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Az értékőrzés a cél
Az immár több mint harminc értéket
tartalmazó ráckeresztúri települési értéktár szeptemberben két új elemmel
bővült.
Bekerült az értéktárba a 48–56-os
emlékmű, amely a Hősök kertjében
található, közvetlenül az első világháborús szobor mellett. A falu szülötte,
Bicskei Nándor állíttatta a saját költségén, aki maga is tevékenyen részt vett a
forradalmi eseményekben.
Az emlékmű elhelyezéséhez és létrejöttéhez számos kompromisszumra
volt szükség, de végül az országban az
elsők között, 1989. október 23-án avatták fel az 1848-as, 1944-es és 1956-os
hősöknek és áldozatoknak emléket állító alkotást. Az ünnepségen Bicskei
Nándor mondott beszédet, s Marx
Ferenc plébános szentelte meg az
emlékművet.
Később, 1994-ben emléktáblát helyeztek el itt dr. Antall József miniszterelnök tiszteletére, majd 2006-ban az
önkormányzat újabb táblát állíttatott a
kommunista diktatúra áldozatainak
emlékére, amely szintén az emlékművön kapott helyet.
A Hősök kertjében álló alkotás
minden évben március 15-én és október 23-án a községi megemlékezések
fontos helyszíne, az önkormányzat, a
helyi intézmények és civil szervezetek,
magánszemélyek tiszteletük jeléül koszorút, virágokat, mécseseket helyeznek el a talapzatánál.
(Folytatás a 16. oldalon)

A 48–56-os emlékmű 1989-ben és 2016-ban

Idősek világnapja
Meghívó közmeghallgatásra
Pálinkamustra és csülökételek
Lehetséges, hogy tehetséges?
Országos Könyvtári Napok 2020

2

2020. október

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
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 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

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

Idősek világnapja
Az idén a vírushelyzetre tekintettel a
korábbi évek gyakorlatától eltérően nem
tudtuk településünk szépkorú lakóit neves
előadókkal megörvendeztetni, de köszöntésük nem maradt el. Önkormányzatunk
ajándékát október első felében juttattuk el
hozzájuk.
Isten éltesse Ráckeresztúr valamennyi
szépkorú lakosát békességben, boldogságban, egészségben!
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

A napokban többször hallgattam Rúzsa Magdi dalát,
mely a jelenlegi, már-már apokaliptikus helyzetben igazi
felüdülés: „Néha arra ébredek, jó lenne sosem halni meg,
de úgyis lesz, ahogy lesz, lesz, ahogy lesz.” Voltaképpen
ez minden, amit kiindulópontként megjelölhetünk. Hinnünk kell és bíznunk kell, de nem ismerhetjük a rajtunk
kívül álló történéseket. Nem kerülhetjük ki a láthatatlan
vírust, bármennyire szeretnénk is. Egyet viszont tehetünk! Ha vigyázunk magunkra s másokra. Legalábbis
annyira, amennyire hatalmunkban áll. Unalomig ismétlik
már a különböző hírcsatornák, mossunk kezet, viseljünk
maszkot, tartsunk távolságot – de hát talán tényleg csak
ennyit tehetünk. S ha ennyit megtehetünk, miért ne
tennénk?
Nehéz ez az időszak mindannyiunknak, mégis, az lenne a jó, ha mindezek ellenére képesek lennénk rácsodálkozni az őszi természet szépségeire. Még akkor is, ha
napokig zuhog, ha térdig járunk a sárban, s ha a kedvünket már egy jó kávé sem dobja föl… Vigasztalásképp
mondom: az ősz sokféle arca próbára tesz bennünket, de
eljön majd a nyugalom ideje is. Amikor a lehullott gesztenyét összeszedve vidám figurákat készíthetünk gyerekeinknek, vagy a piros-sárga-barna falevelekből érdekes
kompozíciókat állíthatunk össze, netán a későn érő körtéből finom kompótot varázsolhatunk… Vagy amikor a
mécsesek fénye világítja majd meg szeretteink sírját, s mi
hallgatagon, valamiképp mégis derűsen állunk ott, mert
tudjuk, érezzük hogy az együtt eltöltött idő milyensége
és minősége számít, nem feltétlen a mennyisége…
Olyan jó lenne, ha ilyenkor nevetős-mosolygós emlékeinket is felidéznénk. Az első közös karácsonyt, a gyermek születését, szalonnasütést a manók lakta zempléni
erdőben, netán születésnapi medvevásárlást... Vagyis
olyan örömteli pillanatokat, amelyek segítségével újra
velünk lehetnek azok, akik áthajóztak már a nagy vízen,
ám emlékeink révén az örökkévalóságból üzennek.
Halljuk meg, ha dorgálnak, s azt is, ha dicsérnek.

Gajdó Ágnes

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ráckeresztúr Község Önkormányzat csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához. A korábbi évekhez hasonlóan a felsőoktatási
intézményben tanulók (A típusú) és a felsőoktatási
tanulmányaikat kezdeni kívánó tanulók (B típusú)
adhatnak be pályázatot. Az ehhez szükséges űrlapot a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/
bursa_hungarica/ oldalon érhetik el. A belépést
követően töltsék le, és kitöltve, a szükséges mellékletekkel (iskolalátogatási igazolás, az egy háztartásban élők jövedelemigazolása) együtt 2020. november 5-ig adják le a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

4

2020. október

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
2020. november 13., péntek,
Péntek:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:00
17.00 órára
Szombat, vasárnap: zárva
Pénzforgalmi nyitvatartás:
A közmeghallgatás helye:
Hétfő:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
Ráckeresztúri Petőfi Sándor
Kedd:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
Általános Iskola Hősök téri épület aulája
Szerda:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
(Ráckeresztúr, Hősök tere 4.)
Csütörtök:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
Tervezett napirend:
Péntek:
8:00 – 12:00; 12:30 – 14:30
Beszámoló az elmúlt egy évben végzett önkorSzombat, vasárnap: zárva
mányzati munkáról és a jövőbeli tervekről
Elsőbbségi küldemények végső feladási időpontja:
hétfő–csütörtök: 16.00; péntek: 15.00.
A közmeghallgatásra minden

Ráckeresztúr Község Önkormányzat
képviselő-testülete
közmeghallgatását összehívom

érdeklődőt szeretettel várunk!

Az iskola koronavírus-veszélyeztetettségére tekintettel arra kérünk minden jelenlévőt, hogy
viseljen szájat és orrot takaró szájmaszkot, és
használja a helyszínre kihelyezett kézfertőtlenítő eszközöket!

(HULLADÉKSZÁLLÍTÁS)
Ügyfélszolgálat címe: 2451 Ercsi, Rákóczi út 80.
(bejárat a víztorony felől)

AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ VÁLTOZOTT!

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra hétfő: 13.00–16.00; szerda: 10.00–18.00; péntek: 7.00–13.00
polgármester
Telefon: 06-30/990-5327 E-mail: ercsi@vertikalrt.hu

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
IDŐPONT-EGYEZTETÉS
Telefon: 06-25/436-53 E-mail: dunanett@dunanett.hu
Honlap: www.dunanett.hu

Mezőgazdasági összeírás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Agrárcenzus 2020 néven kötelező adatszolgáltatáson alapuló általános mezőgazdasági
összeírást hajt végre.
A KSH megbízott összeírójaként 2020.
szeptember 19–2020. november 22.
között Elek Katalin fogja felkeresni azon
egyéni gazdaságokat, melyek értékesítési
céllal végeznek vagy végeztek termelést.
Kérjük, hogy részvételükkel és pontos
adatszolgáltatással segítsék az összeíró
munkáját!
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

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 fotókból összeállított Barangolás a múltban című kisfilm
a youtube-on látható.

