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Szitakötő tánca
A szitakötők különleges szárnyas rovarok. Légivadásznak, ördög lovának, vízibornyúnak, kígyópásztornak is nevezik. Már háromszáz millió évvel ezelőtt,
a karbon korban megjelentek őseik. Jelenleg mintegy ötezer fajuk ismert világszerte – a sarkvidékek és a sivatagok
kivételével.
A szitakötőt szinte minden kultúrában csodálják bámulatos repülési technikájáért, szépségük és kitartásuk pedig
ugyancsak lenyűgöző. Japánban például
a bátorság, az erő és a kitartás szimbóluma, valamint a szamurájok jelképe.
Különböző indián kultúrákban gyorsaságáért, vadászati módszereiért tisztelik,
a víz és a tisztaság szimbóluma.
Kányádi Sándor Szitakötő tánca című
költeményét idézzük, amelyet Halász
Judit is gyakran énekel a koncertjein.
Zurrogó-zirregő
szitakötő tánca
csipkét ver a csengve
csobogó forrásra.
Zirren kéken, zölden,
sásról sásra táncol,
úgy veri a csipkét
önnön árnyékából.
Reggeltől napestig
egyvégtében járja,
de csak alkonyatkor
látszik a munkája.
Akkor aztán pitypang,
káka, békalencse,
s a csobogó forrás
minden egy szem kincse.
Szitakötő szőtte
csipke alatt csillog,
s alábújik inni
az esthajnalcsillag.

Isten éltesse, Erzsi néni!
Veszeli Józsefné Iváncsa díszpolgára lett
IV. Csülökfőző- és Pálinkafesztivál
Fő az egészség! – Búcsúzik a nyár
Emlékeim – Halász Tibor sorozata

2

Szent Kereszt Gyógyszertár
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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)
Gyógyszertári ügyelet
polgarmester@rackeresztur.hu
szept. 24., 25.: Martonvásár 06-22/569-146
Szabadsága idején a polgármester helyettesei: Dienes Gábor alpolgármester
okt. 1., 2.: Ráckeresztúr
(06-20/514-4816); Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (06-20/250-5746)
okt. 8., 9.: Ercsi 06-25/505-790
Jegyző: dr. Nagy Gábor (06-25/517-902) jegyzo@rackeresztur.hu
okt. 15., 16.: Martonvásár
Képviselők: Dienes Gábor alpolgármester (gdienes76@gmail.com)
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (hajcsi75@freemail.hu)
Egészségház
Peták Norbert (06-30/428-9092) petaknorbert2019@gmail.com
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804)
Scheszták Kornél (schesztakkornel@rackeresztur.hu)
I. háziorvosi körzet: dr. Mihalicza Szabó Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu
Ingrid
Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu
06-20/852-0350
Ügyfélfogadás: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00; 13.00−17.00
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Asszisztens: Németh Éva
II. háziorvosi körzet: dr. Kasziba Lilla Pénztár: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez,
06-20/852-0350
adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok.
Asszisztens: Bakonyi Éva

(Hősök tere 4/5.; 25/455-812)
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00

A rendelési idő változott, Sírhelymegváltás – Hősök tere (volt takarékszövetkezet épülete)
Ügyintéző: Bokorné Illyés Ibolya
lapunk 4. oldalán olvasható!
Telefon: 06-20/405-8150; e-mail: temetkezes@rackeresztur.hu

Vérvétel (bejárat az udvar felől)
Időpont-egyeztetés szükséges!

Temetőgondnok – Baki Mátyásné: 06-20/852-0361

Fogorvos – dr. Jenei-Kálmán
Andrea, dr. Mozsolits Zsófia

A ráckeresztúri temető reggel 6 órától este 21 óráig van nyitva.

06-20/389-0278
hétfő: 14:00–19:00, péntek: 8:00–14:00 –
dentálhigiénia
kedd, csütörtök: 8:00–14:00 (dr. Mozsolits
Zsófia)
szerda: 14:00–19:30 (dr. Jenei-Kálmán A.)
Gyermekfogászat: kedd: 8.30–12.30
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583

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

Nőgyógyászat dr. Zsolnai Csaba

Orvosi ügyelet

Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.;
telefon: 06-22/460-023)
Család- és Gyermekjóléti szolgálat: hétfő: 9.30–10.00; szerda: 9.30–10.30 Halápi
Melinda családsegítő szakember – telefon: 06-20/852-0334
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808
Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola (2465 Ráckeresztúr, Szent János
tér 31.) Telefon/fax: 06-25/455-806. E-mail: alsosuli@rackeresztur.hu; honlap: http://
rackersuli.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
Nyitvatartás: hétfő–csütörtök: 8.00–16.00; péntek: 8.00–14.00

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

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
hétközben 16 órától másnap reggel 8 óráig,
Polgárőrség: 06-70/211-6424
Sürgősségi betegellátás – változott!

szombat, vasárnap, ünnepnap 0–24 óra:

Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum
(Érd, Szabadság tér 9.) Felnőtt ügyelet: 0623/365-274; gyerek ügyelet: 06-23/365-770

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

Isten éltesse, Erzsi néni!
Guth Lászlóné Borbély Erzsébet 1932. augusztus 20-án
született. E jeles alkalomból, kilencvenedik születésnapján
Erzsi nénit önkormányzatunk nevében Szabó József önkormányzati képviselő köszöntötte. Tolmácsolta községünk minden lakójának jókívánságait is. Az ünnepi virág
mellé átadta Magyarország kormányának a miniszterelnök
által aláírt emléklapját, az idősek iránti tisztelet, hála és
megbecsülés jeleként.
Erzsi néni elmondta, hogy abban a nehéz korban korán
fel kellett nőni, munkával segíteni családja megélhetését.
Minden munkahelyén becsülettel helyt állt, csak elismerést kapott. Kollégái szerették, a fiatalok tisztelték tenni
akarását. Sok-sok évet töltött az ercsi cukorgyárban, majd
a MOL egyik cégétől ment jól megérdemelt nyugdíjba. Az
élete munkáját Kiváló Dolgozó címmel jutalmazták.
Boldog nyugdíjas éveit szerető fia, Ferenc és Ilonka
menye társaságában tölti. A mozgása kicsit megnehezült,
de szellemi frissessége fiatalokéval versenyez. Egy unokája született, Gergely.
Kívánunk még sok boldog évet eltölteni szerető családja körében, jó egészségben és nyugalomban.

