – édesanyámék kertjében; kapcsolat, s mint ilyen, talán a szülő–gyerek viszonynál is
ott tudtuk csak elültetni. (Az ős fűzfa egyébként még szövevényesebb, s amíg tart, talán erőteljesebb is. Két
mindig áll a távoli tóparton, a törzse éppoly ferde, mint önálló személyiség, két „egyedüli példány” – mint Kosztolájó húsz évvel ezelőtt volt.) Amikor párommal és kislá- nyi írja – találkozik, s kapcsolatuk arra példa, hogy az emnyunkkal együtt a fővárosi körfolyosós bérházból kertes ber egyedül semmi; ahhoz, hogy valódi énje kibontakozhasházba költöztünk, immár annak a szülőfalum földjében son, egy másik ember szeretete szükséges. A kulcsszó
nőtt fának a lehajló ágairól nyestünk néhányat, s ültettük tehát a szeretet. Mint oly sok emberi kapcsolatban. Mike
el, hogy szaporodjanak, sokasodjanak. A fűzfavesszők Mason célja az, hogy feltárja a házasság és a keresztény
megeredtek, s az esőnek és a gondos öntözésnek kö- hit közt fennálló erőteljes összefüggéseket. Ezt bibliai ihleszönhetően életerős, folyamatosan növekvő fiatal példá- téssel, nagyon rokonszenves módon teszi. Megkapó – soknyokká váltak. E törékeny fák számomra a hűség, a sze- szor megható – őszinteséggel idézi föl feleségéhez fűződő
retet és az összetartozás jelképei. Nem a szomorúságé, érzéseit, s nem titkolja azt sem, hogy számára e titok nyitja
hanem a házastársi szövetségé.
valahol fennebb keresendő... És persze a társban...
Azé a szövetségé, amelynek alapja a hűség és az
Mason a „Vassal formálőszinte szó. Amelyben nem kell mindennap kimondani, ják a vasat, és egyik ember
szeretlek, mert a szeretet tettekben mérhető igazán. S formálja a másikat” bibliai
nem akadályozza a közös tervek és célok véghezvitelét, igét idézi, majd hozzáteszi:
ha a férfi és a nő másképp látja a világot. Mert másképp „Ez az éleződés fájdalommal
látjuk, más a fontos a sokféleségből, amely körbevesz jár, önnön tompultságunktól
bennünket. Ha a férj szereti a virágokat, s a ház körül csak bizonyos kínok árán
muskátli, viola, kankalin pompázik, azért odaférnek szabadulhatunk.” Mert állanmelléjük a feleség gyűjtötte kövek és kavicsok is, sőt dóan egymás fénykörében
kiegészítik egymást. Ha a nő néha túlságosan aggódik a állunk, s csakis a másokból
jövendő miatt, a férfi képes arra, hogy egyetlen szóval sugárzó fény képes felfedni:
megnyugtassa, mert hiszen igaz: „Elég minden napnak a valójában kik vagyunk.
maga baja.” Az évek során egymáshoz csiszolódik a két
Ne féljünk hát e fénytől és
ember, a bajok, a gondok közelebb hozzák egymáshoz a
a szeretet erejétől!
feleket. Egy-egy nagyobb trauma, életfeladat próbára
tett már bennünket is, de szenvedés nélkül nem élet az
élet, a fájdalom gyakran azért is kell, hogy ne felejtsünk (A kötet könyvtárunkból
kikölcsönözhető.)
el örülni, s megbecsülni azt, ami adatott.
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Új könyvek a könyvtárban
Marchant, D.: Szünet: hogyan tartsunk
szünetet, mielőtt az élet kényszerítene rá?
McKittrick, M.–Anderson, M.: 2-es típusú
cukorbetegség – receptkönyv és akcióterv
Mező Adrienn: Segítsééég! Mi történik
velem?
Patchwork varrás kezdőknek
Albom, M.: Öten a mennyországban
Chapman, M.–James, V.–Barrett-Lee, L.: A lány, akinek nem
volt neve
Cooper, E.: Dalban mondom el...
Gregory, P.: A másik Boleyn lány
Henry, V.: Családi recept
Hewitt, K.: Isten veled, gyermekem
Hoover, C.: Confess: vallomás
Fforde, K.: Rózsaszirmú nyár
Tidbeck, K.: Rénszarvas-hegy és más történetek a peremlétről
Wallace, K.: Vannak tökéletes anyák, csak
nekik még nem született gyerekük
Dellaira, A.: Kedves halottak!
Kay, A.: Ez fájni fog: egy fiatal orvos naplója
Maruyama Chihiro–Kamigaki Hiro: Pierre, a labirintusnyomozó: az ellopott útvesztőkő nyomában
Kepler, L.: A Paganini-szerződés (Skandináv krimik)
Hjorth, M.–Rosenfeldt, H.: Egyetlen igazság
James, P.: Meg kell halnod
Fehér Klára: Én sose kapok levelet
Dragomán György: A fehér király; Máglya
Térey János: Káli holtak
Vadadi Adrienn: Matricás Laci és a múzeumi rablás; Matricás Laci és a nagy zenebona
Wéber Anikó: Visszhangország: az elveszett tárgyak földje
Lyall, C.: A nagy csekklopás
Funnell, P.: Gesztenye: új remények
Igaz Dóra: Tiki otthonra talál
Vig Balázs: Todó kitálal a sportról: nem
csak győzteseknek
Latham, A.: Focikisokos gyerekeknek
M. Kácsor Zoltán: A boszorkány seprűje és
más muris mesék
Hagerup, K.: A kislány, aki meg akarta menteni a könyveket
Kling, M.-U.: A nap, amikor a nagymama
tönkretette az internetet

