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Keresztúrok Ráckeresztúron 
 

A biztonság a legfontosabb 
 

Múlt, hagyomány, népi kultúra 
 

Veszélyek karácsonykor 
 

Naptár a 2017-es esztendőre 

Kedves Olvasóink!  
Áldott, békés karácsonyt és örömteli új 

esztendőt kívánunk Pilinszky János  
Esztendők szerpentinútján című  

írásának részletével! 
 
 

Évről évre új körforgásba kezd az idő, s vele az ég-
bolt roppant óramutatója kimért és befejezhetetlen-
nek tűnő pályáján. Szerpentinút ez, mely egyszerre 
süllyed és emelkedik alattunk. Köreit járva egyre ki-
fosztottabbak s egyre gazdagabbak leszünk: az idő-
vel együtt öregedve mind szélesebb és szélesebb tá-
jakra pillanthatunk alá. Süllyedve emelkedünk, ki-
fosztva gazdagodunk. Földi időnk ellentmondásai-
ban mintha máris az öröklét derengene. 
     Ismerjük a tagolatlan idő iszonyatát, a ritmusától 
megfosztott, puszta mulandóság őrjítő monotóniá-
ját. A puszta időt, miből eltűnik a nappalok és éjsza-
kák irgalmasan eligazító hullámverése s az évszakok 
körszínpada!  
     De az embernek még ez se elég. Számunkra az 
igazi feloldást a körforgás üres nyomása alól igazá-
ban az ünnepek csillagképei hozzák. Kozmikus ha-
sonlattal szólva, ha a nappalok és éjszakák, s nyo-
mukban az évszakok „bolygóközi” állomásai a földi 
időnek, az ünnepek hatalmasan gyengéd csillagképek 
benne, egyetemes megállók, s az öröklét hírnökei már. 
Ilyen megállókkal azonban csak az igaz hit ajándé-
kozhatja meg a hétköznapi mulandóságot. (…) 
     Kell az ünnep. De az ünnepeket nem lehet 
„kitalálni”, az ünnepet csak kapni lehet, ahogy a csil-
lagképeket is kaptuk a teremtés kezéből. A valódi 
ünnepek éppúgy tények, mint a csillagok. Ez hozzá-
tartozik a realitásukhoz. Azonban csaknem minden 
realitásukat elvesztik akkor is, ha csak tények-
nek vesszük őket. Akkor hamarosan ugyanoda süly-
lyedünk vissza, ahonnan kiemelkedtünk: az idő elvi-
selhetetlen monotóniájába. A realitás ugyanis sokkal 
több, mint puszta tény. Az elfogadás, az együttérzés 
és az együttélés elengedhetetlen hozzá. Nem elég az 
ajándékozó Isten s az ünnepi ajándék – mi is kellünk 
hozzá, a mi elfogadásunk, hogy az ajándékozás való-
ban megtörténjék, s hogy az ünnep valóban ünnep 
lehessen. 
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
 

Újszülöttek 
 

Aranyosi Mira Erika 2016. november 4. 
Kovács Zoé Mia 2016. november 16. 
 

Az újszülötteknek és családjuknak szeretettel gratulálunk. 
 

Elhunytak  
 

Bilik István 2016. szeptember 17. 
Pongrácz Istvánné (Bánkuti Mária) 2016. október 5. 
 

Az elhunytak hozzátartozóinak sok erőt kívánunk a fájdalom elviseléséhez. 
 
 
 

Az adatvédelmi törvénynek megfelelően a rovatban csak azok nevét tesszük közzé, akiknek hozzá-
tartozói írásban hozzájárultak ehhez.) 

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 (06-20/219-8129) 
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) 
Kókai Dávid (06-20/239-1902) kokaidavid@rackeresztur.hu 
ifj. Cseprekál István (06-30/373-1354) cseprekal@freemail.hu 
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester  (hajcsi75@freemail.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, adó-
bevalláshoz szükséges nyomtatványok. 

Gyógyszertári ügyelet 
dec. 17., 18.: Ercsi �06-25/505-790  
dec. 26., 31.: Ráckeresztúr �06-25/455-812 
2017. jan. 1.: Ráckeresztúr 
jan. 7–8.: Ercsi 
jan. 14–15.: Martonvásár �06-22/569-146 
jan. 21–22.: Ráckeresztúr 
jan. 28–29.: Ercsi 
 

Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; �25/455-804) 
Háziorvosok rendelési ideje 
Dr. Bánovics Ilona  
�06-30/475-5781 
Asszisztens: Erdősi Zoltánné 
Hétfő, szerda: 14–18 
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12 
Dr. Mihalicza Ingrid  
�06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva 
Hétfő, szerda, péntek: 8–12 
Kedd, csütörtök: 14–18 
(Péntekenként felváltva rendel a két 
háziorvos.) 
Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30  
 

Fogorvos – dr. Kálmán Andrea 
�06-20/389-0278  
Asszisztens: Petrik Tiborné 
Hétfő, szerda: 14.00–20.00  
Kedd, csütörtök: 8.00–14.00  
Péntek: 8.00–13.30 
Gyermekfogászat: 
kedd: 8.30–12.30 
 

Védőnői szolgálat  
Farkasné Vancsura Ildikót Peszter 
Zsuzsanna helyettesíti 
�06-20/852-0351 
 

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

Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktu-
álisan rendelő háziorvos. 
Sürgősségi betegellátás 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól 
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepna-
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ 
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021) 
 
 
 

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

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői   
Vízszolgáltatás: Vízszolgáltatás:   

                    Rézbányai József 06-30/598-1269 
          Varga István 06-30/598-4776 

Csatornaszolgáltatás: Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/819-5607  
                             Gondi Géza 06-30/868-2293  

Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 
24.; telefon: 06-22/460-023) Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Polgármesteri 
Hivatalban.  
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 

www.rackeresztur.hu 
Falugazdász – Bodnárné Jávori Tímea �06-70/199-2773 
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Decemberben született  
 
 

Mándy Iván (1918–1995) író 
 

„Mándy Ivánt a Jézuska hozta”, mondta róla 
egy kritikusa, mivel karácsony előtt, 1918. de-
cember 23-án született, Budapesten. Az Iván 
keresztnevet apja kedvenc írója, Ivan Turge-
nyev után kapta. Miután azonban a család egy barátja felhábo-
rodott, hogy egy magyar gyereket miként nevezhetnek Iván-
nak, otthon és a család baráti körében Jancsinak hívták.  
     A fővárosi Madách gimnáziumban tanult, de nem érettsé-
gizett le. A Magyarság című lapban jelent meg első novellája, 
majd a második világháborút követően sportújságíróként 
dolgozott. Csatlakozott az Újhold folyóirathoz. 1949–1955 
között nem publikálhatott, ezekben az években a Magyar 
Rádió dramaturgja volt, s előadásokat tartott kórházakban, 
iskolákban.   
     Prózáját meghatározta az a világ, amelyben élt: a Teleki és 
Mátyás tér környéke, a kisemberek, elesettek környezete. Ké-
sőbb a régi mozik, presszók, focipályák, uszodák kerülnek a 
novellák középpontjába, sajátos Mándy-univerzumot alkotva.  

