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ÍRJ MESÉT KERTÉSZ ERZSIVEL!
Folytasd a történetet! A határidőt meghosszabbítottuk, szeptember 30-ig várjuk
a pályázatokat a rackeresztur@vmk.hu címre.
Rebeka a zsebébe csúsztatta a három festett kavicsot, melyeket a meghatározott
helyeken kell majd elveszítenie. Persze nem is annyira elveszíteni, mint inkább szándékosan otthagyni a kijelölt pontokon. Még egyszer, utoljára ellenőrizte, nem kopott-e
róluk le a festék, de hamar megnyugodott: a kavicsok pazar színekben csillogtak.
Rebeka a markában érezte a kövekbe zárt lények kitartó dörömbölését.
‒ Hamarosan kiszabadulhattok ‒ súgta nekik, és rákanyarodott a Tilda Áruháza felé
vezető útra. … … …

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK – 2020. OKTÓBER 5–11.
A 2020. évi Országos Könyvtári Napok eseményei két jelentős évforduló köré
koncentrálódnak. 30. születésnapját ünnepli az Informatikai és Könyvtári Szövetség,
illetve 15. alkalommal kerül sor a könyvtári szakma legátfogóbb, legtöbb intézményt
és résztvevőt megmozgató rendezvénysorozatára.

TERVEZETT PROGRAMJAINKRÓL HAMAROSAN HÍRT ADUNK!
KÖNYVMOLY ● A Ráckeresztúr Könyvtári, Információs és Közösségi Hely időszaki
kiadványa. Szerkesztő: Gajdó Ágnes. Készült Ráckeresztúron, 2020. szeptember 15-én.

I. évfolyam 6. szám
MOST ÉRKEZETT
Gárdos Péter:
Királyi játék
1782-t írunk, amikor két
férfi elindul, hogy becsapja Európa uralkodóit.
Különleges találmánnyal
járják be a kontinenst, s bár a hírverés
óriási körülöttük, küldetésük valódi célja
titkos. Sikerük birodalmi érdek, bukásuk
pedig az életükbe kerülhet. Kempelen
Farkas, a polihisztor udvari tanácsos
számára az egész út időfecsérlő ostobaság, ami csak akadályozza abban,
hogy valódi tudományos munkáival
foglalkozzon. Dragóner Arnold, a hányattatott sorsú, briliáns sakkozó pedig
méltánytalannak tartja, hogy folyamatosan rejtőzködnie kell. Ahogy Európa
rossz útjain zötykölődnek a titokzatos
találmánnyal, kisszerű árulások, fékezhetetlen irigység és brutális gyilkosságok örvényében találják magukat… A
Királyi játék az európai történelem
egyik legkülönösebb hatalmi svindlijének izgalmas és megrázó története.
(Forrás: moly.hu)

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

2020. szeptember
SZEPTEMBER 8. – AZ OLVASÁS VILÁGNAPJA
Bár e jeles nap már elmúlt, nem érdektelen
felidézni, miért is jó olvasni.
Az olvasás az agy szürkeállományának
személyi edzője. Fejleszti a memóriát,
bővíti a szókincset, és kiválóan javítja a
koncentrációt. Aki olvas, könnyebben elmondja véleményét, hiszen jó pár példát
talál arra a könyvekben, miként lehet kulturáltan eszmét cserélni, netán vitatkozni.
Az olvasó ember nem jön zavarba, ha
konfliktushelyzetben találja magát, és magabiztosan ad tanácsot egy-egy hőbörgő
hangembernek is. Érzékeny a szociális
problémákra, képes megkülönböztetni a
színlelt jóindulatot a valódi kedvességtől.
Olvasni azért is jó, mert amíg beleéljük
magunkat egy regény világába, addig
nem stresszelünk a mindennapi problémákon. Az olvasás kikapcsol, csökken a vérnyomásunk, a légzésszámunk, mert egészen
más világban játszódó események kötik le
a figyelmünket. Aki szeret olvasni, az tudja, minden gondról elfeledkezik, ha jó
könyv akad a kezébe.
Az olvasás előnye az is, hogy gyarapodik a tudásunk. S ez az egyetlen, amit senki nem vehet el tőlünk. A tudás!
Javaslom, ne csak e-könyveket olvassanak. A könyvtár tele jobbnál jobb regényekkel, verseskötetekkel, ismeretterjesztő
kiadványokkal. Vegyék kézbe, s érezzék
át, hogy a könyveknek lelkük van. Élnek.
Gajdó Ágnes
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KRIMIRAJONGÓKNAK AJÁNLJUK
Jo Nesbø: Kés
"Harry Hole nincs jó bőrben. Élete minden szempontból kudarcba
fulladt, ismét iszik, a főiskolai állásából is szélnek eresztették.
Ugyan esélyt kapott az újrakezdésre az oslói rendőrség döglött
aktákkal foglalkozó osztályán, de másra sem vágyik, mint hogy
azokban az ügyekben nyomozzon, amelyek gyanúja szerint Svein
Finnéhez, a sorozatos erőszaktevőhöz és gyilkoshoz köthetők, akit ő
juttatott rács mögé.
Amikor Harry egy részeg éjszakán bekövetkezett filmszakadás után reggel felébred,
a keze és a ruhája csupa vér. Ez jelenti a kezdetét annak a rémálomnak, ami még rá
vár, és amihez foghatót elképzelni sem tudott volna."
„Harry Hole ebben a részben megjárja a poklot. Nem bánik kesztyűs kézzel vele az
író, kegyetlenül rázúdít mindent, ami csak tovább fokozza önpusztító életmódját. A
történet gondosan átgondolt, minden részlet illeszkedik egymásba, a karakterek a
helyükön vannak. A gonosz, sötét, beteg elmék mellett mély érzelmeket is kapunk. Ez
már a sorozat 12. része, de aki még nem olvasta az előzőeket az is viszonylag sok
visszautalást kap, kerek egész, feszített, izgalmas, jól megkomponált krimi.”
(Kókuszka értékelése, mely a moly.hu-n olvasható.)