Vuk, Kele, Csí
és a többiek
Fekete István születésének százhuszadik évfordulója alkalmából játékot
hirdettünk. Az író
életéről, műveiről
szóló kérdések mellett könyvtárhasználati feladatok is várták az érdeklődőket,
melyeket igen ügyesen megoldottak. A
nyereményjátékon
huszonkilencen
vettek részt, valamennyien apró ajándékot és emléklapot
kaptak. Köszönjük,
hogy vállalták a totó
kitöltését!
A nyertesek: Ács
Bence, Balog Larissza,
Bársony Boglárka,
Békes Gergő, Bognár
Sarolta, Boronyai
Elina, Buzeskó István,
Dienes Regina, Dobi
István, Durányik
Petra, Durányik Sára,
Farkas Senon,
Garamszegi Gergő,
Horváth Nelli, Kiss
Boglárka, Megyeri
Bernadett, Parti
V anessza K iar a,
Sándor Zsanett, Tamás Gréta Nikolett, Tóth-Rostagni Csaba
Attila, Varga Zsófia, Zsigmond Levente, Zsigmond Réka,
Drozdikné Nagy Ágnes Tünde, Gajdó Zsuzsanna, Görög
Szabina, Herkli Istvánné, Megyeri Lajos, Mózsik Viktória.
Szeretettel gratulálunk! A nyeremény átvehető a
könyvtárban nyitvatartási időben.
■

INTERNET FIESTA
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

2020. március 19–26.
Az országos rendezvénysorozat
mottója:

OKOS VÁROS – OKOS KÖNYVTÁR
Programjainkról hamarosan
hírt adunk.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Szabó Magda: Az a szép, fényes nap
994. ősze, szép fényes nap. Vajknak, Géza fejedelem fiának keresztelése előestéjén összegyűltek Európa keresztény királyságainak követei a
magyar fejedelmi udvarban, hogy tanúi legyenek
a magyar nép csatlakozásának a többi európai
keresztény országhoz. Az addig nyugati portyázásairól hírhedt magyar törzsnek új útra indulásáig hosszú, nehéz véres utat kellett megtennie
Géza fejedelemnek, aki egyetlen döntésével
megteremtette azokat a feltételeket, amelyek
összetartják, megkötik népét, s bekapcsolják
abba az európai közösségbe, melynek keretében
nemzetté fejlődhetik. Eközben szembekerül a hagyományokkal, a régi életmódot védőkkel és az új istent
teljes szívvel és hittel vállaló Vajkkal, aki holnaptól István király lesz, s akit az utókor Szent István néven
tart majd számon.
A darabban eszmék és gondolatok, érvek és ellenérvek csapnak össze, és végeredményben mindenkinek
igaza van, de ebben a küzdelemben még kevesen látják be, hogy most születik meg egy új, a keresztény
Európa közösségéhez csatlakozni kívánó nemzet, és ezzel a keresztséggel Géza fejedelem – igaz, vér és
mocsok közepette – századokra kijelöli a magyarság további útját.
(Forrás: https://www.vorosmartyszinhaz.hu/repertoar/118-az-a-szep-fenyes-nap. A kép forrása: turizmus.szekesfehervar.hu)