2020. október
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Pálinkamustra gyerekek kézés csülökételek műves foglalVidám őszi családi
napot rendeztek a
településen, vigasztalódva némiképp az
elmaradt
majális
miatt.
Radócz Barna ötletei kifogyhatatlanok. Május elsejére települések közötti kötélhúzóversenyt szervezett, ám a vírusveszély miatt a program elmaradt.
Ősszel azonban, egy szép, napsütéses szeptemberi
napon élettel telt meg a tornacsarnok és környéke.
Előkerültek a bográcsok, a fakanalak, hámlott a
hagyma héja, éles
kések vágták kockákra a csülköt.
Néhány óra elteltével finomabbnál
finomabb illatokat
szippanthatott be
az arra járó.
A rendezvényt
sokan támogatták, miként Barna elmondta, számos
segítője akadt. Kiemelte az önkormányzatot, a helyi
vállalkozókat, a polgárőrséget, a könyvtárat, és számos magánszemély értékes segítségét is megemlítette. Volt, aki támogatójegy vásárlásával segítette a
közösséget, az ebből és a nevezési díjakból befolyt
összeget ugyanis jótékony célra fordították. A résztvevők szavazhattak, hogy a tornacsarnok, az iskola
vagy az egészségház
eszközfejlesztését segítsék.
A csülökfőző
versenyen öt csapat indult, és senki nem távozott
üres kézzel. A
zsűri – Rácz Andrea, Szabó Dávid, Szalai Attila – a
vándor fakanalat a Cupák nevű csapatnak ítélte,
második lett az Őszirózsa Nyugdíjas Klub főztje,
harmadik a Csücsülök nevű társaság. A pálinkaversenyen is háromtagú bíráló bizottság ítélt, melynek
elnöki tisztét a százhalombattai Szalai Attila látta el,
Daradics Zoltán és Szabó Gyula segített a döntésben. Tizennégy nedűvel neveztek, Bartus László lett
az első, a második a Nagyhegyesről érkezett Prém
Ferenc, a harmadik díjat pedig Varga Lászlónak
ítélték. Különdíjat kapott Sári László.
A délután folyamán fölléptek a Dinamic Dance
Crew táncosai Mózsik Viktória vezetésével. A

kozáson vehettek részt,
csillámtetoválást készíthettek. Volt kürtőskalács-,
fagylaltés
játékárus, s aki netán nem kedveli a csülköt, az a
büfé széles kínálatából választhatott.
A száznegyvenezer forintnyi bevételről Radócz
Barnától megtudtuk, hogy a legtöbb szavazat az
iskolára érkezett. Gergics Mihályné igazgató köszönetet mondott mindenkinek a támogatásért, nemrég
már meg is kapták a gyerekek tanulását fejlesztő
eszközöket: hat Bluetooth hangszórót és két CD-s
rádiót.

GÁ

Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni a támogatóimnak a felajánlásokat: Polgármesteri Hivatal, MartonTej, Anni-Panni
Papírbolt, községi könyvtár, Csabi Bolt, Kovács
Vegyesbolt, Oázis Italdiszkont, Kre-Na ABC, Family
Frost, Reál ABC, Fallmann Regina ruhabolt, Újseprű
Bt., GM&B klíma. Nélkülük a rengeteg tombola és a
gyerekek fellépése nem sikerült volna ilyen jól.
Szeretném még megköszönni az egész napos áldozatos munkáját: Herkli Istvánné Marika néninek,
Kozocsa Petrának, Simon Enikőnek, Simon Kingának
és férjének, Bosnyák Beának, Leicinger Fanninak,
Szász Zsuzsának, Bosnyák Zsoltnak, Szakolczi Grétának, Nagy Erzsébetnek, Radócz Józsefnének, a
Polgárőrség tagjainak. Továbbá szeretném megköszönni Nyizsnyik Juditnak, Sztán Zsuzsannának,
Óanna Sándorné Gábli Margitnak a rengeteg felajánlást, Örvendi Alexandrának a plakát elkészítését és
Moharos Richárdnak a fotózást.
Gratulálok az öt csapatnak, amely elindult a főzőversenyen: Pitypang, Csücsülök, Mákvirág, Cupák,
Őszirózsa. Köszönöm a zsűritagoknak: Rácz Andrea,
Szabó Dávid, Daradics Zoltán, Szabó Gyula, Szalai
Attila. Köszönöm azoknak, akik neveztek a pálinkaversenyre.
Köszönöm az árusoknak: a FesztFoodnak, Tamás
Melinda kürtöskalácsosnak, Bilics Tamás fagylaltárusnak, Örvendi Márta játékárusnak és a Kézműves
Saroknak, akik színesebbé tették a napunkat.
Köszönöm a rendezvényen fellépő Dinamic
Dance Crew-nak és vezetőjének, Mózsik Viktóriának
a színvonalas műsort.
Köszönöm mindenkinek, akiket nem említettem
meg név szerint, de tőlük is rengeteg segítséget, felajánlást kaptam.
Köszönöm azoknak is, akik kilátogattak a rendezvényre, és jól érezték magukat!

Radócz Barna
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MOSOLY HÍREK
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Szeptemberben történt

Az idei évkezdésünk teljesen más volt, mint amit idáig
megszoktunk. Március 16-a óta szeptember elsején nyitottuk meg kapuinkat először a szülők előtt. A vírushelyzetre
való tekintettel új szabályokat alkottunk. Dolgozóink, valamint gyermekeink és családjuk védelmének érdekében
beléptetési rendszert vezettünk be óvodánkban. Csoportonként öt fő adhatja be/veheti át gyermekét. Az ajtók elé
tálkákat raktunk ki, ebben az öt tálkában a csoportok jelét
helyeztük el. Minden tőlünk telhetőt megteszünk egymás
védelméért, valamint a vírus elkerülésének érdekében.
Éppen ezért az intézményt folyamatosan fertőtlenítjük,
bejáratainkat, ajtóinkat naponta többször is. Ez a munkafolyamat igen nagy csapatmunkát igényel, fontosnak
tartom kiemelni a dajka nénijeink áldozatos, fáradhatatlan munkáját, akik nélkül ez nem jöhetne létre.
Évünket a szokásos nevelési értekezlettel kezdtük, megbeszéltünk minden fontos tennivalót, programot a
tanévre vonatkozólag. Az évindító nevelési értekezlet után vendégül láttuk Szabóné Pályi Juditot, a Szent
László Völgye Segítő Szolgálat igazgatóját, aki az óvodapedagógusok jelzési kötelezettségeiről tartott előadást az óvoda dolgozóinak.
A tanévnyitó értekezlet után Kiss Adél kertészmérnök
tartott prezentációt, ötletbörzét a gyógynövényekről, különböző feldolgozásukról, kreatív felhasználásukról. Adéllal régóta jó kapcsolatot ápolok, így szívesen elvállalta a
felkérést, melynek az óvodapedagógus kollégák is nagyon
örültek. Mint már előzetes információkból is tudhatják,
intézményünk saját
gyógy- és fűszernövénykerttel
rendelkezik.
Szeptemberi programjainkat sajnálatos módon szülők
nélkül rendeztük meg az óvoda falai között, ezzel is ügyelve a vírus terjedésének kiszűrésére.
Hagyományinkhoz híven
immáron harmadik alkalommal rendeztük meg óvodánkban a sportdélelőttöt, amely a
IV. Játsszunk Mindannyian
nevet viseli. Mi a Ráckeresztúri Mosoly Óvodában
igyekszünk gyerekeinket lehetőségeinkhez és eszközeinkhez mérten egészen kis kortól a mozgás szeretetére nevelni. Korosztályokra
és csoportokra lebontva az óvodapedagógusok különböző játékos
feladatot találtak ki gyermekeink szórakoztatására, mozgásigényük
kiteljesítésére, szociális készségeik fejlesztésére. A mini csoportos
gyermekek a szabad játékot gyakorolták az udvaron, hiszen ők még csak ebben a hónapban kezdték el
nagybetűs óvodás éveiket, futóbicikliztek, fogócskáztak, homokoztak. A nagyobbaknak zsákban futás,
akadálypálya, biciklivel való közlekedés és ügyességi játékok voltak. Azt hiszem, a képek magukért beszélnek, felszabadult, boldog gyermekarcok köszönnek vissza ránk.
Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető

Lehetséges, hogy tehetséges?
Amikor tehetséges gyermekekről beszélünk, sok ember
fejében az iskolában jól tanuló, kiemelkedő eredményeket
elérő tanuló képe jelenik meg, aki motivált a feladatvégzésre, könnyen foglalkoztatható és együttműködő. Valóban, a tehetségnek van ilyen megjelenési formája is. Nem
mindig ennyire egyértelmű azonban a helyzet. Sok esetben a tehetséges gyermek, tanuló nem találja a helyét a
kötött tanórai foglalkozáson, nem tud együtt haladni a többiekkel, vagy azért, mert már ismeri az adott tananyagot,
és unatkozik, vagy mert érdeklődése más irányba vonja el
a figyelmét. Ilyenkor gyakran magatartási problémák jelennek meg, amik annyira tartóssá válhatnak, hogy később
ezek akadályozzák a többiekkel való együtt haladást.
Emellett a tehetséges tanulók sem egyformák. Előfordul,
hogy szorongóbbak, alacsonyabb az önbizalmuk, ami már
önmagában is nehezíti a tehetség megjelenését. Sőt,
néha sajátos nevelési igényű (például tanulási zavarral,
ADHD-val, autizmussal küzdő) gyermekek körében
bukkanhatunk tehetségre, aminek felismerése különösen
nehezített.
A fentiek alapján láthatjuk, hogy a korábbi nézet, mely
szerint a tehetség mindig utat tör magának, nem helytálló.
Ma már tudjuk, hogy a tehetséges gyermeket támogatni,
segíteni kell, hogy a benne rejlő lehetőséget ki tudja bontakoztatni. Ezt tükrözi a tehetségmodellek változása is.
Kezdetben ezek a modellek három tényező egybeesését
hangsúlyozták, ami az átlagon felüli képesség, feladat
iránti elkötelezettség (motiváció) és a kreativitás. A későbbi tehetségmodelleknek is az alapja ennek a három tényezőnek az egybeesése, de már a szociális környezet
(család, iskola, kortársak), valamint a társadalom jelentősége is megjelenik bennük. Hiszen több tehetséges gyermeknek is szüksége van ezek támogató jelenlétére.
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozás megvalósulására. A pedagógiai szakszolgálatok feladatkörébe tartozik
a tehetséges gyermekek felismerése, azonosítása, tehetséggondozásának és személyiségfejlődésének támogatása. Természetesen maga a tehetséggondozás nem a pedagógiai szakszolgálatokban valósul meg, hanem az oktatási-nevelési intézményekben, kollégiumokban, egyesületeknél (pl. sportegyesületek), művészeti iskolákban, tehetségpontokon, táborokban, különböző műhelyeknél. Azonban a szakszolgálatok fontos szerepet töltenek be abban a
folyamatban, mely során egy gyermekben meglévő lehetőség kiemelt tehetséggé fejlődik. Ez egy hosszú, számtalan
szépséget, örömöt, lehetőséget, sikert és néhány buktatót
is magában rejtő út. A pedagógiai szakszolgálatban megtalálja a segítséget, ha úgy érzi, ezen az úton halad gyermekével, tanítványával. Szívesen nyújtunk támogatást
akár gyermekről, szülőről, pedagógusról van szó. Jöjjön,
járjuk együtt az utat!
Harmati-Szabó Edina
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Martonvásári Tagintézménye
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GAJDÓ JÁNOS
(1890. XII. 4.–1916. VIII. 8., olasz front)
A nagy háborús hősök kutatását gyakran lelassítják az azonos vezetéknevű személyek. Ez ideig
hat Gajdóról találtam adatokat, közülük János és
Péter – akik két családból származtak – nem tértek
haza szeretteikhez.
Gajdó Jánost 1890-ben Ráckeresztúron keresztelték szülei, Gajdó Antal és Galgan Terézia a
Szent Kereszt felmagasztalása titulusú templomban. Ő volt a harmadik szülöttük. Hogy házas
volt-e, mikor kitört a háború, nem tudható. 1937Keleti front (fortepan.hu, 93723, Madaras Jenő)
ben a falu hősi emlékművén márványtáblára vésték
az ő nevét is, de fényképet eddig nem találtam róla.
1914 nyarán, a mozgósításkor a székesfehérvári magyar királyi 17. honvéd gyalogezredhez rukkolt be. Ezrede először a szerb frontra vonult, innen augusztus elején, az orosz hadüzenetet követően az északi harctérre, ahol 29-én Rohatynnál megélték a valódi háborút
– a fejetlenséget, az ágyúk morajlását, az éhezést, a
penészes kenyér ízét, a vérző sebesültek segélykérését, a halál közelségét –, és átestek a tűzkeresztségen.
1915. május 27-én újabb helyszínre irányították
ezredét; vasúton az olasz Tarvisba érkeztek, ahol
alapos kiképzés után június 23-ig kaptak egy rövid
pihenőt,
ezalatt
istentiszteleten is
Isonzó-front – Plava
r é s z t
vettek. Július 4-e emlékezetes nap a 17-esek számára, elkezdődött heroikus küzdelmük az ellenséggel – nagyapáink szavával: a
„digókkal”.
Gajdó János a háború kezdete óta többször megsérült, három
veszteséglistán találtam róla adatokat. Az utolsó sérülését sajnos
nem élte túl. 1914. 12. 9. veszteséglista: Felsőcomb lövéssel
Nyitrán, a tartalékos kórházban kezelték. 1915. 1. 2. veszteséglistán. G. J. M. kir. 17. 1. szd. honvéd. Lövési sérüléssel a Nr. 8.
Garnizon helyőrségi kórházban Laibachban (Ljubljana, ma Szlovénia fővárosa) ápolták. 1916. 11. 6. veszteséglistán: G. J. 1 M.
kir. 17. 1. szd. gyalogos, térdlövés következtében 1916. VII. 8-án
meghalt, ugyanazon a napon temették el.
Az ezred zászlaja
A székesfehérvári magyar királyi 17. honvéd gyalogezred
ebben az időben az olasz fronton folytatta élet-halál harcát. Az adatok alapján valószínűsíthető, hogy – bár
ezeken a listákon a helyszínt nem jegyezték fel – Gajdó János honvéd az olasz fronton halt hősi halált, és itt
kaphatott végtisztességet a bajtársaitól. Nyugodjon békében!
Ha Ljubljana felé visz az utad, jusson eszedbe, hogy egy ráckeresztúri hős alussza ebben a városban
örök álmát! Emlékezzünk!
Prága Ildikó
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Emlékidézés öt évtized múltán
Szeptember 12-én két, a ráckeresztúri általános
iskolában végzett osztály is ötvenéves találkozót
tartott, melyen felidézték a gyerekkori emlékeket, s ki-ki elmesélhette, mi történt vele az elmúlt
évtizedekben.
Az emlékezet különös jelenség, mindenkinél másként
működik. Van, akinek a tornaórák, a sok-sok futás,
gimnasztikai gyakorlat, megerőltető kötélmászás,
szekrényugrás, tigrisbukfenc maradt meg, más pedig
egy-egy kitűnő irodalomórára emlékszik, amikor szabadságról, szerelemről, a völgyben nyíló kerti virágokról, zöldellő nyárfáról esett szó. Az általános iskolában töltött nyolc év sok mindenkinek fontos, Az egykori 8. b osztály és osztályfőnökük, Szűcs Lajosné
hiszen ennyi időt sem előbb, sem később nem tölt
együtt egy közösség. Az osztálytalálkozókat általában
ötévente szervezik, de előfordul – főként, ha már
idősebbek lesznek az egykori diákok –, hogy évente
összejönnek.
A ráckeresztúri általános iskolában ötven évvel
ezelőtt két osztály ballagott. 1962 őszén kezdték tanulmányaikat Zalavári Emília tanítónő szárnyai alatt,
akkor még nem bontották őket ketté, miként a régi
fotók is tanúsítják. Idén szeptemberben egy napon,
de külön helyszínen rendezték a jubileumi összejövetelt. Az egyik csapat a temetőben találkozott, ahol
felkeresték elhunyt osztálytársaik és tanáraik sírját,
majd az iskola melletti presszóban folytatódott a
program. Osztályfőnökük, Szűcs Lajosné köszöntője A 8. a osztály tagjai a Hősök téi iskolaépületben találkoztak
után vacsora, zene, tánc következett.
A másik osztály ezúttal a beszélgetésre, múltidézésre helyezte a hangsúlyt. Agárdról, Pákozdról, Iregszemcséről, Dunavecséről érkeztek az egykori 8. a-sok, a településen élők szendviccsel, süteménnyel fogadták őket, s
mindenki hazavihetett egy emléklapot is. A résztvevők elmesélték, miként alakult az életük a legutóbbi találkozásuk óta, az egyik, éppen kórházban lévő osztálytársukat telefonon érték el. Régi fotók segítségével fölelevenítették iskolai élményeiket, a jó hangulatú kirándulásokat, egy-egy tanárhoz fűződő kapcsolatukat, emlékeiket. Sokat
viccelődtek, nevettek, s kiderült, egyikük már dédnagymama. Megemlékeztek kilenc elhunyt osztálytársukról is, a
temetőben gyertyát helyeztek el sírjukon.
GÁ
(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2020. szeptember 24-i számában.)