MELYIK VERSBŐL IDÉZÜNK? Játék a szavakkal – Megfejtés
1. Arany János: Családi kör; 2. József Attila: Altató; 3. Zelk Zoltán: Este jó,
este jó; Weöres Sándor: A tündér (Bóbita); Petőfi Sándor: Anyám tyúkja; Berzsenyi Dániel: A közelítő tél; Radnóti Miklós: Erőltetett menet
Helyes megfejtést küldött be Baki Bálintné, Horváth Boglárka és
Szigeti Kata.
Nyereményüket a könyvtárban vehetik át nyitvatartási időben. Gratulálunk!
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PETŐFI SÁNDOR:
Szeptember végén
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.
Elhull a virág, eliramlik az élet...
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

EGY PERC VERS

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!
(Koltó, 1847. szeptember)

RAJZOLJ MEDVÉT! Továbbra is várjuk a rajzokat.
A cím: rackeresztur@vmk.hu

SZEPTEMBERBEN SZÜLETETT
FEJES ENDRE író
(1923–2015)

„Ahol a fény, ott az Isten. Ahol az Isten,
ott a békesség. Ahol a békesség, ott nem
születhet bűn.”
„Nem az a baj, ha akármilyen szavakkal
fejedre olvassák a hülyeségedet. A hülyeség a baj.”

KISASSZONY NAPJA (szeptember 8.)
Kisasszony vagy Kisboldogasszony napján a néphagyomány szerint, aki arra érdemes, az megláthatja a
felkelő napban Máriát, és rózsákat figyelhet meg a nap körüli sugarakban. Ezen a napon búcsúznak a
fecskék és más költöző madarak is, de még nem kelnek útra. Ekkor kezdték meg a dióverést, és sok
helyütt a vetést is. A gazda tiszta ruhában, fehér ingben, szótlanul vitte ki a vetőmagot a földre, vetés
közben sem beszélt, majd amikor végzett, magasra dobta a zsákot, hogy akkorára nőjön a gabona.
Egyes vidékeken a gabonamagot már hajnalban kiterítették az ég alá, hogy a lehulló harmat által a Jóisten megszentelje azt, s bőséges legyen a termés.
Szeptember 8-ához, Szűz Mária születésnapjához számos hiedelem fűződik. Úgy tartják, ha ezen a
napon esik, esős ősz lesz. A szőlőhegyeken élők abban reménykednek, hogy e nap hajnalán nem fog
fagyni, mert akkor kellemes, zamatos szőlőt érlelő, napsütéses ősz várható. Ekkor szedik a fűszerpaprikát is, hogy aztán felfűzve az eresz alatt szárítsák, majd megőröljék. E napon az asszonyok nem dolgozhattak, főleg a fonás volt tilos. A két Boldogasszony közötti időszak viszont épp a nők számára volt kiemelten fontos. Ekkortájt ültették a tyúkokat, hogy jó tojók legyenek. Az ilyenkor összegyűjtött tojásokról
úgy vélték, hosszú ideig elállnak (néhány helyen mésszel szórták meg őket).