Kilencéves a Ráckeresztúri Hírmondó. Amikor 2013
szeptemberében megjelent az első lapszám, nem sejtettük, mi mindenről tudunk majd írni az évek folyamán. Ha valaki kézbe veszi a megjelent lapszámokat,
rácsodálkozhat a település történetére is. Nemcsak az
önkormányzati eseményekről tudósítottunk, hanem a
helyi civil szervezetek, oktatási, nevelési intézmények
programjairól is. És hát természetesen szívügyem, a
könyvtár életét is nyomon követhették az olvasók, és
rendszeresen helyet kapnak a lapban az értéktárunkkal
kapcsolatos hírek is. Már nagyon szeretném megosztani a kedves Olvasókkal a legújabb örömhírt, de
minthogy a hivatalos értesítés még nem érkezett meg,
így csak annyit írhatok: két újabb, ráckeresztúri kötődésű értékkel bővült a Fejér megyei értéktár. Remélem, az októberi szerkesztői levélben részletesebben is
beszámolhatok erről.
Ami még érdekes, hogy ebben az évben 675 éves a
település. Lehetséges lenne nagyobb ünnepet tartani,
de jelenleg nincs hol. A tornacsarnok még foglalt, az
iskola még épül. Viszont a könyvtárban – legyen bármily kicsi is a hely – ünnepi kiállítást rendezünk. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Hatszázhetvenöt
év hosszú idő. Számba vesszük értékeinket, bemutatjuk, miért is lehet szeretni ezt a falut. Leginkább az a
cél, hogy minél többen ráébredjenek, a kistelepüléseken is találhatók fontos dolgok, tele vagyunk értékekkel, értékesebbnél értékesebb emberekkel. Jó lenne
mind többet tanulni egymástól.
Nagyon bízom benne, hogy ha újra lesznek olyan
terek, ahol közösségi programokat tudunk majd szervezni, és persze a vírushelyzet sem hátráltat bennünket, ismét közelebb kerülnek egymáshoz az itt élők, és
átadják egymásnak tapasztalataikat, tudásukat. Jöhetnek meghívott vendégek, rendezhetünk akár író–
olvasó találkozókat, zenés esteket, színielőadásokat.
Csak a kitartó lelkesedés ne lohadjon. Csak maradjon
meg mindannyiunkban a tűz. Az a fajta tűz, ami barátságosan melegít, nem pedig pusztítóan perzsel.

Gajdó Ágnes

A Keresztúri
Képeskönyv már
több mint ezer
fotót tartalmaz.
Megtekinthető a
Facebookon:
Községi könyvtár,
Ráckeresztúr
Továbbra is várjuk a
régi fotókat,
dokumentumokat.

Gyűjtsük össze
emlékeinket!
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Rangos elismerés
A Ráckeresztúron
élő, Iváncsán dolgozó Veszeli Józsefné
Pier Erika idén rangos kitüntetésben
részesült: négy évtizednyi védőnői tevékenysége elismeréseként Iváncsa díszpolgára lett. Szeretettel gratulálunk!
Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere szavait idézzük.
„A mai falunapon számos más esemény mellett díszpolgári cím átadására is sor került. 2016 óta a képviselő-testület először döntött ennek odaítéléséről.
Egy olyan EMBER számára adhattam át ezt az elismerést, akit az
egész településen tisztelet és megbecsülés övez.
Negyven éve dolgozik értünk, gyermekekért és felnőttekért, elhivatottan és végtelen emberséggel, munkakörét messze meghaladóan tett az
itt élőkért.
Végtelen megtiszteltetés számomra, hogy Veszeli Józsefné védőnő számára ma én adhattam át az Iváncsa
Díszpolgára címet. Egész településünk nevében köszönöm az elmúlt évtizedek áldozatos munkáját, és
szeretettel kívánok boldog, családja körében eltöltött hosszú nyugdíjas éveket.”
(Forrás: Iváncsa Községi Önkormányzat facebook-oldala)
(Veszeli Józsefné Pier Erikát a Ráckeresztúri Hírmondó 2018. augusztusi számában mutattuk be, amikor
Kiváló Védőnő kitüntetést kapott. A cikk a lap 5. oldalán jelent meg „Ragaszkodom a szülőfalumhoz” címmel.
A lap megtalálható a könyvtárban vagy pdf formátumban a rackeresztur.hu honlapon. – a szerk.)
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Tájékoztatás
A Völgy Vidék Közösség irodája Martonvásárra költözött. Az új cím: 2462 Martonvásár, Szent László út 24. – a Szent László
Völgye Segítő Szolgálat épületének első
emeletén.
Honlap: www.volgyvidek.com
E-mail: volgyvidek@volgyvidek.hu

Jutalomtábor Sátoraljaújhelyen
„A Völgy Vidék Közösség célja összefogni a Válivíz és a Szent László-patak völgye, valamint a
Vértesalja és az Etyeki-dombság egymással
szomszédos települési önkormányzatait, valamint a területükön működő vidékfejlesztésért
elkötelezett vállalkozásokat, civil szervezeteket,
intézményeket és magánszemélyeket. A Völgy
Vidék Közösség elsődleges feladata a fenti szervezetek vidékfejlesztéssel összefüggő tevékenységeinek, fejlesztéseinek ösztönzése és széles körű
partnerségük megteremtése.”
(Forrás: a Völgy Vidék Közösség facebook-oldala)

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége diáktalálkozóján sikerrel szerepelt gyerekek jutalomtáborozáson vettek részt 2022. szeptember 10. és 13. között.
A táborozást a Rákóczi Szövetség és dr. Szilágyi
Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
helyettes államtitkára ajándékozta a gyerekeknek,
felkészítő tanároknak és településvezetőknek.
A Sátoraljaújhelyen szervezett sokszínű táborba
Ráckeresztúrról öt hetedik osztályos diák kapott meghívást: Bognár Sarolta, Dienes Regina, Novozánszki
Bíborka, Sörös Mira, Zsigmond Réka. Kísérőik:
Gajdó Tímea tanító, Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester és Scheszták Kornél önkormányzati
képviselő.
Élményeikről az októberi Ráckeresztúri Hírmondóban részletes beszámolót olvashatnak majd.