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

Borbála-napon, december 4-én mindig nagymamámra és 
anyukám kisebbik húgára gondolok, akik e különösen szé-
pen csengő nevet kapták a keresztségben. Mindketten arra 
tanítottak, hogy a családi kapcsolatok mindennél fontosab-
bak. Szakítsunk időt arra, akit szeretünk. Töltsünk minél 
több időt a gyermekeinkkel, a szüleinkkel, nagyszüleinkkel, 
amíg lehet. Beszélgessünk velük, hallgassuk meg, amit 
mesélnek. Lepjük meg őket valami aprósággal. Legyen az 
bölcs gondolat vagy szép vers, netán szoros ölelés vagy pár 
szem szaloncukor. De a sós-pirospaprikás kenyér is tökéle-
tes ajándék! Gyerekkoromban legalábbis úgy éreztem, 
amikor mama azzal kínált… 
     Az idő azonban könyörtelen. Szalad, fut, vágtat, rohan. 
Egyik nap tovatűnik a másik után. Mire a holnapi teendő-
inkre gondolnánk, már eltelt egy hét. Vagy már tegnapelőtt 
teljesítettük a ránk bízott feladatot? Ki tudja? Lassan-
lassan odáig jutunk, hogy semminek sem tudunk igazán 
örülni. Éppen ezért lassítani kell. Megállni. Gondolkozni. 
Tűnődni régi karácsonyokon. Felidézni őseink szokásait. 
Rorátékat. Adventi jó cselekedeteket. Névnapi, születésna-
pi – szívből jövő – köszöntéseket…   
     Nagymamám minden Ágnes-napon azzal a köszöntő-
vel kopogtatott be, amit ő az 1847-ben született nagyapjá-
tól tanult. Ha úgy tetszik, ez a jókívánság évszázadokat ölel 
át, s szívből szól ma is: Andrásoknak, Antaloknak, Borbá-
láknak, Erzsébeteknek, Éváknak, Ilonáknak, Istvánoknak,  
Jánosoknak, Katalinoknak, Krisztináknak, Magdolnáknak, 
Máriáknak, Lászlóknak, Tamásoknak. Ezzel a – most ép-
pen Borbáláknak címzett – verssel kívánok valamennyi 
kedves olvasónknak áldott karácsonyt és örömökben gaz-
dag új esztendőt.        

Szíves üdvözléssel köszöntöm e házat, 
melyben névnapját megért Borbálát találok. 
Hogyha már megérte, töltse el békével, 
Isten kegyelmével, egész háznépével. 
Érje meg még sokszor, hanem úgy érje meg, 
hogy jókívánságai betelve legyenek. 
Legyen egészsége, legyen békessége, 
boldog életének soká legyen vége. 
S hogyha itt elvégzi, kezdje újra mennyben. 
Adja Isten, hogy ez ekképp legyen! 
Ámen!   

Gajdó Ágnes 

„A nevünk és a szívünk összeköt” 
Keresztúrok Ráckeresztúron 

 

A tizenöt esztendővel ezelőtt alakult Keresztúr Nevű Te-
lepülések Szövetsége 2016. évi harmadik közgyűlését 
november 18-án Ráckeresztúron, a Brauch-kastélyban 
tartotta. A házigazda, dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a szö-
vetség elnöke, Kovács József balatonkeresztúri polgár-
mester ismertette a jövő évi költségvetési koncepciót. A 
jó hangulatú tanácskozáson szó esett a következő talál-
kozóról is, amelyet 2017. augusztus 10–13. között Sajó-
keresztúron rendeznek. Kollár Miklós, a Borsod megyei 
település polgármestere elmondta, hogy májusban, a 
hagyományos diáktalálkozón elsősorban ügyességet és 
kreativitást igénylő feladatok várnak a gyerekekre, s fölfe-
dezhetik Miskolc nevezetességeit is. Az augusztusi nagy-
rendezvényre a község lakói izgatottan készülnek, ám 
részleteket nem árult el, legyen meglepetés mindenkinek. 
A közgyűlésen szó esett a következő évi munkatervről, a 
szövetség megújuló honlapjáról és a testvértelepülési 
kapcsolatok kialakításának fontosságáról is. 
     Délután a Hejő-, Sajó-, Bodrog-, Magyar-, Balaton-, 
Mura-, Kapos-, Sár-, Petri-, Rákos-, Székely- és 
Berekeresztúrról érkezett vendégek felkeresték a Rácke-
resztúri Mosoly Óvodát és a település új játszóterét, sétát 
tettek a Hősök terén, ahol megtekintették a felújított első 
és második világháborús emlékművet, valamint ellátogat-
tak a Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúsá-
got Mentő Misszió Fiatalkorúak Drogterápiás Otthonába, 
melyet nemrég adtak át.  

(gá) 
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Különdíj  
 

A Virágos Magyarországért 2016. évi környezetszé-
pítő-környezetápoló versenyben elért szép ered-

ményükért a verseny bíráló bizottsága Rácke-
resztúr településnek a KITE ZRt. Nád-

udvar különdíját adományozta. A 
különdíj egy John Deere Run 

45 típusú fűnyíró gép, mely-
nek értéke 220 980 forint.  

Köszönjük a KITE ZRt. nagylelkű ajándékát! Egyben 
ezúton is köszönjük a faluszépítésben résztvevők áldo-
zatos munkáját! 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK 
Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat kép-
viselő-testülete 2016. november 29-én tartott ülésén 
hozott döntésekről: 
 

● A képviselő-testület megtárgyalta az általános iskola állami 
működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kap-
csolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kap-
csolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről 
szóló, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújváro-
si Tankerületi Központjával kötendő megállapodás tervezetét. 
● Döntöttünk arról, hogy az önkormányzat a továbbiakban is 
biztosítja helyben a helyközi bérletjegyek árusítását. 
● Szükség szerint módosítottuk a képviselő-testület szerveze-
ti és működési szabályzatát és a vagyonrendeletet. 
● Véleményeztük az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Kft. ügyveze-
tő igazgatói munkakörére beérkezett pályázatot. 
● Döntöttünk a Szent László Falugazdálkodási Nonprofit Kft. 
ügyvezetője jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről. 
● Elfogadtuk a 2017. évi belső ellenőrzési tervet. 
● Zárt ülésen döntöttünk a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra érkezett jelentkezésekről 
és a Fejér Megyei Önkormányzat által adható kitüntetési ja-
vaslatról.  
 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

www.rackeresztur.hu 

Tájékoztató a Szent László Falugazdálkodási 
Nonprofit Kft. megszüntetéséről 

 