Ötven év jóban, rosszban – pontosítás
A szeptemberi Hírmondóban megjelent
köszöntő írás egyik bekezdése sajnos hiányosan jelent meg. Íme a helyes változat:
1970. szeptember 2. „Bozse presszó”,
2020. szeptember 4. „Park vendéglő”. A
helyszín, ahol mindkét időpontban nagy
sürgés-forgással lakodalomra készültek,
ugyanaz. Nem változott a menyasszony és
a vőlegény sem: Fehérvári Zsuzsanna (Lukács Veronika és Fehérvári József egyetlen lánya) és Bánkuti
Ferenc (Takács Erzsébet és Bánkuti István hétből hatodik gyermeke). A fiatalok örömmel kezdték közös
életüket. Boldogságuk Zsuzsika és Ferike születésével teljesedett ki. Repültek az évek és a család, gyermekeik párjaival, Lacival meg Ildikóval bővült. Lacival együtt két unokát is kaptak. Ritát és Viktort ugyanolyan
szeretettel vették körül, mint Ricsike, Natika, Barnus és Antónia unokájukat. Ma már dédszülők. Legnagyobb
ajándékuk: Mili, Maxi, Odin, a három dédunoka.
Jó egészséget, sok örömet kívánunk a nagy Bánkuti családnak! A pontatlanságért valamennyi érintettől
elnézést kérünk.
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Mit tegyek? Pozitív lett a tesztem...
Remélem, hogy mindenki tud már mindent a COVID–19-ről,
hogyan is védekezzünk a vírus ellen. Bármennyire aktuális is a
téma, én most egy másik típusú tesztről szeretnék írni, ami, ha
pozitív, igencsak nagy változásokat tud okozni az életünkben.
Aki az eddig olvasott információkból még nem jött volna rá, ez
nem más, mint a terhességi teszt. Szóljon hát erről a sorozat
következő cikke. A múlt havi Hírmondóban arról írtam, hogyan
tudunk felkészülni a baba fogantatására, mit tudunk tenni a
várva várt örömhírért.
Sokszor találkozunk olyan történettel, amikor hosszas várakozás, rögös út, számtalan vizsgálat előzi meg a pozitív tesztet, és vannak olyan esetek is, melyeknél még meg sem fogalmazódott bennünk a gondolat, de váratlanul kopogtat egy új
élet hozzánk. Akár tervezetlenül, akár hosszas reménykedés,
várakozás után, de biztosan mindenkiben számtalan kérdés
és gondolat fogalmazódik meg.
Jaj, mi lesz most? Hová menjek? Kinek mondjam először?
Kihez kell fordulni, aki majd segít elindulni a várandósgondozás útján?
Nézzük végig ezeket a kérdéseket, melyek megválaszolásával szeretnék néhány hasznos tanácsot adni azoknak, akik
most vagy hamarosan kezükben tartják azt a bizonyos kétcsíkos tesztet.
Mi lesz most? Remélhetőleg csodás időszak vár a párra. Új
család alakul a kilenc hónap alatt. Mindenki bizakodik abban,
hogy a koraterhességi tünetek (hányinger, hányás) minél enyhébb formában jelenjen meg, vagy teljesen elkerülik majd.
Kinek és mikor mondjam el? Mindenki más, van, aki az
első vizsgálatig magában tartja az örömhírt. Van, aki a párjával, közeli családjával, barátnőjével osztja meg a teszt eredményét, és kér segítséget. Azt javaslom, annak mondjuk el,
akiben teljesen megbízunk, aki támogatni tud bennünket.
Hová kell menni? Védőnőként gyakran hívnak a leendő
kismamák, hogy mi az első lépés a pozitív teszt után. Ilyenkor
elmondom, hogy mindenképpen nőgyógyászati vizsgálatra
van szükség, ahol megállapítják, hol tart a várandósság, majd
a nőgyógyász elmondja a következő lépéseket.
De mi is a menetrend?
A nőgyógyászati lelet megszerzése után indul a várandósgondozás. A védőnő kiállítja a várandós gondozási kiskönyvet,
megbeszélik a kötelező, illetve a nem kötelező vizsgálatok
rendjét.
A várandósság alatti nagyon fontos kötelező vizsgálat a 12.
héten történik, ami egy genetikai ultrahang, ahol a leggyakoribb kromoszóma-betegségeket tudják kiszűrni. A vizsgálat
ultrahangból és választható vérvételből áll. Kötelező ultrahangvizsgálatra kerül sor még a 18–20. hét, valamint a 30–32. hét
között. A vizsgálatok segítségével tudják a magzat fejlődését
figyelemmel kísérni. A további vizsgálatok számát és lehetőségét a nőgyógyász határozza meg.
Az előbb említett vizsgálaton kívül a várandósság során
trimeszterenként fel kell keresni a háziorvost is, illetve legalább egyszer a fogorvosnál is meg kell jelenni. Amennyiben a
háziorvos nem végzi el a belgyógyászati vizsgálatot, abban az
esetben szükség van szakorvosi kivizsgálásra.
A kötelező vizsgálatok közé tartozik még trimeszterenként
egy vérvétel is, ahol meghatározzák a vércsoportunkat, különböző betegségekre szűrnek, pl. toxoplazma, lues, hepatitis B
fertőzésre. Minden vérvétel teljes vérképvizsgálatból áll.
A 24–28. terhességi hét között cukorterheléses vizsgálat
következik. A terhelés során 75 g glükózoldatot kell meginnia
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a kismamának. Az oldat elfogyasztása után 60, majd 120 F
perc elteltével ismételt vérvétellel vizsgálják, hogyan reaŐ
gál a szervezet erre a nagyobb mennyiségű cukorra.
Amennyiben a kismamának van valamilyen alapbetegséA
ge, akkor szakorvosi konzultáció is javasolt.
Az idő előrehaladtával sem szűnnek meg a kötelező Z
vizsgálatok. A várandósság 38., 39. és 40. hetében kerül
sor az NST- (Non Stress Test) vizsgálatra. Ez egy műsze- E
res vizsgálat, mely a hasfalon keresztül történik. A vizsgá- G
lat során egy érzékelő fejet rögzítenek a hasra, aminek a
É
segítségével a magzat szívverését, a magzatmozgásokat
és a méhösszehúzódásokat tudják rögzíteni. A vizsgálat- S
tól nem kell megijedni, teljesen fájdalommentes, viszont Z
nagy jelentősége van abban, hogy megfigyeljék, jól van-e S
a magzat. A vizsgálat segítségével a szülés közelségére
É
is következtetni tudnak.
A várandósság idején a vizsgálatok mellett több védő- G
nőnői tanácsadásra is szükség van. Általában ezekre a !
tanácsadásokra időpont-egyeztetés után kerül sor.
Mért van szükség védőnői tanácsadásokra? Mi történik
ezeken az alkalmakon? Az első találkozás kicsit több időt vesz
igénybe, mert ekkor kerül sor a gondozási könyv kitöltésére.
Emellett az anamnézis-felvételre, amikor a várandós korábbi
egészségügyi állapotának megismerése történik, illetve szó
esik a várandósgondozás menetéről, az esetleges vizsgálatokról. Minden találkozáskor a korábbi leletek megbeszélésére is
szánunk időt. Testsúlymérésre, vérnyomásmérésre, vizeletvizsgálatra, a jelen panaszok megbeszélésére, szükséges
terápia
ajánlására,
valamint a
20. héttől
haskörfogatmérésre
számíthatnak a hozzánk érkező
kismamák.
Nagy
élmény a szívhanghallgatás mind a kismamák, mind az érdeklődő apukák számára. A tanácsadások alkalmával négyszemközti konzultáció zajlik a védőnő és a gondozott között. Itt
nyugodtan bármilyen kérdést fel lehet tenni, ami felmerül ebben a csodás időszakban. A tanácsadások gyakorisága az idő
előrehaladtával egyre sűrűsödik. Míg a gondozás elején havonta, a végéhez közeledve már hetente találkozik a kismama
és a védőnő.
A várandósgondozás nemcsak tanácsadásokból és orvosi
vizsgálatokból áll. Családlátogatásokra is sor kerül ezen időszakban, ahol különböző témákat érintünk, amikre esetlegesen a tanácsadásokon nincs idő. Ez kötetlenebb beszélgetés
szokott lenni. Többek között felmerülő témák a családtámogatási ellátások, a kelengyéhez szükséges holmik, szülés, esetleges apás szülés, a szülés megindulásának jelei, a szoptatás
és az anyatej előnyei, őssejtlevétel, a baba elhelyezése a
szobában/lakásban, a baba gondozása, szülőszobai ellátás,
esetleges testvérféltékenység, de bármiről, ami a leendő
szülőket vagy már bővülő családokat érdekli.
Védőnőként mindig igyekszem naprakész információkat
átadni a családoknak, ezzel is felkészíteni őket életük talán
egyik legnagyobb kalandjára.
Peszter Zsuzsanna védőnő
A kép forrása: hazipatika.com
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Októberi filmajánló