ÜGYVÉDI IRODA NYÍLT
RÁCKERESZTÚRON
A Garay & Novák Ügyvédi Iroda 2022. júniustól
várja régi és leendő ügyfeleit új helyszínen.
Előzetes időpont-egyeztetésre az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:

Fiókiroda címe: 2465 Ráckeresztúr,
Kossuth Lajos utca 48. (régi gépudvar)
Dr. Garay Eszter, +36-30/826-5988,
garayugyved@gmail.com
● Polgári jog, Agrárjog, Házassági bontóperek, vagyonjogi
megállapodások, Peres eljárásban történő képviselet,
Közbeszerzési jog

Dr. Novák Zoltán, +36-30/519-7967,
rackeresztur.ugyved@gmail.com
● Agrárjog (termőföld adásvétel-ajándékozás-csere szerződések, haszonbérleti szerződések)
● Hagyatéki eljárásban történő képviselet
● Cégeljárás, cégalapítás és változásbejelentés

Változik a hulladékelhelyezés rendje
a temetőben
Az önkormányzat a temetőben új hulladéktároló részlegeket létesített, egyet a Kocsy-Mayer utcai bejáratnál, egyet a járda meghosszabbításával a másik oldalon. A tárolók így már nem a sírok között állnak. A
korábbi rácsos, fix helyen álló tárolókat felszámoltuk,
helyettük egy-egy új konténert vettünk. Mindez a rendezett összkép mellett a kegyeleti jogok érvényesülése miatt is fontos lépés volt.
Dr. Szentes-Mabda Katalin polgármester
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Egy emberléptékű fesztivál
Még nyár elején jött a felkérés Radócz Barna főszervezőtől a
ráckeresztúri Csülökfőző- és Pálinkafesztivállal kapcsolatosan. A főző- és a pálinkaversenyt szerette volna, ha zsűrizem.
Így is történt. Másik négy társammal együtt a kívánságnak
eleget is tettünk. Majd mindenki ajánlott fel különdíjat, hiszen
mégse mehetünk oda üres kézzel. Igazából nem a rutinszerű
zsűrizés vagy szereplés miatt kedvelem ezt a rendezvényt.
Nosztalgikus emlékeim tódulnak fel bennem a rendezvénnyel kapcsolatosan. Ízig-vérig igazi falunap. Szinte mindenki ismeri egymást, aki nem az meg ott keveredik mindenkivel ismeretségbe, ha akar, ha nem. Persze ebben segít a jó
hangulat, jó ételek és a finom italok.
Igen! Nem volt mindig jó a hangosítás, a vécénél sorba
kellett állni, a hűtők a nagy melegben már alig működtek, a
helyszín hepehupás volt.
És mégis! A barátkozás, a barátok, a jó kedvű főzés szinte
mindenért kárpótolta az embert. Megnézik a szomszéd család
gyerekét, hogy táncol vagy dobol, vagy megkóstoljuk mit főzött, esetleg koccintanak egy kis borral vagy pálinkával, este
meg táncolnak egyet.
Higgyék el, voltam egy-két fesztiválon. Ezek közül nem a
ráckeresztúri a legnagyobb vagy a legmenőbb. De itt nem
különült el a szervező a részvevőtől. Volt, aki a főzőversenyen
indult, majd lezsűrizte velem a pálinkákat. Polgármester
asszony semmiben sem lógott ki a tömegből. Ő egy volt a
többi ember között. Nem volt VIP-sátor, VIP-asztal, VIPöltöző. Bárki megállíthatta, hogy beszéljenek egy-két szót,
vagy a szervezők tehettek fel neki kérdéseket. Higgyék el,
nem ehhez vagyok hozzászokva. Túl sok profi szervezésű
monstre rendezvényen voltam, és a tömegben mindig magányosnak éreztem magam. Hiába voltak a VIP-sátorban a tökéletesen csinosan felöltözött értelmes hoszteszek, hiába volt a
legutolsó gasztrodivat szerinti étel feltálalva, tökéletes felszolgálással. VIP-helyiségekben keverednek a nem mindig szerény fellépők és szervezők az igényes vagy kevésbé igényes,
esetleg sznob szponzorokkal és a rátarti sleppel. Egy kicsit
irigylem a Ráckeresztúriakat!
A rendezvény emberi értékeket képviselt és sugárzott ki
magából. Én nagyon jól éreztem magam. Igazi embereket
ismerhettem meg. Nagy tisztelettel kérem a szervezőket, bármekkora legyen is a jövőben ez a folyamatosan bővülő és
növekvő rendezvény, maradjon emberléptékű! Ráckeresztúr,
én így szeretlek!
Szalai Attila
Tiszteletbeli Ráckeresztúri
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Ételek, italok, zene, tánc
Idén már negyedik alkalommal rendezték meg a csülökfőző- és pálinkafesztivált Radócz Barna szervezésében.
Ráckeresztúron sokan várták, hogy véget érjen a nyár. No
persze elsősorban nem az iskolások, hanem azok, akik szerették volna megmutatni a világnak, milyen finom, egyedi, különleges csülökételt avagy pálinkát tudnak készíteni. Az idei rendezvényen rekord született: soha még ennyi csoport nem nevezett a főzőversenyre. Tizenkilenc társaság aprította a hagymát, pucolta a zöldségeket, fűszerezte, megbolondította ezzelazzal az ételt, s a háromtagú zsűri igen nehéz helyzetbe került. Szalai Attila,
Jónás Norbert és
Zamody Gábor csak
kapkodta a fejét,
olyannyira nívós
ételköltemények
születtek. A zsűri az
értékeléskor a tálalást, az étel állagát,
a terítést is figyelembe vette, ezek
alapján döntött a
helyezésekről. Az
első díjat a Száguldó nokedlik nevű
csapat kapta, a
képzeletbeli dobogó középső fokára a tanárokból álló McCsülök társaság állhatott, míg a bronzérem az Őszirózsa nyugdíjas klubnak jutott. Különdíjat vehetett át a Mákvirág tánccsoport, a Mosoly Óvoda és a Széchenyi Banditák csapata.
A pálinkaversenyre is szép számmal neveztek. Ebben az
évben új győztest avattak: Kiss Károly igen ízletes cseresznyepálinkája vitte a prímet. Az ezüstérem Prémné Örvendi
Mártáé, a bronz Prém Ferencé lett. Különdíjat kapott Ruzsa
Szilamér diópálinkája.
Az egész napos, ingyenes rendezvényen minden résztvevő
jól érezte magát, a szervezők igazán kitettek magukért. Az
Exatlonból ismert szereplők mellett fellépett Molnár Orsi, Dobson Zozó, a Metronóm Dobiskola és a Dynamic Dance Crew
Táncegyesület növendékei. Nótacsokorral állt a színpadra
Marczinka Marika, táncházat tartott a Mákvirág tánccsoport. A
Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Eegyesület habpartival kedveskedett a résztvevőknek. Az Álarcos táncos versenyt ezúttal
Baki Mónika nyerte, a vasember Nagy Erzsike és a kutya jelmezbe öltözött Szokoli Lászlóné előtt. Az eseményt retró
diszkó zárta sokak örömére.
GÁ
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A Pusztinai Kézműves Napokról
„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint
az, ahogy tanítjuk.” (Eötvös József)