A valamikori Szent László Víz Kft. tevékenysége a vízszolgál-
tatás és falufenntartás volt mindaddig, amíg a 2011. évi CCIX. 
törvény meg nem változtatta a víziközművek üzemeltetésének 
módját. 
     2014. január 1. napjától kezdve bár a vízvagyon tulajdonjo-
ga az önkormányzaté maradt, de üzemeltetése, így a vízdíjak 
beszedése is a Fejérvíz Zrt.-hez került. A Fejérvíz bérleti-
üzemeltetési díjat fizet, azonban ez nagyságrendekkel keve-
sebb, mint ami korábban a vízdíjakból befolyt bevétel volt. 
Ugyanekkor az önkormányzat elveszítette egy másik fontos 
bevételi forrását is: a vízhálózathoz hasonlóan a szennyvízhá-
lózat üzemeltetése is kikerült az önkormányzat hatásköréből. 
     Az önkormányzat, mivel a kft. fő tevékenysége innentől a 
falufenntartás lett, megváltoztatta a cég nevét Szent László 
Falugazdálkodási Kft.-re, és a már meglévőkön túl további 
kötelező önkormányzati feladatokat adott át végrehajtásra, 
amihez forrásokat is rendelt. 
     Egy év után nyilvánvalóvá vált, hogy a kft. hiába jól működő 
és hatékony, a vízdíjak hiánya miatt a felújítási és egyéb mun-
kákhoz szükséges anyagköltséget az átadott pénzeszközök 
nem fedezik, az önkormányzatnak kell finanszíroznia azokat. 
Újabb és újabb lehetőségeket próbáltunk keresni a bevételek 
növelésére, így működött a kft.-nél a lakosság kényelmét szol-
gáló villanyóra-feltöltés, fénymásolás, bérletárusítás, Vertikál 
ügyfélszolgálat, majd két évvel ezelőtt belefogtunk a közösségi 
kertek művelésébe is. 
     Sajnos a helyzetet ez sem oldotta meg, nagyobb léptékű 
termelő beruházás beindítására pedig az önkormányzatnak 
nem volt kerete. 
     A kft. megszüntetéséhez a pénzügyi gondok mellett a vég-
ső lökést az iskolák állami működtetésbe vétele adja: 2017. 
január 1. napjától a KLIK átveszi a működtetést, és ezzel 
együtt az iskolában foglalkoztatott olyan, nem pedagógus mun-
kavállalókat is, akik eddig az önkormányzat alkalmazásában 
álltak (pl. takarítók). Ezzel az önkormányzatnál csökken a dol-
gozói létszám, de egyben csökken az állami finanszírozás is. 
Takarékossági okokból épp ezért szükségszerűvé vált össze-
vonni a feladatokat, és a megüresedett helyekre átvenni mun-
kavállalókat, gyakorlatilag a kft. tevékenységeit „beolvasztani” 
az önkormányzatba. Így nem kell például külön könyvelőt fizet-
ni, egyszerűsödnek a pénzügyi folyamatok, az anyagbeszer-
zés. A képviselő-testület ezért döntést hozott a kft. végelszá-
molásáról. 
     Igyekszünk mindazokat a szolgáltatásokat megtartani, ami-
ket a kft. eddig biztosított a lakosság részére. Egyelőre ezek a 
megszokott helyen és rendben vehetők igénybe, amennyiben 
ebben változás lesz, arról kellő időben értesíteni fogunk min-
denkit. A közfoglalkoztatási program is változatlanul működik 
tovább, csak a hivatal közvetlen irányításával. 
     Bár a döntés pénzügyileg indokolt, mégsem könnyű. A sok 
együtt kigondolt ötlet, a néha kínkeservesen induló, de nagy-
szerűen sikerült felújítások, faluszépítési munkák, az együtt 
töltött idő alatt közösen megélt öröm és bánat nyomtalanul 
nem múlik el. A kialakult emberi kapcsolatok történetében 
ezzel egy fejezet zárul, de remélem, hogy egyben új lehetőség 
nyílik. 
     Az önkormányzat nevében köszönetet szeretnék mondani a 
kft. valamennyi jelenlegi és volt munkavállalójának, köszönöm 
Zólyominé Margitai Zita ügyvezetőnek, hogy ebben a pár küz-
delmes, de emlékezetes évben együtt dolgozhattunk. 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester  

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata bővíteni sze-
retné a közvilágítást településünkön. Kérjük, aki 
tud olyan helyet, ahova szükséges lenne lámpatest 
felszerelése, jelezze Dienes Gábor alpolgármesternek.  
Telefon: 06-20/514-4816;  
E-mail: gdienes76@gmail.com 

Pontosítás – A novemberi Ráckeresztúri Hírmondóban 
tévesen jelent meg a kommunális hulladék elszállításának 
rendje. Természetesen továbbra is csütörtökönként 
szállítják el, decemberben tehát 1-jén, 8-án, 15-én, 22-
én és 29-én. A hibáért elnézést kérünk. (A szerk.) 
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FONTOS TELEFONSZÁMOK 
Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039  
Körzeti megbízott:  
Szecsei László, Vásári Dénes  
     06-20/210-5166 
Polgárőrség: 06-70/211-6424 

Karácsonyi meglepetés 
 

Az idei évben ismét ajándékot ké-
szített az önkormányzat a hatvanöt 
év feletti ráckeresztúri lakosoknak. 
Karácsony közeledtével próbáltunk 
olyan kis csomagot összeállítani, 
ami a szerényebb körülmények 
között élő, idősebb embereknek 
segítséget jelenthet az ünnepekre 
való készülődésben. A csomagba 
egy kilogramm kristálycukor, egy 
kilogramm finomliszt, egy liter ét-

olaj, tea, kávé, kakaópor, méz és szaloncukor került. 
     A csomagolást Szabó Istvánné, Földesiné Juhász 
Andrea és Leicinger Éva végezte. A csomagokat az ön-
kormányzat dolgozói, a jegyző és az önkormányzati kép-
viselők vitték el a címzetteknek.  
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata                                           

Szüless meg a szívünkben, szeretet! 
 

Többéves hagyomány a községben az adventi gyertyagyújtás. 
Dienes Gábor alpolgármester köszöntőjében kiemelte, min-
denki teszi a dolgát, fut, rohan, kevés az időnk, mégis fon-
tos, hogy tudjunk közösen ünnepelni. A polgármesteri hiva-
tal előtti adventi 
koszorúnál minden 
vasárnap rövid 
műsort tekinthet-
nek meg a jelenlé-
vők. Hagyománnyá 
vált, hogy az első 
vasárnapon a Rác-
keresztúri Mosoly 
Óvoda gyermekei 
lépnek fel, s mint megszokhattuk, a nagycsoportosok idén is 
hangulatos, vidám összeállítással készültek. A gyerekek csil-
logó szemmel mondták a verseket, énekeltek, majd körbe-
táncolták a koszo-
rút, amit Árokszál-
lási Istvánné készí-
tett. Az első, lila 
színű gyertyát a fel-
feltámadó szélben 
Baki Bálintné óvo-
davezető gyújtotta 
meg. Az óvodások 
karácsonyfadísszel 
lepték meg az egybegyűlteket, s nem maradt el a szaloncukor 
és a forró tea sem.  
     A következő vasárnap az általános iskolások készültek 
műsorral, majd a község civil szervezetei és az egyházközség 
következik.                                                                       (g) 

Egyházközségi programok adventben 
 

December 23-áig roráté – hajnali imádságok reggel 6-kor a 
templomban (hétfőn, szerdán szentmise, kedden, csütörtökön, 
pénteken igeliturgia) 
December 11., vasárnap, 11.00: a BOR-ÁSZOK Dalárda Egye-
sület karácsonyi koncertje a templomban; 18.30-kor a betlehemi 
láng fogadása a templomban 
December 18., advent 4. vasárnapja: 10.00-kor az egyház-
község gyújtja meg a negyedik gyertyát a település adventi ko-
szorúján; 11.30: szentmise 
December 24-én, szombaton, szenteste, 20.00 órakor 
„éjféli” szentmise, előtte 19:30-kor betlehemes játék a hittanos 
gyerekek előadásában 
December 25., vasárnap, 11.30: karácsonyi ünnepi szentmise 
December 31., szombat, 17.00: év végi hálaadás igeliturgia 
keretében 
Január 1., vasárnap, 11.30: újévi ünnepi szentmise 
 

 

Minden imádkozni vágyót szeretettel várunk! 