Izgalmas filmek és sorozatok érkeznek októberben! Kár
lenne őket kihagyni! Mintha csak tegnap lett volna, hogy
elkezdődött az idei ősz, de már át is léptünk az októberbe!
A meteorológusok előrejelzései alapján borongós és esős
napokat kell átvészelnünk a következő hónapban, de semmi okunk a pánikra, hiszen rengeteg lehetőségünk van
választani, mivel töltjük el szabadidőnket a négy fal között.
Előtérbe kerülnek az otthoni programok, mint a filmezés,
olvasás, sorozatozás, társasjátékozás, és persze minden
egyéb. Októbertől pedig a filmekre biztosan nem lesz panaszunk! A különböző streaming szolgáltatókra ugyanis
rengeteg izgalmas alkotás érkezik a hónapban, kezdve a
romantikus történetektől egészen a döbbenetes dokumentumfilmekig. Ha kíváncsian várod, milyen újdonságokkal
töltheted majd az októbert, olvasd tovább a cikket, és elárulom neked.

VÁGYAK SZIGETE
Valahol a Csendes-óceán elhagyott részén különleges
intézmény működik egy csodálatos szigeten. Az itt dolgozóknak csupán egyetlen feladatuk van: hogy aki a szigetre
jön, annak megvalósuljon élete legelérhetetlenebb, legcsodásabb, legmerészebb álma. Mindenki csupán egyetlen
lehetőséget kap, de aki eljut ide, az nem marad ki abból,
amire vágyik – nincs határ, nincs korlát, nincs szabály. A
szigetet egy titokzatos tudós vezeti, aki minden érkezőhöz
egyformán kedves, ám végül, mindenkivel egyformán szigorú. Mert az álmok valóra válhatnak, de rettenetes árat
kell fizetni értük. A filmet október 18-ától nézhetik az HBO
GO előfizetői.