Vörösmarty Színház
Élménybeszámoló
8000 Székesfehérvár, Fő utca 8.
Színházi látogatáson jártunk a székesfehérvári Vörösmarty SzínTelefon: +36-22/512-100
E-mail: info@vorosmartyszinhaz.hu házban, ahol Bagó Bertalan rendezésében az Az a szép fényes nap
című történelmi játékot néztük meg.
Honlap: vorosmartyszinhaz.hu

A történelmi esemény Vajk keresztelésének előestéjét mutatja
be. A helyszín a magyar fejedelmi udvar, ahol az európai keresztény országok fejedelmei gyűlnek össze, hogy
tanúi lehessenek ennek a történelmi eseménynek. Géza fejedelem azzal a döntésével, hogy támogatja a mélyhívő fiának megkeresztelését, amelynek következtében Vajk új nemzetté kovácsolja az eddig portyázó életet élő
törzseket. Ugyanakkor szembekerül a régi pogány hittel és az eddigi életformával. Ezt a belső konfliktust és vívódást mutatja be ez a darab. Több színházi darabot néztem már meg, de ez a történet és mondanivalója számomra komoly és összetett volt. Nem értettem minden részletét, de a mondanivalója a darab végére kikerekedett.
Érdekes, hogy a 994-ben játszódó történelmi eseményt át tudták ültetni a mai nyelvezetbe és kultúrába. Annak
ajánlom igazán, aki szereti az elgondolkodtató darabokat.
Ónody Ágnes (7. b)

SZÓRAKOZTATÓ MATEMATIKAI FEJTÖRŐ
(A kép forrása: pixabay.hu)

Hogyan folytatható a szavak sorozata?
Melyik szó illik a sorba és miért?
segély, otthon, világ, birodalom, hadoszlop, érzék
A) víz