A biztonság a 
legfontosabb 

 
A ráckeresztúri 
Polgárőrség és az 
önkormányzat kö-
zös szervezésében 
rendőrségi előadást 
hallgathattak meg 

azok a mozgáskorlátozott idősek, akik elektromos jármű-
vet használnak. Mágó Ferenc rendőr főtörzsőrmester, a 
Gárdonyi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osz-
tály munkatársa arról beszélt, hogy legelőször meg kell 
nézni, ki milyen szerkezettel közlekedik. A KRESZ sze-
rint ugyanis a mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgá-
ló, emberi erővel tolt vagy hajtott kerekes szék és a gépi 
meghajtású kerekes szék – ha sík úton önerejéből 10 km/
óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes – nem 
minősül járműnek. Akik tehát ilyennel közlekednek, gyalo-
gosnak minősülnek. Az ilyen eszköz használóira a gyalo-
gosokra vonatkozó KRESZ-előírások vonatkoznak. Az 
előadó arra is felhívta az idősek figyelmét, hogy a sebes-
ségkorlátozást ezekkel az elektromos eszközökkel is be 
kell tartani. Nagyon fontos a láthatóság is (fényvisszaverő 
öltözet, világító berendezéssel ellátott jármű), az elsőbb-
ségadás, a kijelölt gyalogátkelőhely és a járda használata, a 
megfelelő sebesség megválasztása.  
     Novozánszki Csaba, a Polgárőrség vezetője a településen 
áthaladó nagy forgalomra figyelmeztetett, s külön kiemel-
te, hogy a kamionosok nincsenek hozzászokva ezekhez a 
kis járművekhez. „Vigyázzunk embertársaink egészségé-
re!” – szólt hozzá az egyik hallgató, s ezt a rendőrség kép-
viselője is megerősítette. A biztonság a legfontosabb, ezért 
figyeljünk jobban egymásra!                                         RH   
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11–11–11 
Megemlékezés és gyertyagyújtás 

 

A Nagy Háborúban elesett 
ráckeresztúri katonák és valameny-
nyi áldozat emlékére gyújtottunk 
gyertyát az első világháborús em-
lékműnél november 11-én, pénte-
ken, 11 óra 11 perckor  
     Idén harmadik alkalommal csat-
lakoztunk a székesfehérvári Kraj-
czáros Alapítvány 11–11–11 elne-
vezésű felhívásához, melynek célja, 
hogy az együtt emlékezés jegyében 
a ma élő nemzedékek tagjai is fon-
tosnak érezzék a csatatereken el-
esett déd- és ükapáik sorsát, s őriz-
zék meg emléküket. Az I. világhá-
borút lezáró fegyverszüneti egyez-
ményt a compiègne-i erdőben, egy 
vasúti kocsiban írták alá 1918. no-
vember 11-én, s ezzel beszüntették 
a harci cselekményeket a nyugati 
fronton. Ehhez a dátumhoz kötő-
dik a megemlékezés, melyet ugyan-
abban az időpontban tartanak több 
magyarországi és határon túli vá-
rosban, községben. 
     A felújított hősi emlékműnél 
gyújtottak gyertyák mindazok, akik 
szívükön viselik a múlt emlékeinek 
felkutatását és megőrzését, s akik-
nek fontos, hogy ne merüljön fele-
désbe a harctereken maradt, meg-
sebesült vagy fogságba esett 
ráckeresztúri katonák emléke. 
 

GÁ 

A természetet, az erdőt jól ismerte 
Fekete István. Óéveste című novellá-

ját 1938-ban írta, amely a Rózsakunyhó című kötetben   
jelent meg.  
 
Új hó nem esett, csak a köd rakott zúzmarát a fákra. A fákon varjak 
ültek, és meg sem mozdultak, amikor a szánkó halk csengője elpengett 
alattuk. A néma házak fehér szalmafüstöt leheltek a ködbe, és amikor 
kiértünk a faluból, szétterült a határ, melyben nem mozdult más, mint 
– talán – a patak vize a jég alatt. 
     A szán nem hagyott nyomot (jártak már az utak ilyenkor az év vége 
felé), a lovak úgy mentek, mintha nem húznának semmit, és én úgy 
ültem a pokrócok közt, mintha az idő szele sodorna a naptárak útján, 

mögém hullatva 
az órákat, melyből 
még ebből az év-
ből hátravannak.  
     Az erdő alatt 
felpúposodott a 
dombok hajlott 
háta, és a csengők 
szava úgy bujkált 
a fehér erdőben, 
mintha a hintázó 
gallyakon apró 
jégharangok ver-
tek volna álmodó 

visszhangot, ám az is lehet, hogy az öreg esztendő felett kongtak halk 
szavú lélekharangok, és a haldokló év csendesen magára húzta szemfe-
dőjét. (…) 
     Köd, sejtelmes köd mindenütt. Az erdő is hallgatott, mi is hallgat-
tunk. Mögöttünk ballagott az évforduló. (…) 
 
Pattogva égett a tűz, és este lett. (…) 
     Künn köd volt, és az estében eltemetett évek jártak. ...a múló idő 
émelygő mélységeit néztem, melyben benne volt minden. (…) 
     Mennyi könny, mennyi szó, mennyi gond, mennyi nevetés és 
mennyi ember hullt a nagy idő rettentő garatjába! 
     A tűzbe nézek, és magamat látom. Hátam mögött árnyék. Múlik az 
idő. Múlik az év. Elmegy ez is. Elmegy minden. Elhamvad a tűz is, 
aztán sötétség lesz. Időtlen, szomorú sötétség…                       (Részlet) 

OLVASÓLÁMPA 

Búcsúzunk Pongrácz Istvánné 
Manci nénitől 

 

Életed értelme a családod mellett a 
Pávakör volt. Éltél és haltál érte. Fá-
radságot nem ismerve, szívvel-
lélekkel tetted a dolgod, mindig lehe-
tett rád számítani. Megköszönjük azt 
a sok segítséget és jó szót, amit kap-
tunk tőled. Köszönjük szépen.  
     Isten veled, Mancika néni. Az 
angyalok vigyáznak rád.  
     Nyugodj békében! 
 

Egy jó barát 
 

Fotó: Herkli Antal 
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Nóták, dalok, jó hangulat 
 

A Ráckeresztúri Népkör Egyesület évzáró 
rendezvényén Paizs Istvánné elnök és Axt 
Lászlóné Ibolya köszöntötte a megjelenteket. 
Ahogy eddig minden alkalommal, most is 
tartalmas, színvonalas műsort láthatott a több 
mint kétszáz fős közönség. Fellépett a 
besnyői, az ercsi, a  tordasi, a kápolnásnyéki 

nyugdíjas klub, a Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület, a Darázsderék Nyug-
díjas Táncegyesület, a Pávakör, a budapesti Hajló Tánccsoport. Horváth Gyöngyi sanzo-
nokat, Tiszai Nagy Ildikó operett-slágereket, Marczinka Marika táncdalokat és nótákat énekelt, Varga Tamás a 
Macskák című musical egyik ismert betétdalát adta elő. A zenéről Steimann György gondoskodott. Deák Lajos, 
Kovács András és Tolnai András nótakirály előadása is nagy sikert aratott, majd valamennyi fellépő közösen éne-
kelte: „Szeressük egymást, gyerekek, / a szív a legszebb kincs. / Ennél szebb szó, hogy szeretet / A nagyvilágon 
nincs. / Az élet úgyis tovaszáll, / A sír magába zár. / Szeressük egymást gyerekek, / Hisz minden percért kár!”  
     (Paizs Istvánné elnök évértékelő írását későbbi lapszámunkban közöljük. – a szerk.)                                                   ■ 

Születésnap zenével, tánccal 
 

A hagyományokhoz hűen Márton-napi 
újborünnepet rendezett a Ráckeresztúri 
BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület. Nem-
csak az idei nedűt, hanem születésnapot 
is ünnepeltek, hiszen éppen egy évtize-
de alakult a dalárda. 
     A születésnapi rendezvényen a cite-
razenekar és a dalárda mellett szerepelt 
a Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület 
és a Mákvirág Tánccsoport Egyesület 
két-két koreográfiával, a Pávakör Fejér megyei népdalokat énekelt. A Pusztaszabolcsról érkezett vendégek fergeteges paródiát 
mutattak be egyetlen hang nélkül. Természetesen nem maradt el a meglepetés sem: az ünnepeltet boroshordó alakú tortával 
köszöntötték. A vacsora után kezdődött a mulatság, a jó hangulatú rendezvényen Steimann György énekelt, zenélt. ■ 
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Múlt, hagyomány, népi kultúra 
 