HUBIE, A HALLOWEEN HŐSE
Adam Sandler és a Netflix legújabb kollaborációja egy
horror-vígjátékba ültetett családi film. Hubie Dubois (Adam
Sandler) hiába tesz meg mindent szeretett szülővárosáért,
a massachusettsi Salemért
BECSÜLETES TOLVAJ
és annak legendás halloEgy bankrabló (Tom – Liam
weeni ünnepségéért, mégis
Nesson) rátalál élete szerelmére
gúnyt űznek belőle a gyereAnnie-re (Kate Walsh), és úgy
kek és a felnőttek egyaránt.
dönt, hogy jó útra tér, majd
Idén azonban valami nem
megpróbál becsületes életet
stimmel a városban, és
élni. A helyzet azonban bonyoHubie feladata lesz meglódik, amikor egy korrupt FBImenteni a halloweent. Toügynöknek akarja feladni magát.
vábbi
szereplők
Kevin
A küzdelem alaposan próbára
James, Steve Buscemi, Ray
teszi képességeit, és olyan döntések meghozatalára kény- Liotta, Rob Schneider és Peyton List. A filmet október
szeríti, amelyek következtében már nemcsak a szabadsá- 7-étől tekinthetitek meg a Netflixen.
gát kell tisztáznia, de a saját és szerelme élete is veszélybe kerül. Az Emmy-díjra jelölt Mark Williams lehengerlő VISSZATÉRÉS EPIPÓBA
tempójú akció-krimi filmje október 8-ától látható a magyar Az HBO-n debütál az öt éven át készült magyar dokumenmozikban.
tumfilm, a Visszatérés Epipóba. Oláh Judit rendező személyes hangvételű filmet forgatott gyerekkora egyik megA CHICAGÓI 7-EK TÁRGYALÁSA
határozó
élményéről és az azt övező botrányról. Az éppen
Az Oscar-díjas Aaron Sorkin második rendezése olyan
hanyatlóban
lévő szocialista Magyarországon működött
igaz történetet dolgoz fel, ami a Chicago Seven néven
egy
különleges
tábor, ahova sok gyerek szeretett volna
elhíresült csoport peréről szól. A film hét ember történetét
meséli el, akiket különböző vádakkal állítottak a bíróság eljutni. A háromhetes tematikus nyaraltatás egy képzeletelé az 1968-as chicagói demokrata párti konvenciót övező beli országba, Epipóba repítette a résztvevőket, messze
tüntetéssorozat kapcsán. A teátrálisnak ígért tárgyalótermi az akkori rideg valóságtól. Mesébe illő szerepjátékok,
drámában olyan világsztárok kapnak szerepet, mint Eddie titkos nyelv, mágia és varázslat várta az epipói polgárokat
Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Joseph nyaranta. Mikor az egykori táborlakó, Judit kislánya nyári
Gordon-Levitt és Michael Keaton. A film október 16-án vált táborba szeretne menni, az elengedés váratlanul nehezen
megy. Huszonöt év után újra találkozik egykori társaival,
elérhetővé a Netflix felületén.
hogy együtt értsék meg, hogyan él bennük Epipo, ez a
THE MANDALORIAN 2
zárt, misztikus és titkokkal terhelt világ. A film október első
A hónap utolsó nagy dobása és egyben az idei évben ta- napjától már elérhető az HBO GO-n.
lán a legjobban várt sorozata is visszatér. A Galaktikus
Horváth Benjámin
Birodalom összeomlása utáni zűrzavaros korszakban egy
veszélyes galaxison áthaladva a Mandalori és Baby Yoda
Gondolatébresztő…
folytatja kalandját, szembenézve az ellenségeikkel és a
rájuk vadászó szövetségesekkel. A duóra a következő „Nem hiszem, hogy túl sokan szeretnénk a
évadban is új veszélyek leselkednek, és Moff Gideon sem valóságot látni, akár színházban, akár moziáll le az üldözésükkel. A Mandalori második évadát októ- ban. Csak valóságosnak kell látszani, mert a
valóságot egyikünk sem tudja túl sokáig elviselni.”
ber 31-étől tekinthetik meg a Star Wars-rajongók a Disney
(Alfred Hitchcock)
Pluson.
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Országos Könyvtári Napok
2020. október 5–11.
A Barangolás a múltban című rendezvény a vírushelyzet miatt online valósult meg. A könyvtár digitális helytörténeti gyűjteménye igen gazdag, több
mint ezer régi fotót tartalmaz. Nemcsak a községben történt eseményeket mutatják be ezek a
dokumentumok, hanem az egyes családok életét is. A képekből összeállított videó igen változatos: esküvői, lakodalmi képek, egyházi ünnepeken készült fotográfiák, iskolai és
szüreti csoportképek, színielőadások szereplőit ábrázoló
felvételek váltják egymást. A látottakból megismerhető,
miként festett hajdan a település, hogyan öltözködtek eleink, milyen volt egy-egy porta, gazdasági udvar. A mintegy
tizenhárom perces film valódi időutazás, sokan örömmel
fedezték fel a képeken nagy-szüleiket, dédszüleiket.
Október 7-én Ki tud többet a könyvtárról? című totóval
vártuk az érdeklődőket, de a feladatlapot a könyvtár honlapjáról és a közösségi oldalról is letölthették. Gyerekek és
felnőttek egyaránt válaszoltak a 13+1, könyvtárral kapcsolatos kérdésre. Aki jól dolgozott, megtudhatta például, hány
kötetből áll a ráckeresztúri bibliotéka állománya, minek a
rövidítése a KSZR, melyik Magyarország két nemzeti
könyvtára, hol található a Reguly Antal Műemlékkönyvtár,
illetve hogy mi a címe a magyar könyvtárosok havonta
megjelenő alapvető folyóiratának. Valamennyi résztvevő
emléklapot kapott, a legügyesebbek apró ajándékot is
nyertek.
Az Országos Könyvtári Napok alkalmából került sor az
Írj mesét Kertész Erzsivel! című pályázat eredményhirdetésére. Két mesefolytatás érkezett, az ötödikes Zsigmond Réka
és a negyedikes Békes Gergő írása a helyi újságban megjelent

már nyomtatásban. Gergő ráadásul még kavicsokat is festett, amelyek a mesében igen fontos szerepet játszanak. A
gyerekeknek az író dedikált könyvet küldött ajándékba, s

egy-egy noteszt is kaptak, hogy legyen mibe írni a meséket, történeteket.

gá

A könyvtár nyitvatartási rendje
hétfő: 15.00–18.00
kedd: zárva
szerda: 10.00–14.00
csütörtök: zárva
péntek: 8.00–12.00
szombat: zárva
vasárnap: zárva