A Romániában található Moldvában ma is ugyanolyan szeretettel fogadnak minden Magyar Házba betérőt. A néhai
Jáky Teodóz vallotta, hogy az itt élő magyarok harmada
még érti és beszéli a nyelvújítás előtti magyar nyelvet, a
harmada érti, de nem beszéli, az utolsó harmad már beolvadt a románságba, mert nem érti és nem is beszéli ősei
egykori nyelvét. A ma itt élő generációnak nagy lehetőséget
jelent, ha nemcsak románul, hanem mellette második nyelvként magyarul is tudnának. Ez nemcsak a megélhetésben
játszhat szerepet, hanem egyben az identitásuk megerősítését is jelenti. Szervezett keretek közt ebben segítettük őket
az elmúlt évtizedben, amikor megrendeztük elődeinkkel
együtt a Pusztinai Kézműves Napok programsorozatát, immáron a kilencediket. A foglalkozásainkon magyarul beszéltünk, énekeltünk a csángó gyerekekkel, hogy éljék és használják az anyanyelvüket.
Eötvös József gondolatai termékeny talajra találtak a
moldvai Pusztinában, mert mindazt a szeretetet, jó nevelést,
odafigyelést megkapták a magyar nyelvű tanítóiktól. Mindezt
továbbadtuk a Moldvai Magyarságért Székesfehérvári Egyesület szervezésében zajló kézműves foglalkozásokon.
A Pusztinai Magyar Oktatási Program mellé álltunk egyesületi szinten, így a járvány elmúltával már aktívan és élőben találkozva támogathatjuk őket kultúrájukban, identitásukban. 2019-ben Bilibók Jenő, az akkori pusztinai szakfelügyelő és Nyisztor Ilona kértek fel, hogy vigyem tovább
mindazt a munkát, amelyet elődeim több mint nyolc éven
keresztül patronáltak, s ők már idős koruk és egészségi
állapotuk miatt nem tudnak továbbvinni.
Az idei évben a kézműves foglalkozásokat hat fő vezette:
Börgöndi Viktória, Fux István, Fux Gellért Mihály, dr. Gulyás
Antal, Oláh-Molnár József, Szulyovszky Margit. A napi programokban változó létszámmal kb. negyven gyermek és tíz
felnőtt vett részt.
A gyermekekkel az alábbi kézműves játékok készültek:
facsipeszrepülő, papírsárkány, fakard-díszítés, szöveterszény-készítés, karkötő-, fülbevaló-, nyakláncfonás, fonatsodrás, bőr kulcstartó szegecseléssel, rézékszerkészítés
gyöngydíszítéssel, pólóbatikolás, darócbárány-készítés,

üvegek-, poharak gravírozása, gyertyadíszítés, Máriás mécsestartó, körömreszelő spatulából, ezüstdíszes mécsestartó, nemezből labdák, hajcsatok, hajpántok, hajgumidíszek.
A foglalkozásokon elsődlegesen a magyar nyelv használatára, annak ápolására törekedtünk. Az elmúlt két év
(pandémia) kihagyása miatt a gyermekek magyar nyelvi
használata jelentősen visszaesett. Ezeket kívántuk segítő
szándékkal és aktív magyar nyelvű beszédkészség fejlesztésével korrigálni.
A zene kiválóan alkalmas a beszédnehézségek enyhítésére, s egyben hatékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztésre, ezért a mindennapjainkban kialakítottunk egy énekrepertoárt, amely nemcsak az alapmotivációt adja, hanem a
nemzeti identitást is erősíti. A csángó és az anyaországi
kultúra között ez a legfontosabb kapocs. A moldvai magyarság megtartó és egyben a románságtól megkülönböztető
eleme. Éneklésünk nemcsak a hagyományőrzéssel, valamint annak továbbadásával és megélésével gazdagodott,
hanem kiegészült a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció, amely elsősorban a hangszerjátékban, kaval (népi
furulya) használatában és a zongorakíséretben nyilvánul
meg. Ennek számos formáját az elmúlt évek alatt személyesen megtapasztalhattam több csángó diáknál. A legkülönlegesebb ebben az,
hogy a záróműsorban
előadó csángó tanuló,
aki a zenei írás és
olvasás hiányában is
tud olyan művészi
élményt adni, amely
megállja a helyét a
magasszínvonalú
művészetben is.
A foglalkozásokat
a helyi pedagógusok
is segítették, aktívan
is részt vettek ebben:
Nyisztor Ilona, Bilibók
Jenő és Becze Anna,
akik egyben évközben is ellátják a Magyar Házban a magyar nyelv tanítási
feladatait. Emellett
kiemelem még Bilibók
Loredana és Mátyás
Mónika tanítónők munkáját, akik szintén aktívan bekapcsolódtak kézműves programjainkba.
Köszönjük Székesfehérvár város polgármesterének,
dr. Cser-Palkovics Andrásnak és két képviselőnek, Deák
Lajosnénak és Östör Annamáriának támogatását, valamint
a ráckeresztúri önkormányzat képviselő-testületének anyagi
segítségét, amelyből az utazási költséget és a foglalkozások
anyagát biztosítottuk, s mindez kiválóan szolgálta a pusztinai gyermekek magyar nyelvű fejlődését.
Fux István
a Moldvai Magyarságért Székesfehérvári Egyesület elnöke
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Iskolai hírek
Kedves Szülők!
Új tanév, új színek, új kezdet, friss gondolatok. Mindezt erre a 2022–2023-as évre kívánom mindannyiuknak.
Különleges esztendő az idei, mert iskolánk idén
275 éves (az első írásbeli lejegyzések alapján), valamint névadónk, Petőfi Sándor idén 200 éve született.
Sőt, nemzeti énekünknek, a Himnusznak is 200 éves
születését ünnepeljük. Éves programjainkban megemlékezünk minderről.
Sok-sok újdonsággal várjuk a gyerekeket, szülőket
iskolánkba.
● Honlapunkon (rackersuli.hu) mindig friss információ, aktualitás található. Első információforrás Önöknek az E-Kréta után.
● Intézményi Pedagógiai Programunk tartalmában
teljesen megújult. Hamarosan mindenki olvashatja.
● Iskolai egészségprogramunkat védőnőnk és gyógyszerész kollégánk munkája szavatolja.
● Környezeti nevelési integrált programunk vezet
minket, mert úton vagyunk az Ökoiskolává válás felé.
● Hagyományőrző programunkban a jeles napok
népszokásaival, néphagyományokkal ismerkedhetünk meg.
● A Kreatív Iskola Program a személyes fejlesztés és
tehetséggondozás műhelymunkáját biztosítja. Kreatív
Zenei Műhely, Kreatív Digitális Zenei Műhely… stb.
keretében biztosítják a tehetségfejlesztés aprólékos
munkáját.
● Emelt szintű testnevelés oktatás programunkban
nemcsak a szakoktatók, hanem a szakosztályi szerződéseink megvalósításai biztosítják a plusz testnevelési, testedzési tartalmat.
● Diszlexia prevenciós olvasástanítási programmal
indítunk az 1. osztályban. A Meixner-féle olvasástanítási programmal alaposabban, kevesebb olvasástechnikai hibával tanulnak gyermekeink.
● Alapdokumentumaink a Szervezeti és Működési
Szabályzat, a Házirend, a Pedagógiai Program megújultak – szülői értekezleten részletesen tájékoztatjuk
Önöket a tartalmáról.
Ugyanakkor nem lesz könnyű tanévünk:
● A járványhelyzet visszahúzódóban van, így a járványügyi intézkedések „készültségben” maradnak.