A Népi hagyományok modul az életvitel tantárgy kere-
tein belül működik. Az első évfolyamos korosztálynál 
elsősorban a múlt, a hagyomány, a népi kultúra felfe-
dezése, megőrzése a cél. Feladatunknak tartjuk a 
néprajz egyes forrásainak a megismertetését, hogy a 
tanulók felismerjék: a népi kultúra, a valamikori élet-
mód elemeit a saját világukban is megtalálhatják, pél-
dául a család idősebb generációjának tudásában, a 
régi fényképeken, a régi tárgyak történeteiben, a gye-
rekek által is ismert népköltészetben, településük épü-
leteiben, a múzeumban, illetve a helytörténeti gyűjtemények-
ben. Mindezt az első évben, játékos formában a gyerekfolklór, a 
népmese, népi gyerekjátékok tárgyi emlékein, fényképeken, a 
napjainkban még meglévő, a gyerekek által is megélt népszo-
kásokon, a családból illetve egyéb forrásokból ismert, a népi 
kultúrához kapcsolódó ismereteken (szüret, piac, vásár, gyógy-
növények, eszközös gyerekjátékok) keresztül próbáljuk megkö-
zelíteni. Úgy is mondhatnánk, hogy ebben az évben többnyire a 
gyermek már meglévő ismereteit próbáljuk olyan összefüggé-
sekben bemutatni, amely segíti a tantárgy témájának a megis-
merését, későbbiek során a rendszerbe való foglalását.  
     A népi hagyományokra épülő kézműves alapanyagok, tech-
nikák alapszinten való elsajátítása is a cél, az alapvető techni-
kák alapszinten való megismerése, elsajátítása, alkalmazása. A 
kézműves alapanyagok megismerése, csoportosítása, felhasz-
nálási módjaik és lehetőségeik régen és ma: fa, termények  
(kukorica, búza), termések, dió, levél, magok (bab, lencse, ár-
pa, stb.), fűszernövények, gyógynövények, gyümölcsök, zöldsé-
gek, fonal, textil, gyékény, szalma, rongyok, gyöngy, természe-
tes festékek, tojás, bőr stb. Kézműves technikák alapszintű 
megismerése, elsajátítása és alkalmazása, eszközök, tárgyak 
készítése: ragasztás, festés, fonás, szövés, varrás, gyöngyfű-
zés, tárgyak terményekből, csuhézás, építés, vágás stb. 
     A tantárgy célja, feladatai, valamint a kiválasztott témák a 
tantárgy megvalósításának módját is meghatározzák. Az első 
osztályra vonatkozó tananyag mindenképpen a tanulók már 
meglevő, illetve a környezetükből könnyen megismerhető népi 
kultúrára vonatkozó tudására alapoz.  

Mindennek a felelevenítése, rendszerbe foglalása legkönnyeb-
ben játékos, gyakorlati formában történik meg. Alapul a népi 
kultúra pedagógiai tapasztalatai vehetők, ahol a gyerekek több-
nyire gyakorlati formában a család legidősebb tagjától (déd- és 
nagyszülőktől) sajátították el ezt a tudást. A Népi hagyományok 
tantárgy megvalósításának legfontosabb módszere a megfigye-
lés, az utánzás és a gyakorlatban elvégzett tevékenység tapasz-
talatain keresztül elsajátított ismeretszerzés. Mindebben a népi 
gyerekjátékok és a drámapedagógiai játékok sokat segíthetnek.  
     Szerencsés, ha a tanító e tantárgy tanításakor a tanulók csa-
ládja segítségét is igénybe veszi. A tananyag elsajátításának 
elengedhetetlen feltétele, hogy a gyermekek az iskolában tanul-
takat otthon megbeszéljék, így a saját (családi) hagyományaik 
által kapcsolódhatnak az iskolában tanultakhoz. Nagyon szeren-
csés, ha néhány alkalommal a család tagjai (például nagyszü-
lők) is részt vesznek néhány téma feldolgozásában.  
     A tantárgy tanításakor a családon kívül nagyon nagy szere-
pet tulajdonítunk az iskolán kívüli intézményeknek (művelődési 
és egyéb egyesületeknek, múzeumoknak, tájházaknak, helytör-
téneti gyűjteményeknek, stb.) és egyéneknek, akik jól ismerik a 
térség népi kultúráját. Többek között ők azok, akik segíthetik a 
pedagógust, hogy a gyerekek minél szélesebb körben, gyakorla-
ti példák segítségével, megfelelő tárgyi anyagon keresztül is-
merjék meg a tananyagot.  
     Egyes esetekben a pedagógus a településre jellemző tevé-
kenységgel (szőlészettel, kertészettel stb.) foglalkozó, illetve 
egyéb speciális tudása révén jelentős szerepet betöltő idős em-
ber (a régi szokásokra jól visszaemlékező egyén, gyógyító asz-
szony, mesemondó, karácsonyi énekeket jól ismerő énekes 
asszony, stb.) segítségét is kérheti. Ez a minta falun nagyon jól 
működhet. Az ilyen fajta kapcsolatok mindkét fél számára gyü-
mölcsözők lehetnek.  

Krepsz Gabriella 

Témakörök és tartalmak  
● Rokonsági terminológia (alapok)  
●  Családom múltja (családfa)  
● Településem múltja (különböző korú emlékek, múlt tárgyai a mú-
zeumban illetve egyéb gyűjteményekben)  
● Legfontosabb naptári ünnepeink (karácsony, vízkereszt, farsang, 
húsvét, pünkösd, március 15.) megismerése és a hozzájuk kapcsoló-
dó szokások  
● Életmódbeli különbségek: város és falu  
● Városok és falvak találkozásának színtere: a piac és a  vásár  
● Munkaalkalmak: szüret, betakarítás, téli munkák, tavaszi-nyári 
munkák, munkamegosztás  
● Gyűjtögetés: gyógynövények  
● Népi gyermekjátékok (eszközös játékok, mozgásos játékok, párvá-
lasztó játékok, mondókák)  
● Népmesék  
● Mondák  
● Egyéb kisepikai műfajok (közmondások, szólások, találós       
kérdések)  
● Népi építészet alapjai 
● Népi ruházat 
● Népi mesterségek 

Az én kis falum – elsős gyerekek alkotásai 

Gondolatébresztő… 
 

„A múlt arra való, hogy ráálljunk s éljünk!”  
 

(Móricz Zsigmond) 

Sok kisgyerek örömére idén is  
házhoz ment a Mikulás 
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK” 
Ráckeresztúr köztiszteletben álló lakója, Herkli Antal hetven éve, 1946. 
december 14-én született. Többen kérték, mutassuk be ebben a rovatban 
Anti bácsit. Eddig azért nem tettük, mert erre az ünnepi alkalomra vár-
tunk. Isten éltesse egészségben, szeretetben!  