„Úgyis lesz valahogy”
A Hazudós című antológia arról
győz meg, nem mintha ez lenne
az elsődleges célja, bizony bonyolultak az emberi kapcsolatok. Sőt,
nemcsak a kapcsolatok, hanem az
érzések is. A hazugság természetrajzát feltérképezni nem egyszerű, és olykor fájdalommal, csalódással jár. Mert vékonyka a határ
a kegyes hazugság és a szándékos
hazugság között. Az „ordas
nagy” hazugság semmivel sem fáj kevésbé, mint a „bocs,
de nem tehettem mást” hazugság…
Az antológia szerzői mind kortársaink. Jól ismerjük
őket és alkotásaikat, nyomon követjük szépirodalmi tevékenységüket, tudunk a közösségi fórumokon olvasható
véleményükről. Dragomán György, Erdős Zsuzsanna,
Háy János, Kalapos Éva Veronika, Karafiáth Orsolya,
Mészöly Ágnes, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina mellett az
ifjabbak is hangot kapnak: Bencze Blanka, Horányi
Hanna Zelma, Király Anikó, Nyáry Luca. A téma összeköti a szerzőket, bár mindenki másként közelíti meg az
egyik legkevésbé megérthető emberi hibát. Ha ugyan
hibának lehet nevezni… Az ókorban Alexandriai
Kelemen filozófus úgy vélekedett, a hazugság megengedhető, ha felebarátunk hasznát szolgálja. A vallások legtöbbje bűnnek tekinti a hazugságot, azaz az igazság elhallgatását. Mint minden emberi érzés, ténykedés, vélemény, tett – a hazugság is relatív. (…)
Olvassuk csak el a kötetben fellelhető novellákat, s
rájövünk (ha addig nem tudtuk volna), nincs egyetlen
igazság. Minden viszonylagos, minden értelmezhető így
is, úgy is. Semmi nem fekete vagy fehér. Léteznek árnyalatok, és semmi nem az, aminek látszik. Vegyük például
Mészöly Ágnes történetét, aki egy hetedikes osztály életét
mutatja be igen érzékletesen. Pontosabban Zsóka néni
irodalomóráját. A tanárnő vallja, dolgozni kell, pontosan
és szépen, ahogy a csillag megy az égen; a tanári asztalon
nem lehet egyetlen porszem sem, a gyerekeknek tudniuk
kell, mi a szabály, nem cseverészhetnek, nem rohangálhatnak. Poroszos szigorral tekint a rá bízott nebulókra, s
gondosan a fiók mélyére helyezi az elődje kedvelt idézetét
– „játszani is engedd” – tartalmazó táblát. Az olvasásfelmérést büntetésből tartja, de ott sem figyel a részletekre.
Molnár Márti különleges képességű lány, ám inkább füllent, nehogy kiderüljön, mennyivel jobban olvas, mint
társai. Hogy aztán a tanárnő mit kezd a nem mindennapi
szituációval, legyen meglepetés. Már ha bármi meglepetésként érné a honi iskolai tapasztalatokkal rendelkezőket… Ami viszont egyáltalán nem meglepő: a lélek legmélyén zajló folyamatok gyakran érthetetlenek, holott
szükség volna sorvezetőre, mert egy-egy ember csak akkor tud önmaga lenni, ha titkait és a rejtve őrzött hazugságait levetkőzi. Ha leteszi terheit, s őszintén szembenéz
önmagával. Mint például Bianka, Szellő vagy Dorogi
tanár úr (azaz a Sátán Matektanára), akik Király Anikó Az
igazság a harmadik emeleti lányvécében lakik című elbeszélésében jönnek rá sok-sok fontos alapigazságra. Mondjuk
arra, hogy „bárhogy döntesz, úgyis lesz valahogy”.

Gajdó Ágnes
(A teljes írás az ÉS 2020. április 3-i számában jelent meg.)
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Úri-, spárga-, sonka-,
pézsmatök
A spanyol és portugál felfedezők hajóin nemcsak hatalmas
mennyiségű arany és ezüst került Amerikából Európába, hanem olyan különleges, addig
ismeretlen zöldségek, gyümölcsök is, amik ma már
közönséges, hétköznapi élelmiszernek számítanak, és
nincs olyan, aki ne evett volna krumplit, paradicsomot,
paprikát, kukoricát, és igen, tököt az Óhazában. A kiskertek kedvelt növénye a különböző tökféle, hiszen
nem igényel túl sok törődést, némi tápanyaggal, és locsolással is beéri, mégis ontja a növény a hatalmas kabakos terméseket.
Nyár elejétől, amikor a cukkini és a spárgatök virágzik, már lehet szedegetni a virágokat, amik töltve vagy
csak pizza, esetleg tésztaétel tetejére rakva az olasz
konyhából lehetnek ismertek. Aztán, ha hagyjuk, kifejlődik a termés, és jöhet a cukkinikrémleves, ami pár
perc alatt elkészül, fokhagyma, vöröshagyma, pici bors,
és némi tejszínnel pürésítés után már tálalhatjuk is,
sajtos pirítóssal a tetején könnyű nyári ebéd.
Habár gyerekeket rémisztgettek vele a menzán, de a
spárgatökből a főzelék igenis lehet nagyon finom, mi
családilag hagymás-paprikás alappal kezdünk, erre kerül a zsenge reszelt tök, pici levet ereszt (nem nyomkodjuk, nem sózzuk le előtte, így benne marad minden
értékes anyag), tejfölös habarást kap, és ha komplett
étkezésnek szánjuk, akkor csirke- vagy marhapörkölttel
kiválóan kiegészítik egymást.
No, de vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak,
ilyenkor már szívesebben készítünk melengető ételeket,
és beérik a sonka- vagy más néven kanadai tök, a
hokaido és az úritök avagy az óriástök is. A népmese
rátóti csikótojása ugyan nem rejt kiscsikót, de kisebb
darabokra vágva mézédes sült tököt készíthetünk belőle, melynek illata belengi az egész lakást, és még kellemes meleg is lesz a konyhában. Ha bátrabbak, a sült
tököt érdemes nem csak magában fogyasztani, nagyon
sokféle étel alapja lehet. Rizottóba keverve édeskés ízét
kiválóan kiegészíti a sós parmezánsajt vagy pármaisonkaszelet. Az amerikaiak hálaadási ünnepe vagy a

halloween is elképzelhetetlen tökös pite nélkül, de találkoztam már tökös-mákos rétesben is vele, mint szaftos töltelékalappal. Gyorsan elkészül főzve
is, krémlevesként tálalhatjuk pár percnyi munkával, gyömbérrel, chilivel vagy narancsosan, fahéjjal,
ránk van bízva, merre visszük el az ízeket, erőteljesebb,
enyhén csípős vagy édeskésebb, lágyabb irányba. Mindenképp házias és egészséges ételt kapunk végül.
Pár éve elkezdtem kísérletezni a sütőtökkel, mert
bevallom, novemberre már unalmassá vált a krémleves,
sült tök is, lassan mindenbe raktam, csak hogy fogyjon,
sok termett a kertben. Ekkor került elém egy egyszerű
recept, ami minden nagyobb előkészület és bevásárlás
nélkül, otthon fellelhető alapanyagokból főzhető.
Sütőtök gnocchi
60 dkg sült tök (legjobb
a sonkatök)
30 dkg liszt (lehet a fele
rétesliszt)
1 db tojás
A kihűlt tököt villával a
lehető legpépesebbre
törjük, használhatunk
krumplinyomót
is.
Hozzáadjuk a lisztet, és
a tojást, sózzuk, borsozzuk, picit hagyjuk pihenni. Alaposan kilisztezett deszkára tesszük a tésztát, és ugyanazzal a technikával, mint ahogy krumplinudlit készítünk, sodrunk hengereket, és daraboljuk diónyi darabokra. Forró, lobogó vízben kifőzzük a gnocchikat.
Akkor van kész, ha a víz tetejére feljön. Innentől indulhat be igazán a fantáziánk, hiszen elmehetünk egy magyaros, ismerősebb ízvilág felé, és köretként tálalhatjuk.
Láttam étlapon marha, illetve szarvaspörkölt, vadas
mellé hasonlót. Nagyon jól illik mellé valamilyen erőteljesebb sajt, parmezán, gorgonzola íze is, de trappista
sajttal, tejföllel is tálalhatjuk. Az olasz irányt követve
egyszerű zsályás vajjal vagy olívaolajban megfuttatott
fokhagymával összeforgatva, némi zöld salátával,
rukkolával tartalmas, kissé szokatlan, új, de izgalmas
étel kerül az asztalra. Jó étvágyat hozzá!