● A háború közvetlen hatásait a mindennapi életben
tapasztaljuk.
● Az energiaválság remélhetőleg nem érint minket: a
Dunaújvárosi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint várhatóan:
– nem lesz online oktatás
– nem lesz iskolabezárás
● Az intézményeknek működniük kell, mert így a leggazdaságosabb a családok számára is.
● Ha a tankerületi központ engedélyét és hozzájárulását megkapjuk, akkor és csakis akkor költözhetünk.
Amint eljön az idő, részletesen tájékoztatjuk Önöket.
Kedves Gyerekek!
Kedves Elsősök!
Láttam, a tanévnyitón izgalommal vártátok tanító
néniteket, aki már nagyon várt titeket.
Az iskola csupa izgalom, játék és tanulás lesz. Vár
rátok a betűk világa és a számok birodalma.
Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, jók legyetek, hogy szüleitek büszkék lehessenek rátok!
Örömteli tanévet kívánok mindannyiunknak!
Fux István igazgató

1. osztály – Gajdó Tímea (osztályfőnök), Pintér
Piroska, Hinek Tímea (tanítók). Baki Boglárka,
Béndek Írisz Eperke, Bilics Máté Attila, Bogdán Bence,
Bognár Bíborka, Botlik Ilona Roxána, Bús Lili, Erdődi
Gréta Zsuzsanna, Furián Magor Zsolt, Joloveczky Nola,
Kelemen Noel, Kiss Hanga Heléna, Leicinger Lili, Lósits
Ádám, Loza Fanni Alícia, Major Bence Máté, Petkes
Károly, Pimvicska János István, Pozsár Szeléna Fédra,
Radócz Hanna Lujza, Sándor Bernadett, Vadász
Krisztián József, Váradi Maja Szedra, Vasku Noel
László, Zagyi Szvetlána

RÁCKERESZTÚRI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA (2465 Ráckeresztúr, Szent János tér 31.)
Telefon/fax: 06-25/455-806. E-mail: alsosuli@rackeresztur.hu; honlap: http://rackersuli.hu
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS
KISS RICHÁRD egyéni vállalkozó
Az alábbi szolgáltatásokat felelősségteljesen vállalom:

● WC, MOSOGATÓ, MOSDÓ, PADLÓÖSSZEFOLYÓ, ZUHANYTÁLCA, KÁD, PISZOÁR, ALAPVEZETÉK, STRANG VEZETÉK STB.
DUGULÁSELHÁRÍTÁSA
● MAGASNYOMÁSÚ CSATORNA TISZTÍTÁSA
● CSATORNA-KARBANTARTÁS
● KAMERÁS CSŐVIZSGÁLAT

Telefon: 06-70/775-5190
E-mail: info@spdugulaselharitas.hu

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG ● Keretes hirdetések díja: 1/1 oldal: 14 400 Ft; 1/2 oldal: 7200 Ft;
1/4 oldal: 4800 Ft; 1/8 oldal: 2400 Ft; 1/16 oldal: 1200 Ft (Az árak az áfát nem tartalmazzák!)
Hirdetésfeladás a 06-20/405-8315-ös telefonszámon vagy
a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail-címen.

Ú
„Az anyám azt mondta, hogy azokra a
jóságokra
emlékezzem,
amelyeket
mások tesznek velem, ne azokra,
amelyeket én teszek másokkal. Csak
akkor lehet igazán szabad az ember, ha
nem pakolja tele a szívét haszontalanságokkal.”
(Mo Xiang Tong Xiu)