 

Herkli Antalt az általános iskola elvégzése után szülei a pannonhalmi bencés gimnáziumba 
íratták be. A gimnázium elvégzése után egy évet a tsz-ben dolgozott Ráckeresztúron, majd 
a Dunamenti Hőerőműnél helyezkedett el Százhalombattán. Nem sokkal ezután bevonult 
katonának. Katonaként az 1970-es tiszai árvíznél is bevetették, végül Ercsiből, a deszantosoktól szerelt le. Az 
erőműhöz visszatérve különböző esti képzéseken megszerezte a villanyszerelő és a műszerész szakmákat is. 1970. 
április 4-én megnősült. Egy fia és egy lánya született. 
     1983-ban egy évet Kuvaitban dolgozott az erőműből kiküldetésben. Az erőmű privatizációjakor, 2002-ben kor-
kedvezményes nyugdíjba ment. 
     A frissnyugdíjasok teljes energiájával vetette magát a köz szolgálatába. A Ráckeresztúri Népkör Egyesület vezető-
jeként a helyi civil élet egyik meghatározó személyisége lett. A közösségi események egyik krónikásaként filmezte, 

fényképezte községünk rendezvényeit. 
     Isten szolgálatáról sem feledkezett meg. 2002-ben kezdte meg lelki-
pásztori kisegítő szolgálatát templomunkban. A környék lelkipásztori 
kisegítői közül ő volt az egyetlen, aki 
nemcsak igeliturgiákat celebrált, ha-
nem – hogy az idős Gyula atyát rész-
ben tehermentesítse – temetéseket is 
vállalt. Így lett igazán a falu krónikása. 
Ha igaz az, hogy a közösség története 
a családok története, akkor a bő tíz év 
alatt elvégzett több mint háromszáz 
temetés halotti búcsúztatóinak össze-
olvasásával egy kis falutörténet kere-
kedik ki. 
     Anti sokat törődött környezetünk 
szépítésével is. A temetőjárdák és a 
kápolna-felújítás egyik fő szervezője 
volt. Ö a plébániai disznóölések meg-
álmodója is.  
     Sekrestyésként sokat tanítgatja a 
ministráns gyerekeket. Az egyháztanácsban mindig számíthatunk karakán 
véleményére, lényegre törő problémamegoldó gondolataira. 
     Köszönjük a feleségének, Magdikának, hogy mindezt lehetővé tette 
számára. 
      Kedves Anti! A jó Isten éltessen köztünk még nagyon sokáig! 

 

Pátkai István 

Tóni bácsi 
– mindannyian így emlegettük a 
ráckeresztúri civil tudósítót, akit ugyan 
személyesen nem ismertünk, de az írások 
alapján, amelyeket Herkli Antal a szerkesz-
tőségbe küldött, valahogy közel kerültünk 
hozzá. Mindegyikben benne volt a szíve-
lelke, a faluja iránt érzett szeretete.  
     Jólesett olvasni a gonddal fogalmazott 
mondatokat, a kedves jelzőket a falu ünne-
peiről, az iskolások műsoráról, a betlehemi 
láng érkezéséről, és még annyi más ese-
ményről, amit fontosnak tartott  megoszta-
ni velünk – és rajtunk keresztül aztán az 
egész megyével. 
     Tóni bácsi lelkes volt, mindig sok képet 
is küldött, és amikor  egy-egy dolog külö-
nösen közel állt a szívéhez, még telefonált 
is: nem lehetne-e, hogy talán kettő is beke-
rüljön az újságba? És – ha nem is minden 
alkalommal, de – lehetett. 
     Tóni bácsi igazi kolléga: ha kértük, min-
dig segített, és küldött fotót, néhány mon-
datos beszámolót nagy esőről, havazásról, 
hogy kiegészíthessük, helyivé tehessük az 
összeállításainkat.  És a váratlan helyzetek-
ben is gondolt ránk: egy nyári nagy vihar 
után kérés nélkül is küldte a képeket a le-
tört ágakról, az úton átzúduló vízről. 
     Amikor telefonon beszéltem vele, és 
aztán egyszer, egy civil tudósítóknak szer-
vezett találkozón is láttam, hallottam, tud-
tam: nem tévedtem, nem tévedtünk. 
Olyan, amilyennek gondoltuk, kedves, sze-
retetre méltó ember, aki örömmel tesz 
másokért. Azon a találkozón is kérdezett, 
figyelt, hogy még jobban tudja tenni ön-
ként vállalt munkáját – a tudósítást. 
     Mit is mondhatnék mást: köszönjük a 
közös munkát, kedves Tóni bácsi! 
     Isten éltesse, boldog születésnapot kívá-
nok a Fejér Megyei Hírlap egész szerkesz-
tősége nevében! 

Hajnal Csilla 
felelős szerkesztő 

HERKLI ANTALHERKLI ANTAL  

70.70.  születésnapjáraszületésnapjára  
 

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni, 
És a szívedet soha ne bántsa meg senki. 
Születésnapod is legyen az örömök napja. 
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja.” 

 

Boldog születésnapot kívánunk: 
 

a Ráckeresztúri Népkör Egyesület nevében 
a Népkör vezetősége: Rideg Tamásné, Ónody 
Miklós, Baki József és Paizs Istvánné elnök 
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HIRDETÉSI LEHETŐSÉG ● Keretes hirdetések díja: 1/1 oldal: 14 400 Ft; 1/2 oldal: 7200 Ft; 1/4     
oldal: 4800 Ft; 1/8 oldal: 2400 Ft; 1/16 oldal: 1200 Ft (Az árak az áfát nem tartalmazzák!) Hirdetésfeladás   
telefonon a 06-20/405-8315-ös telefonszámon vagy a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen. 

 

A vállalat további fejlesztése részeként keresünk az alábbi pozícióba munkatársat: 
 

FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEKET KEZEL Ő GÉPBEÁLLÍTÓ  
(folyamatos és 3 m űszakos munkarendben)  

A Musashi Hungary Ipari Kft. japán tulajdonban lévő – Budapesttől 36 km-re – Ercsiben 
található autóalkatrész-gyártó cég, melynek termékei kiemelt fontosságúak és minőségűek 
az autógyártásban. A Musashi-csoporton belül alkalmazott folyamatoknak köszönhetően 
világszinten jól ismert piacvezető cégeket mondhat partnereinek. Főbb termékei: vezérmű-
tengelyek, gömbcsuklók, lengőkarok, kerékagyak és ezek részegységei. 

Jelentkezés: Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, 
önéletrajzát az alábbi címre szíveskedjen küldeni: Musashi 
Hungary Ipari Kft. –  Humán Erőforrás Osztály 2451 Ercsi, 
Ercsény út 1., musashi@musashi.hu 

Főbb feladatok: 
• Gépjárműalkatrészek gyártása az arra rendszeresített berende-

zésekkel  
• A gyártó-, illetve összeszerelő-eszközök ismerete, kezelése, 

beállítása és üzemeltetése  
• Gyártógépek műszaki állapotának felügyelete, technológia, 

anyagismeret elsajátítása  
• A hibák felismerése, előírt minőségi ellenőrzések elvégzése  
• A gyártóberendezés nyersanyaggal való feltöltése és 

adagolóberendezések ellenőrzése  
• Szerszám- és gépkorrekciók, illetve szerszámcserék 

elvégzése és dokumentálása  

Elvárásaink: 
• Szakirányú fémmegmunkálással kapcsolatos szak-

munkás végzettség vagy hasonló területen szerzett 
munkatapasztalat  

• Sikeres felvételi tesztek 
• Terhelhetőség, rugalmasság 
• Mérőeszközök használatában való jártasság előny 

Amit kínálunk: 
● Versenyképes fizetés          ● Teljesítményalapú bónusz 
● Cafeteria juttatás                  ● Kedvezményes meleg étkezés 
● Ingyenes munkaruha  
● Ingyenes buszjárat a műszakok munkarendjéhez igazodva 
az alábbi településekről: Pusztaszabolcs, Besnyő, Beloiannisz, 
Sárbogárd, Nagyvenyim, Dunaújváros, Rácalmás, Kulcs, 
Adony, Iváncsa, Sinatelep, Székesfehérvár, Gárdony, Baracs-
ka, Martonvásár, Ráckeresztúr, Érd, Százhalombatta, Ercsi  
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Mikulásvirág 
 