Katona Anita
A kép forrása: mindmegette.hu

HÍRES MAGYAR TUDÓSOK
Egy magyar feltaláló életrajzából idézünk. Ki ő? Beküldendő a feltaláló neve.
„A bécsi műegyetemen kémiai tanulmányokat folytatott, majd a hohenheimi gazdasági főiskolát végezte el.
1848-ban Kossuth Lajos az állami gyárak főfelügyelőjévé nevezte ki, majd 1849-ben a nagyváradi lőporgyárnál
és ágyúöntésnél alkalmazta. A szabadságharc bukása után bujdosott, néhány hónapig Pesten az Újépület
foglya volt, később a debreceni István Gőzmalomnál kapott alkalmazást. A mezőgazdasági gép- és vegytan területein is említésre
méltó tevékenységet fejtett ki, először alkalmazta a vetést, szántást és boronálást együttesen végző gépszerelvényt, és eredményesen kísérletezett talajjavítási módszerekkel. Kémiai tárgyú cikkeket írt.” (Részlet a Magyar életrajzi lexikonból)

Beküldési határidő: 2020. november 5. E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com
Móricz Zsigmond: Úri muri, B) Kosztolányi Dezső: Pacsirta C) Gárdonyi
Géza: Isten rabjai.
A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!
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Rapport Richárd sikere

A Nemzetközi Sakkszövetség október 1-jén kiadta legfrissebb
világranglistáját. A listát a norvég Magnus Carlsen vezeti 2863
ponttal. A második helyen az amerikai Fabiano Caruana áll 2828
ponttal. A harmadik helyet a kínai Ding Liren foglalja el 2791 ponttal. Örömteli hír, hogy napjaink legjobb magyar sakkozója, Rapport
Richárd már a 13. helyre kapaszkodott fel 2760 pontjával. És ez
még biztosan nem a csúcs számára, mivel nagyon sűrű a mezőny.
Mindössze néhány ponttal követik egymást a rangsorban előtte
álló játékosok. Ráadásul Richárd nagyon fiatal, még csak huszonnégy éves. Ennek ellenére számos rangos nemzetközi versenyen
szerepelt már. Legjobb eredményei egy Európa-bajnoki arany- és
egy olimpiai ezüstérem. Jelenleg ő a magyar válogatott elsőtáblása.
Az egyik legemlékezetesebb sakkjátszmáját a világbajnok
Magnus Carlsen ellen játszotta még 2017-ben. A 33. lépésben a
világossal játszó Rapport huszár f1-et lépett, és a következő állás
alakult ki:

Mattadással fenyeget a következő lépésben a bástya e8 ütése.
Ezt csak súlyos anyagi áldozat árán tudná elhárítani sötét. Ezért a
sötéttel játszó Magnus Carlsen feladta a játszmát.
Ajánljuk még olvasóink figyelmébe a következő érdekes feladványt. Ebben az állásban világos két lépésben mattot adhat, ha
megtalálja a megfelelő lépéssorrendet. Mi lenne világos legjobb
lépése?

A megoldás beküldhető a martonvalsakk@freemail.hu e-mailcímre, és további feladványok is kérhetők. Sakkos képességeink
fejlesztéséhez sakkleckék és -feladványok találhatók még egyesületünk weblapján is, a martonvalsakk.hu címen.
Bakacs János MartonVál SC

Őszi eredmények

LABDARÚGÁS

Az MPF-Ráckeresztúr labdarúgócsapata szeptember 20-án az Újbarok csapata
ellen játszott idegenben, az eredmény: 4–7. Góllövők:
Takács Benjámin, Cseprekál Gábor (2), Bendák László (2),
Lakatos János, Völcsei Mihály.
Szeptember 27-én a Dinnyés csapata látogatott
Ráckeresztúrra. Az eredmény: 2–3. Góllövők: Neuvert
Sándor, Lakatos János.
Október 4-én Vértesacsán játszott az MPFRáckeresztúr. Az eredmény: 2–4. Góllövők: Pintér
László Zsolt (2), Bendák László (2).
Október 11-én a kajászóiak érkeztek Ráckeresztúrra. Az eredmény: 1–1. Góllövő: Horváth Ákos
Patrik.
A csapat idén még két meccset játszik. Október
18-án Alcsútdobozra látogatnak, október 25-én pedig
Gyúró ellen lépnek pályára, a mérkőzés 13.30-kor
kezdődik a ráckeresztúri sportpályán. (Forrás: mlsz.hu)
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ÉRTÉKMÉRŐ

2020. október

Az értékőrzés a cél
(Folytatás az 1. oldalról)

A másik javaslat, amit a bizottság tagjai elfogadtak, Tóthné
Bányai Márta papírcsipke-pergamencsipke-készítő alkotótevékenységéről szól. A 2003 óta Ráckeresztúron élő tanárnő egy ideig a helyi általános iskolában tanított angolt, de két éve már nyugdíjas. Mindig is a rajzolás,
különböző kézműves technikák elsajátítása töltötte ki
szabadidejét, így talált rá a
pergacsipke-készítésre, ami
el nem múló szerelem számára. Márta rendszeresen
részt vett, részt vesz kiállításokon. Eddigi legnagyobb
pályázati sikerét 2016 végén
érte el. Az alkotó Betlehem
című munkáját 2015-ben a
22. Országos Betlehemi
Jászol kiállításon a szakmai
zsűri díjazásra javasolta.
Művét a Veszprémi Szaléziánumban állították ki, majd
egy év múlva, 2016 karácsonyán Rómában is bemutatták a 100 Presepi (100 jászol) kiállításon. Mindez hatalmas elismerés, hiszen az Örök Városban, a Santa Maria del Popolo-bazilika
közelében található Bramante-teremben rendezett betlehemi
jászol kiállításra tizenhárom
olasz tartományból és negyven országból érkeztek műalkotások. A szervezők hat
magyar, különböző technikával készült képzőművészeti alkotást is bemutattak,
köztük a ráckeresztúri
tanárnőét is.
Márta elkészítette a település címerét is, legutóbb
pedig Mátyás címerét ábrázoló hímzés került ki a
kezéből.
A települési értéktár bizottság az elkövetkezőkben további
értékek felvételét és felkutatását jelölte meg célul, bár a kutatás a
jelenlegi járványhelyzetben igencsak korlátozott.

GÁ

„Önmagunk becsapása szeretetből a legszörnyűbb ámítás;
olyan örök veszteség, mely
nem hozható helyre sem az
időben, sem az örökkévalóságban.”
(Søren Kierkegaard)

NYEREMÉNYJÁTÉK
Mi látható a képen? A fotó
R á c k e r e sz tú r o n k é sz ü l t.
Kérdés, hogy pontosan hol.

A megfejtéseket elküldhetik a
következő e-mail-címre:
Határidő: 2020. november 5.

A szeptemberi Hírmondóban
megjelent feladvány megfejtése: a Bálint gazda-emléktábla
részlete az óvoda udvarán.
Mindössze négy helyes megfejtés érkezett. A szerencsés
nyertes: Kovács Klára.
Gratulálunk! A nyeremény a
könyvtárban vehető át nyitvatartási időben.
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