2022. szeptember

Búcsúzik a nyár
Vége van a nyárnak, a nyári szünidőnek, elkezdődött az óvoda,
az iskola. Az érintettek közül van, aki könnyebben, van, aki nehezebben veszi az első napok, hetek nehézségeit. Új napirend,
esetleg intézményváltás, új osztálytársak vagy új osztályfőnök.
Elvárások, kötelességek, amit meg kell szokni a gyermeknek,
családnak egyaránt. Nekünk, szülőknek is nehézséget jelenthet
az új helyzet, miképpen tudunk gyerekünknek segíteni az új
dolgok feldolgozásában, hogy az évkezdet pozitív élmény
legyen.
Fontos a ráhangolódás, az élmények valódi megélése. Igyekezzünk a nyáron szerzett emlékeket elraktározni, a rossz eseményeket elengedni. Ehhez segítség lehet egy fotóalbum, élménynapló, emlékkönyv a nyári vakációról, melyet egy borúsabb
hangulatú napon újra elő lehet venni.
Hasznos lehet egy családi kupaktanács, beszélgetés, ahol
mindenki elmondhatja, a nyári programok közül neki melyik volt
a legjobb, melyiket ismételjék meg. Mi az, amit nem szeretnénk
a következő nyári szünetben csinálni. Mi volt a legjobb döntés, a
legnagyobb lecke, amit megtanultak a nyáron. Meg lehet beszélni a legmókásabb kalandot, de a legnehezebb dolgot is.
Bakancslistát is készíthetünk közösen az elkövetkezendő
időszakra. Mit csináljunk a szünetekben vagy a jövő nyári szünetben.
Fontos, hogy legyünk elérhetők a gyermekünk számára az
iskolakezdéskor, hogy tudjon
ránk számítani, ha kérdése
van, legyünk jelen, ha kapaszkodóra van szüksége.
Figyeljünk rá, támogassuk,
hogy elérhesse céljait.
Igyekezzünk biztosítani
arról, hogy nincs egyedül a
problémáival, keressük a jó
dolgokat, még a nehéz helyzetekben is. Elmesélhetjük
neki, hogy a saját életünkben, hogy volt annak idején,
és egy-egy helyzetet hogyan
sikerült megoldani.
Hogyan tudjuk a gyermekünkben a szorongást csillapítani az
óvoda- vagy iskolakezdéssel? Véleményem szerint fontos, hogy
előbb a magunk önvizsgálata történjen meg. Mi mit gondolunk
az iskolakezdésről? Szorongunk-e az új kezdettől? Sajnáljuk-e
őt/őket? Ha igen, miért? Mitől féltjük? Milyen elvárásaink vannak? Mindenképpen beszélgessünk vele/velük, hogy milyen
lesz, mi vár majd rá/rájuk.
Fontos a dicséret, bátorítás, az ösztönzés, pl. ünnepeljük
meg az apró dolgokat. Akár az első napot vagy az első hetet,
akár az első piros pontot, valamint az első ötöst. Nem kell nagy
dolgokra gondolni, kedvenc vacsora, egy fagyi esetleg egy biciklitúra, egy kedvenc mese elolvasása, közös családi társasjáték.
Bármi, ami a zsúfolt mindennapokba belefér a család életébe.
Ahhoz, hogy gyermekünk biztonságban érezze magát, szükség van a szülői következetességre, határozottságra, így könynyebben tud alkalmazkodni a változásokhoz. Fontos egy átmenet a szünidő és az iskolakezdés között. Ezt jó, ha augusztus
végére időzítjük, és nem szervez a család nyaralást már szeptemberre. Ne a nyaralásból essen be az oviba/iskolába a csemete. Érdemes ebben az időszakban kialakítani egy iskolaidőben alkalmazandó napirendet, ahol már feladatok is vannak, ami
ráhangolja a családot az iskolára. Itt már érdemes iskolás
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feladatokat gyakorolni, akár valamilyen játékos formában a
F
gyermek életkorának megfelelően. Fejlesztő feladatokat
kitalálni, mozgásos játékokat, közös minőségi időt együtt Ő
tölteni, nem csak létezni egymás mellett. Jó tipp, hogy készítsenek egy naptárat a tanévre, ebbe bejelölni a szünete- A
ket, ünnepeket, egyéb jeles iskolai/óvodai napokat. Kreativi- Z
tásunk szabhat csak határt a dizájn kialakításában, akár
„szmájlikat” is tervezhetünk hozzá, amit később odaragaszt- E
hatunk a nap végén, hogy értékeljük azt. Ovisok esetén
G
lehet jelölni, hogy sírva vagy jókedvűen váltak-e el reggel
anyától, megették-e az ebédet. Ha még nem teljes a szoba- É
tisztaság, azt is lehet jelezni, hogy ügyes volt-e, mindig S
időben ment ki mosdóba. Ezek a kis apróságok motiváló Z
tényezők tudnak lenni, a gyerkőcök életében, és szülőként
S
is könnyebben tudjuk követni a mindennapok eseményeit.
Iskolásoknál egy jó jegyet, piros pontot, dicséretet, eset- É
leg büntetést is lehet jelölni, de szimplán csak az aznapi G
hangulatot.
!
Év elején még lehet átmeneti időszakot beiktatni mind
az ovis, mind az iskolás gyermek életében. Készíthetünk nekik
bátorító kártyákat, amiket ide-oda becsempészve jobb kedvre
deríthetjük gyermekünket, ha rátalál.
Szeretném megosztani veletek egyik kolléganőm ötletét,
hogy ő hogyan segítette saját gyermekénél a beszoktatási időszakot egy „puszigombbal”. A puszigomb egy matrica vagy egy
kicsi csillámtetoválás, ami a gyerkőc kezén és anya vagy apa
kezén is megtalálható. Ha
hiányzik neki anya vagy apa,
akkor ad egy puszit. Ezzel
biztonságot adva neki, hogy
nincs egyedül.
Fontos arra is figyelnünk,
hogy mennyit pihen a gyermek. Mennyire kiegyensúlyozott, megfelelő mennyiségű
folyadékot fogyaszt-e, megvan-e számára a napi testmozgás.
Abban az esetben, ha
most kezdi az óvodát, iskolát, fontos, hogy hagyjuk, hogy néhány dolgot ő válasszon magának, ezzel is bevonva őt az új helyzet befogadására. Javaslom, látogassunk el az oviba, suliba, még mielőtt az elkezdődik.
Érdemes felkészítenünk gyermekünket arra, hogy nem vagyunk egyformák. Mondjuk el neki/nekik, vannak, akik nehezebben barátkoznak, félénkebbek, piszkálhatják, csúfolhatják, ha
ilyet tapasztal, próbáljon meg ő barátkozni vele, hívja el játszani,
vagy szóljon az óvó néninek, tanító néninek.
Nap végén mindig kérdezzük meg gyermekünktől, mi történt
az iskolában, még akkor is, ha rendszerint a gyerek azt mondja,
hogy „semmi”. Igyekezzünk máshogy rákérdezni, például Mi az,
amire büszke vagy ma? Milyen új dolgot tanultatok ma? Mit
játszottatok? Voltatok-e sétálni/kirándulni? Mi volt ma a legnehezebb számodra? Hogyan tudtad megoldani?
Talán még nem késő ez a téma, és van, akinek tudok még segíteni. Remélem lesz olyan, aki a cikk elolvasása után is talál
benne megának hasznos tippeket, gondolatokat, amiket akár
most, akár a későbbiekben hasznosítani tud.
Kívánok mindenkinek békés, boldog tanévet!
Peszter Zsuzsanna védőnő
A kép forrása: magyarorszagom.hu
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OLVASÓLÁMPA

RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ ● Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja ● X. évfolyam 9. szám
Kiadó: Ráckeresztúr Község Önkormányzat 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Telefon: 06-25/517-900; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu
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Új könyvek a könyvtárban
Bauer Barbara: A szív szabadságharcosai
R. Kelényi Angelika: Édes Flores
Kiss Judit Ágnes: Újra nyeregben
Vig Balázs: Ha átpördül a hinta
Deákné B. Katalin: Anya, taníts engem!
Fábián Janka: Árvízi napló
F. Várkonyi Zsuzsa: Sors és sérülés
Wéber Anikó: A platánsor rejtélye
Sólyom Anna: Macskabár
Baricco, A.: Vértelenül
Page, J.: Az ex
Bomann, C.: Sophia reménye
Duenas, M.: Sira
Midwood, E.: A lány, aki megszökött
Auschwitzból
Escobar, M.: Auschwitzi bölcsődal
Murdock, C. G.: Da Vinci macskája
Houston, J.: Egy vidéki affér
Huckelbridge, D.: Vízkastély
Chaney, J.: A holtodig
Collins, B.: Árulások
Sparks, N.: A kívánság
Potter, L.: Az alagút csillagai
Palotás Petra: Recepciós kisasszonyok
Hokin, C.: Berlin angyalai
Húsvét közelében
Wallis de Vries, M.: Csapda
Atkins, D.: Amikor kiolvad a szív
Goscinny, R.: Nicolas az iskolában
Baldacci, D.: Pengeélen

Magyar pénztörténet
Augusztusi nyereményjátékunk a pénz körül forgott. A tizenegy megfejtő közül háromnak kedvezett a szerencse,
ők meglepetés ajándékot nyertek: Gergics Mihályné,
Novozáncki Róza, Pintérné Bánkuti Mónika. Szeretettel
gratulálunk, és minden résztvevőnek köszönjük a játékot!
A nyeremény a könyvtárban vehető át.