Élénkpiros színével, az évszakhoz képest üde meg-
jelenésével az egész december kiváló dísznövénye. 
Ugyanakkor képes csalódást okozni, mert mire elér-
kezik az igazi ünnepi időszak, kopasszá válik a nö-
vény. Ezt azonban a helyes tartással és szakszerű 
gondozással meg lehet előzni. 
     A mikulásvirág valójában nem a virágaival hódít, 
hanem felleveleivel, melyek idővel ugyan bezöldül-
nek, de a fentiek előbb pirosba öltöznek. A mikulás-
virág, az amerikai kontinensen őshonos évelő növény, és 
eredeti élőhelyén akár két-három méter magasra is meg-
nő. 
     A leggyakrabban előforduló gond a levelek idő előtti 
lehullása, ez pedig elsősorban a hőmérséklettel van össze-
függésben. 10-15 Celsius-fok között érzi magát a legjob-
ban, ami viszont rendszerint alacsonyabb hőmérséklet, 
mint ami a fűtött szobákban megszokott. Kifejezetten 
szereti a fényt, ugyanakkor a tűző naptól óvni kell. Leg-
jobb, ha az ablakpárkányra helyezzük, szobán belül rend-
szerint itt van a legalacsonyabb hőfok, és itt fényt is meg-
felelő mennyiségben kap, viszont az ablaknyitogatással, 
szellőztetéssel keltett huzattól mindenképpen óvjuk! Bő 
öntözést kíván, de ha sikerül növényünknek ideális, ala-
csonyabb hőmérsékletű területet találni, akkor az öntözé-
seket is ritkítsuk. A párásítást meghálálja, ezt a legegysze-
rűbben úgy oldhatjuk meg, ha cserepét egy olyan tálcára 
rakjuk, melyre kavicsot, kőzúzalékot szórtunk, majd az 
egészre vizet öntöttünk. A tőzegbe ültetett mikulásvirág a 
tápanyag kiürülésekor utánpótlás nélkül marad, és hama-
rosan hanyatlásnak indul, leveleit ledobja, kis idő elteltével 
pedig a gondos locsolás ellenére is elpusztul. Ezért ha 
tőzegbe ültetett mikulás-
virágot vettünk, vagy 
ültessük át általános 
virágföldbe, vagy pótol-
juk a tápanyagokat, és 
fokozottan figyeljünk a 
kiszáradásra. 
     A mikulásvirág a 
december egyik legbájo-
sabb szobanövénye, 
vidám élénksége feldob-
ja a lakás hangulatát, 
azonban nem árt némi óvatosság, ugyanis mérgező nö-
vény, csakúgy, mint a kutyatejfélék családjába tartozó 
rokonai, mérgező tejnedvet választ ki. A tejnedv bőrünket 
irritálja. Ne engedjük, hogy gyerekek gondozzák, vagy 
játsszanak vele. A veszély a lehullott levelek esetében is 
fennáll. 
     Az ünnepek elmúltával a legtöbb háztartásban a miku-
lásvirág a karácsonyfa sorsára jut, vagyis a kukában landol. 
Ennek azonban nem kell feltétlen így történnie, ugyanis 
évelő növényről van szó. Amennyiben meg szeretnénk 
tartani hűséges ünnepi díszünket, az elvirágzást követően 
erősen ritkítsuk az öntözéseket, egészen addig, míg a nö-
vény minden levelétől megszabadul, majd ezután 15 cen-
tis csonkra vágjuk vissza, és májusig pakoljuk el egy csen-
des, sötétebb sarokba (akár a pincébe). Kéthetente azért 
lássuk el némi nedvességgel. Május derekán ültessük át 
friss, tőzeggel kevert virágföldbe, és az öntözéseket is 
tegyük gyakoribbá, így esély nyílik rá, hogy a következő 
karácsonyra már nem kell új példányt vásárolni. 
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VIRÁGNYELV 6. 
Havasi gyopár 

 

Fent, a magasban, kopár sziklák közt 
kapaszkodik és terül el. Társak nélkül, 
sátorozó, fészkes virágzatával úgy 
tűnik, mintha sosem akarna mozdulni. 
„Legalább egy kicsit lejjebb költözne” 
– mondanánk naivan –,  ahol „élet 

van”, mozgás, és madárcsivitelés. Ám ő inkább odafönn, bársonyos, 
puha levelekbe öltözve érzi jól magát, tökéletes szabadságban, 
körülvéve a Végtelennel. A mostoha körülmények ellenére sem 
cserélné el e helyet, mit otthonául kapott. Még a színek, az illatok 
sem érdeklik. Mintha minden más mellékes lenne; fehéres, halvány-
zöldes külleme számára tökéletesen megfelel. És valóban: ő valami 
egészen egyedit keres. Valamit, ami egészen más, mint a lenti világ 
dolgai. A csend az ő osztályrésze. Már-már társa. Ezért van, hogy 
bár sok jel utal az ellenkezőjére, mégsem érzi soha, hogy magányos 
lenne.  
     Érthető. A csend legnagyobb ajándéka, hogy elvezet Istenhez. 
Aki ráhagyatkozik, az meghallja benne a Végtelen hangját. Ez ön-
magában abszurdum, mégis e „Hang” végső soron maga a legmé-
lyebb csend. A havasi gyopár ezt a csendet engedi fészkébe. Ez a 
csend foglalja el benső világa egész területét. Így válik ez a bárso-
nyos puha virág a legpuhább csend fészkévé. Érdekes, hogy a 
„lenti” világban sokan úgy vélik, hogy Isten a világ dolgaiban rejlik: 
fűben, fában, állatokban, kristályokban, gyertyalángban, füstölők-
ben... De hogy őbennük éljen, arról hallani sem akarnak. „Nincs a 
csendnél haszontalanabb és zavarba ejtőbb dolog” – mondják, ezért 
elképesztő zajjal töltik meg önmagukat és a világot.  
     Azt hiszem, nekünk embereknek az az alapvető problémánk, 
hogy folyton a külső formákat keressük, hogy azokban találjunk 
„nagy” dolgokat. Olyan, jól látható keretek közt érezzük jól magun-
kat, melyek között elvégezhetjük „fontos” munkáinkat, eljátszhatjuk 
nem mindennapi szerepeinket, bemutathatjuk látványos szertartása-
inkat. És mindezt el is akarjuk mondani, ki is akarjuk beszélni; ki-ki a 
saját történetét. (Rosszabb esetben másokét, vagy olyat, ami meg 
sem történt...) Igen, az ember annyiban ragaszkodik a külső formák-
hoz, amennyiben saját nagyságához és lármájához ragaszkodik…  
     A csend ezzel szemben az elmondhatatlan tartománya. Ahol 
nincs más: csak a „kicsike én” és a Végtelen. „A világ csöndje az 
egyedüli valóság” – mondja Thomas Merton, majd folytatja: 
„Lármánk, ügyködésünk, céljaink s ostoba kijelentéseink a céljaink-
ról, az ügyködéseinkről, lármánkról: ez a hamis illúzió.” Ezért van az, 
hogy az igazán nagy dolgok mindig csendben történnek. És ezek 
mindig kívül esnek a mi jól elképzelt kereteinken: mondhatunk erről 
a világról vagy Istenről, amit csak akarunk; a fák csendben rügyezni 
kezdenek. Tehetünk bármit, lehetünk bárkik; a havasi gyopár oda-
fönt csendben kivirágzik. Igen, Betlehem csöndje is valóság. Vajon 
meddig jut el, hová ér el? Az emberiség soha nem volt még olyan 
gazdag, mint ma. Mégis óriási tömegek élik elképesztően zajos 
magányukat. Mi hát a megoldás? Vajon mi lehet az, ami „észhez 
téríti” az embert? Tekintsünk ismét a csend virágára: milyen szegé-
nyesnek tűnik más virágokhoz képest! Igen, a csend elvezet a sze-
génység szeretetéhez. Mert a szegénység nem más, mint lent hagy-
ni a világi dolgokat a magasság kedvéért. Döbbenetes látni azt, 
hogyan árad be a betlehemi csönd egy omladozó parasztházba, 
ahol egy lyukas kályhán kívül nincs egyéb, mert fa sincs már, társ 
sincs, aki szólna, és már rég nincsenek „nagy külső formák” sem. 
Ezek azok a helyek, ahol „tapinthatóvá” válik a csend. Leereszkedik, 
letelepedik minden sarokba, a legrejtettebb lelki zugokba. Ilyet gaz-
dag házban sosem látni. Ekkor, ha lepereg az emberi arcon egy 
könnycsepp, akkor ott megpuhul, kitárulkozik a lélek, és megnyílik 
az Ég. Ez Isten csókja! Ekkor e mostoha kunyhók lesznek Isten 
lakhelyévé, megannyi Betlehemmé. Belerendül a világ, és a sze-
génység fészkei válnak igazi magaslatokká.                                 v. v. 
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Veszélyek karácsonykor 
 