B) zene

C) üdvözlet D) mennyország

Beküldési határidő: 2020. március 5.
E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com
Ágnes
asszony, Arany János.
A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!
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Február 21.: az anyanyelv nemzetközi napja
Melyik a tíz legszebb magyar szó?
Az UNESCO közgyűlése 1999-ben február huszonegyedikét az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánította. A nemzetközi szervezet ezzel is fel kívánta hívni a figyelmet bolygónk nyelvi sokszínűségére és gazdagságára. Több mint hatezer nyelvet beszélnek jelenleg a Földön, melyeknek mintegy fele veszélyben van. Bizonyos nyelvek kihalása elkerülhetetlen, ezért is fontos a nyelvművelés.
Banglades javaslatára a világnapot annak emlékére tartják, hogy 1952-ben – az
akkor még Pakisztánhoz tartozó – Bangladesben az urdut nyilvánították az egyetlen
hivatalos nyelvvé, pedig a bangladesiek anyanyelve a bengáli. Február 21-én Dakkában a diákok fellázadtak az anyanyelv elnyomása ellen. A rendőrség összetűzött a
tüntetőkkel, és öt diákot megölt. A bangladesiek akkor az anyanyelv napjává nyilvánították ezt a napot.
Kosztolányi Dezső 1933-ben egy francia folyóirat felhívása nyomán tett
kísérletet arra, hogy kiválassza anyanyelvünk tíz legszebb szavát. A tíz
legszebb szó című esszéjében írja: „Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén, a szépség új birodalma új értelmi és érzelmi törvényekkel. Mi tehát a tíz legszebb magyar szó? Ezt felelném, abban a tudatban, hogy válaszom merőben önkényes, és éppúgy jellemez engemet, mint nyelvünket:
láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír.” (Kosztolányi Dezső)
Olvasóinkat játékra hívtuk, s a beérkezett válaszokból válogattunk egy
csokorravalót.
„szeretteljes, pirkadat, testvér, gondoskodás, pitypang, buborék, brummogás, csilingel, hópehely, csermely” (Bakonyi Éva orvosi
asszisztens)
„szegfűszeg, violinkulcs, libatepertő, rózsabimbó, csillagfény, fellegvár, pillangó, margaréta, jégvirág, szitakötő” (Cserna család)
„menyecske, hintaló, kallódó, pellet, aggodalom, ölelés, szenteste, ágymeleg, távolodó, sóhaj” (Mészöly Ágnes író)
„gyönyörű, nagylelkű, élet, vértanú, hűség, anyaföld, menny, igaz, szép, Szentháromság” (dr. Hankovszky Béla őrnagy,
kiemelt tábori lelkész)
„lenolaj, zsibongó, bóbita, szempilla, szerelem, gyönyörű, bazsarózsa, kikelet, szélrózsa, pillangó” (Prága Ildikó)
„ábránd, csillag, láng, király, kuckó, kincs, kemence, alabástrom, nyúló, orom” (Paizs Ferenc egyetemi hallgató)
„anya, langalló, csengettyű, hajnalka, pillangó, bűbáj, kellem, kotta, selyem, elenged’ (Mészáros Imola [Bakonykúti], a ráckeresztúri könyvtár facebook-oldalának 1000. kedvelője)
„láng, szív, szeretet, szerelem, emlék, békesség, család, barátság, élet, boldogság” (3. osztály)
„álom, hold, hős, szeretet, édesanya, bogárkám, napfény, apukám, tűz, vessző” (Drozdikné Nagy Ágnes Tünde tanító)
„A mesebeli árva gyermek a magyar
„gyönyörű, kedves, öröm, vidám, barátság, szeretet, család, boldog, csillag, nyelv. Még az ág is húzza. Pedig gyödallam” (4. a osztály)
nyörű tartományai vannak. A legszebb
országon húzódnak folyamai. A vadma„szeretet, pillangó, könny, dallam, vágy, édesanya, napfény, gyermek, szellő, darak, csillagos égboltozat alatt lakó
gyűrű” (Takácsné Pergel Éva tanító)
pásztorok és rajongó költők vigyáztak ez
árva gyermek lépéseire, amíg járni ta„édesanya, hit, gyöngy, könyv, bölcs, fény, illan, illem, rét, víz” (Orbán Erika nult. Néha eldugdosták, mint a bujdosó
igazgatóhelyettes, magyartanár)
kurucot vagy honvédet. Szőlőhegyek
borházaiban, kollégiumok üres padlása„egészség, békesség, haza, szeretet/szeretlek, gyermek, barát/barátság, család, testvér, in, a bedőlt pusztai kutak felett szárnyaló
édesanya, édesapa” (Peszter Zsuzsanna védőnő)
szél zúgásában élt.”
(Krúdy Gyula)
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„Azért vagyunk a világon, hogy
összhangban éljünk. Akik
megértik ezt, nem harcolnak
többé.”
(Buddha)

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

Tisztelt Olvasóink!
Májusban lesz hetvenöt éve, hogy véget ért a második világháború. A sorsfordító történelmi esemény számos ráckeresztúri
család életét befolyásolta. Sokan vesztették el édesapjukat, férjüket, fiukat. Nem csak a harctéren estek el katonáink, a háború
polgári áldozatokat is követelt. Emléküket őrzi az 1992. május
31-én felavatott hősi emlékmű.
A könyvtár és az értéktár bizottság fotókiállítást tervez a
háború befejezésének évfordulójára. A digitális helytörténeti
gyűjteményben már található néhány katonafotó.
Kérjük Olvasóinkat, ha van a tulajdonukban fénykép, tábori
levelezőlap vagy bármely más, 1939 és 1945 között keletkezett
dokumentum, juttassák el a könyvtárba, hogy digitalizáljuk és
megőrizzük az utókornak.

Ráckeresztúr Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság

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!

A megfejtéseket személyesen is
leadhatják a könyvtárban nyitvatartási időben, vagy elküldhetik a
következő e-mail-címre:

Határidő: 2020. március 5.
A januári Hírmondóban megjelent feladvány megfejtése:
a Szent László-szobor részlete.
Sajnos egyetlen helyes megfejtés sem érkezett.
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