ESÉLY – EGYENLŐSÉG – KÖNYVTÁR
Országos Könyvtári Napok 2022. október 3–9.
„A múlt ismerete a jövő esélye”

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a

RÁCKERESZTÚR 675
című kiállítás megnyitójára.

2022. október 4., kedd, 14 óra,
könyvtár (Hősök tere 4.)

A tárlatot megnyitja Balog Gábor,
a Fejér Megyei Értéktár Bizottság elnöke
A kiállítás megtekinthető a könyvtárban
nyitvatartási időben 2023. február 28-ig.

Macskák mesés könyve
Számtalan történet kering a macskákról. Szinte mindenki tud valami
izgalmasat, érdekeset, cukit, netán
horrorisztikusat. A macskák ugyanis
kiszámíthatatlanok. Gyakran felszegett fejjel járnak, lenézve minden
más élőlényt, máskor meghunyászkodva a velük egy háztartásban élők
lábához dörgölőznek, remélve némi
finomságot, simogatást, kedvességet. A macskák öntörvényűek. Ezt kijelenteni nem túl merész. De hogy ráadásul
még sunyik is! A Micó nevű szürke vadállat a semmiből
rontott rá egy nyári délután a lányomra, s karmolta meg.
Cincula és Mici mellett elfért volna, de úgy, hogy veszélyes
lett, elküldtük. Fel is út, le is út.
A sokak által kedvelt macskákról szóló történeteket
gyűjtötte egybe Lovász Andrea szerkesztő. A Szabó Imola
Julianna illusztrálta kötet a Cerkabella Kiadónál jelent meg,
vélhetően a macskabarátok nagy-nagy örömére. Nézzük
csak, mi minden fért ebbe a nem mindennapi meséskönyvbe.
Mosonyi Aliz A Fekete Macskakirály című versével indul
a kötet, nem túl acélos kezdés, de hát rendben: fekete
macska ül a hóban, napozik, sicc, pssz, nem néz ránk, enynyi. Sokkal líraibb és életszerűbb Bella István költeménye,
A holdról, amiben kijelenti: „A hold / – macska volt.” Néha, ha fölnézünk az égre, valóban olyasmit érzékelhetünk,
még akkor is, ha teliholdkor egy nyulat fedezhetünk fel a
világító égitestben. Ámbár nyilván nem véletlen, hogy a
kínai horoszkóp szerint a nyúl évét olykor a macska éve
néven említi – a kettő ugyanaz.
Személyes kedvencem Lázár Ervin regényrészlete A
Négyszögletű Kerek Erdőből, ami úgy kezdik: „Én nem bánnám, ha néha-néha meglátogatna a Szomorúság. Mondjuk
havonta egyszer. Vagy inkább félévenként. Elüldögélhetne
itt. Még be is sötétítenék a kedvéért. Összehúznám magam. És sajogna, sajogna a szívem.” Nos, e szívet melengető, lelket szomorító mondatok után vissza kell térni a
macskákra, hiszen mégiscsak ők a kötet központi szereplői. Azazhogy a macskalét mint életérzés. A cicák mindenek előtt és mindenek felett. […]

GÁ
(A teljes írás az ÉS 2022. szeptember 9-i számában olvasható.
A kötet könyvtárunkból kikölcsönözhető.)

www.vmk.hu
www.fejerkszr.hu
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
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étel az emésztés támogatására és a székrekedés megFüge –
az egészségünkért előzésére. Jó módszer lehet a megfelelő emésztés bizIszonyúan forró, és sajnos nagyon száraz nyarunk volt, igazán mediterrán hangulatba kerülhettünk akár a saját kertünket elnézve is. Én
leginkább el voltam keseredve, mert a fű már júliusban teljesen kiszáradt, és a
fák is szomjaztak. Szinte semmilyen növénynek nem
tett jót ez a nagy hőség és aszály.
Kivéve a fügebokrunkat, ami ontotta magáról az
édes, lédús termést. És nemcsak nyáron, hanem most,
szeptember közepén is gyönyörű, lilás, szaftos gyümölcsökkel van tele a bokor. Alig győzzük enni, szedni,
elrakni. Persze van konkurencia, a darazsak és a rigók
is jókat lakmároznak a jó érett, édes fügékből. Kedves
egészségükre, jut nekik is bőven.
A füge az egyik legrégebben termesztett növényünk,
az ókorban is fontos része volt az étrendnek, az egyiptomiak, a görögök vagy éppen a rómaiak is előszeretettel fogyasztották, frissen, szárítva, kásákba keverve,
vagy akár a levét borként erjesztve. A mediterrán országokban az út szélén nő, nagyjából úgy, mint nálunk a
bodza. Mivel egyike a leggyorsabban romló gyümölcsöknek, nehezen tárolható és szállítható, a friss fügét
a lehető leghamarabb együk meg. És pont ezen tulajdonságai miatt kerüljük a török, görög és más egyéb
egzotikus helyekről származó gyümölcsöket, hiszen
nálunk is pompásan megterem, és idén különösen sok
van mindenhol. Inkább mindenből fogyasszunk frisset,
és hazait, ha módunk van rá.
A fügének különösen magas a rosttartalma, de található benne B-vitamin, kalcium, vas, magnézium, mangán és kálium is. A szárított fügében a rostok és a tápanyagok aránya is megnő, bár igaz, hogy kalória- és
cukortartalma is sokkal magasabb lesz. Az egészségünkre gyakorolt kedvező hatásai elsősorban magas
rosttartalmának köszönhetők. A füge az egyik legjobb

tosításához, ha néhány darab szárított fügét egy éjszakára vízbe áztatunk, és reggel a gyümölcsöt és a vizet
egyaránt elfogyasztjuk. A gyümölcsben található vitaminok, rostok és ásványi anyagok segíthetnek normalizálni a vérnyomást és a vér koleszterinszintjét, ezzel pedig
óvják az ereinket az érelmeszesedéstől és a mikroszkopikus gyulladásoktól. Nemcsak a füge gyümölcse, de a
fügefa levele is jótékonyan hat a vérnyomásunkra. Érdemes teaként, áztatott formában fogyasztani a frissebb, zsengébb leveleket. A fügefalevél szabályozza a
vér glükózszintjét, de a diabétesszel összefüggő gyulladásokat is csökkenti. A fügében található mikrotápanyagok, antioxidánsok, vitaminok védik a májat és a csontokat, sőt még a vérszegénység ellen is hatásosak.
A szárított fügének különösen magas a vastartalma.

Ha már készítettünk a fügéből lekvárt, dzsemet, esetleg
szirupos befőttet, érdemes kísérletet tenni a savanyított
változattal is. A zöldebb, félig érett gyümölcsöket ecetes-cukros lében tesszük el télire. Szegfűszeg, szegfűbors, szemes bors is mehet a savanyúságba. Nagyon
fog passzolni télen egy jó malacsült vagy grillezett sajt
mellé is. És ha már sajt, akkor a füge nagyon jól mutat
egy hidegtálon, amin leheletvékony szárított sonka, dió
és kékpenészes sajt is van. Kovászos kenyérrel tálalva
akár komplett gourmet vacsora lehet, jó pohár fehérborral, barátokkal közösen fogyasztva.
Szöveg és kép:
Katona Anita

LOGIKAI FEJTÖRŐ
Gábor magasabb, mint Detti, de alacsonyabb, mint Zita. Lili magasabb, mint Béla, de
alacsonyabb, mint Detti és Gábor. Nem Béla a legalacsonyabb. Hogyan fog kinézni a
gyerekek közti magassági sorrend a legmagasabbtól a legalacsonyabbig? (Forrás:eduline.hu)

Beküldési határidő: 2022. október 5.
E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com
A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek szeretettel gratulálunk!
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Felhívás

A ráckeresztúri települési értéktár jelenleg negyven értéket tartalmaz. Terveink között szerepel,
hogy a közeljövőben újabb értékek is bekerülnek
a gyűjteménybe, mint például a százharminc éves
múltra visszatekintő önkéntes tűzoltó egyesület,
a templombúcsú, Nemes Ferencné Kozel Margit
visszaemlékezései, Kocsy-Mayer Gyula iskolateremtő és méhészeti tevékenysége, Gunda Béla
Ráckeresztúr-Lászlópuszta lakóinak mindennapjairól szóló tanulmányai, Paksy Sándorné Kárász
Erzsébet tanítói és közösségépítő tevékenysége,
hogy csak néhányat említsünk.
Utóbbihoz szeretnénk kérni Olvasóink segítségét. Kárász Erzsébet, vagy ahogy a helyiek szeretettel emlegetik: Baba
néni a második világháború után került
vissza a faluba, azzal az
elhatározással, hogy segít
életet lehelni
a háború miatt csüggedt
lelkekbe.
Unokahúga,
Gajdó Ilona
mesélte mindezt, tőle tudjuk, milyen magasztos cél vezérelte a fiatal tanítónőt.
Kárász Erzsébet nemcsak az iskolában állt
helyt, hanem azon kívül is. Minden szabadidejét,
de mondhatjuk: minden idejét a község javára
fordította. Amatőr színjátszócsoportot szervezett, számos színdarabot mutattak be, köztük
A piros bugyelláris, A falu rossza vagy A bajusz
címűt. Ő volt a dramaturg, a rendező, ráadásul
még szerepet is vállalt az egyes darabokban.
Bízunk benne, sokan emlékeznek még rá, épp
ezért arra kérjük Olvasóinkat, osszák meg velünk
Kárász Erzsébethez, Baba nénihez fűződő emlékeiket. E-mail-cím: rackeresztur@vmk.hu;
telefon: 06-20/405-8315.
Minden adat, minden információ fontos
lehet! Ha netán fotót is őriznek, örömmel digitalizálnánk, hogy megőrizhessük a helytörténeti
gyűjteményben.

Gajdó Ágnes

Sakk-szakkör gyerekeknek SAKK-SAROK
Elkezdődött a tanév, és elindult a sakk-szakkör is a MartonVál
Sakk Club szervezésében. Minden szombaton a martonvásári
Brunszvik–Beethoven Kulturális Központ (BBK) épületében
várjuk szeretettel a sakkozni szerető óvodás, általános iskolás
és középiskolás gyerekeket. A kezdő csoport foglalkozását 9–10
óra között tartjuk. A csoporthoz bármikor lehet csatlakozni a
tanév során, és itt van lehetőség megtanulni sakkozni. Minden
foglalkozás elején a sakkoktatónk egy hasznos és érdekes sakkleckét mutat be a gyerekeknek. Aztán következhet a felhőtlen
sakkozás, mint egy igazi sakk-klubban. A haladó csoporttal 10–
11 óra között foglalkozunk. Velük már komolyabb sakk-leckéket
veszünk, és tudatosan készülünk a szezon legfontosabb versenyeire. Fontos számunka a sakk Diákolimpián való eredményes
részvétel. Sok év után újra indítunk csapatot a Fejér megyei
ifjúsági bajnokságban is, ahol tisztes helytállásra számíthatunk a
tehetséges ifjúsági sakkozóinktól. Novemberben pedig szeretnénk szépen szerepelni a gyerekekkel a BBK-ban tartandó
Pammer Endre emlékversenyen. A ráckeresztúri, martonvásári
és váli gyerekek számára egyesületünk minden sakkos foglalkozása díjmentes. Jelentkezni legegyszerűbben a martonvalsakk@freemail.hu e-mail-címen lehet.
Folytatódik feladványfejtő játékunk. Ebben az állásban két
lépésben mattot lehet adni. Mi lenne a megfelelő lépéssorrend
világos számára?

A megoldás beküldhető a martonvalsakk@freemail.hu e-mailcímre. Aki hat alkalommal is helyesen küld be megoldást a feladványokra, Magyar Sakk-világ magazint kap ajándékba, melyet
postai úton juttatunk el hozzá. Sakkos képességeink fejlesztéséhez sakkleckék és sakkfeladványok találhatók még az egyesületünk weblapján is, aminek címe: martonvalsakk.hu.
Bakacs János MartonVál SC

Gondolatébresztő…
„Takarékoskodjunk az idővel; még így
is marad bőven, amit tétlenül töltünk
és rosszra fordítunk. Még így is sok marad a
semmittevésre.”
(Michel de Montaigne)
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