December, eljött az év utolsó hónapja, mindenki karácso-
nyi lázban ég. Milyen ajándékokat vegyen szeretteinek? A 
decembernek nem lenne szabad csak az ajándékokról 
szólnia, inkább az egész éves gondok, problémák kipihe-
néséről, a családról. A rohanó világban sokan szinte csak 
ünnepekkor tudnak együtt tölteni egy kis időt a családjuk-
kal. Sajnos rengeteg embernek még ez sem adatik meg, 
ezért fontos, hogy értékeljük, ha mi abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy igen. 
     Az ünnep közeledtével már szinte mindenhol díszek, 
hangulatos fények, karácsonyi zene vesz körül, melyek 
segítenek a ráhangolódásban. A körülöttünk élő rokonok, 
barátok, ismerősök és talán ismeretlenek is ilyenkor nagy 
szeretettel kívánnak nekünk kellemes karácsonyi ünnepe-
ket. A nagy készülődésben azonban gondolunk-e a kará-
csony veszélyeire? 
     Sokan nem is gondolnák, hogy az ünnep körüli napok 

rengeteg veszélyforrást rejthetnek. A teljesség igénye nélkül 
megemlítenék néhányat, amire érdemes lenne odafigyelnünk. 
 Gondoljunk csak a gyertyára, az adventi koszorúra mint első 
számú veszélyforrásra. Mindenki tudja, hogy tűz- és balesetve-

szélyes, ezért 
tegyük olyan 
helyre, ahol 
biztonságban 
van, illetve a 
gyermekek se 
tudják például 
a terítővel 
m a g u k r a 
rántani. 
     M á s i k , 
szintén ko-

moly veszélyforrás az égősor, fénysor, mely kihagyhatatlan ré-
sze a karácsonynak. Ezek az eszközök is okozhatnak balesetet, 
zárlat vagy túlmelegedés esetén ki is gyulladhat egy-egy ilyen 
dekoráció. Az is előfordulhat, hogy a minősége sem a legmegfe-
lelőbb, vagy netán földlabdás fenyőfa locsolása közben vízzel 
érintkezik, ilyenkor még áramütés is bekövetkezhet. Ezért a 
dekorációs elemek használata is nagy körültekintést igényel. 
     A karácsony elképzelhetetlen karácsonyfa nélkül. Akár élő, 
akár mű, mindenképpen veszélyforrást jelent. A csillogó üveg-
gömbökkel, díszekkel feldíszített karácsonyfa a gyerekeknek, 
háziállatainknak is nagyon tetszik, és mindet megtesznek, hogy 
közel kerüljenek hozzá, hogy megszerezzék a mozgó, csillogó 
díszeket.  
     Amennyiben megfelelően rögzítettük a díszeket, akkor sem 
lehetünk száz százalékosan nyugodtak, hiszen gyerkőcünk biz-
tosan küzdeni fog, hogy megszerezze azokat, még azon az áron 
is, hogy magára dönti a fát. A fenyőfát próbáljuk meg úgy rögzí-
teni vagy elhelyezni a szobában, hogy az ne legyen könnyű 
préda gyermekeink számára. Ami még ennél is fontosabb, kicsi 
gyermekünket ne hagyjuk egyedül a karácsonyfával. 
     Veszélyforrásként említeném még meg a csillagszórót is.  A 
szikrák messzire is elpattanhatnak, emiatt óvatosan, körültekin-
tően használjuk. Égési sérülést, valamint – ha nem figyelünk 
oda – akár tüzet is okozhat. Kizárólag felnőtt felügyelete mellett 
történjen a csillagszóró használata. 
     A fűtési szezonban gyakoriak az égési sérülések, például 
véletlenül hozzáér a forró kályhához, magára önti a forró vizet, 
vagy a karácsonyi sütés közben a sütőnek tenyerel a gyermek.  
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Ezek egytől 
egyig gya-
kori problé-
mák, de 
körültekin-
téssel az 
esetek több-
ségét ki 
tudjuk véde-
ni. Érdemes 
a fűtőtestet ráccsal elkeríteni. Sütés közben fokozott figyelem 
javasolt a gyerekekre is, mert minden gyermeket érdekel, hon-
nan jön a jó illat. Tanítsuk meg nekik, hogy az forró, nem sza-
bad hozzáérni. Amennyiben mégis bekövetkezik a baj, mit tu-
dunk tenni? Égési sérülés esetén tizenöt-húsz percig folyó hi-
deg víz alá kell tartani az égett felületet, majd steril gézzel vagy 
tiszta textíliával beboríthatjuk, de jó hatással lehet az aloe vera 
növény nedve is az égési sérült területre. Szükség esetén orvos 
felkeresése ajánlott.  
     A következő veszélyforrást, úgy gondolom, első hallásra 
nem is venné senki annak, de azt hiszem, igenis fontos annak 
tekinteni, és figyelni rá, ez pedig nem más, mint a magány. 
Azért is érdemes említést tenni erről, mert sokan kénytelenek 
egyedül tölteni az ünnepnapokat. Ebben az időszakban sajnos 
az öngyilkosságok száma is emelkedik, hiszen sokan nehezeb-
ben tudják elviselni az egyedüllétet a szeretet ünnepén. Gondol-
junk rájuk is, és amennyiben lehetőségünk van rá, látogassuk 
meg azokat az ismerőseinket, barátainkat, rokonainkat, akikről 
tudjuk, egyedül töltik a karácsonyt. A karácsony ne csak az 
ajándékokról, a fényekről és a csillogásról szóljon, hanem a 
szeretetről, a másik ember iránti tiszteletről, gondoskodásról. 
Néhány kedves szó, egy ölelés sokkal többet ér, mint egy drága 
ajándék. 
     Ezekkel a hasznos tanácsokkal együtt szeretnék mindenki-
nek nagyon boldog karácsonyt és boldog új évet kívánni! 

SZAMURÁJ 07 KFT. 
 

Kellemes  
karácsonyi  

ünnepeket és  
boldog új esztendőt  
kívánunk minden 

kedves ráckeresztúri  
lakosnak. 

 

06-30-9-298-597 
06-30-9-817-396 
06-23-358-723 

 

www.szamuraj07.hu 
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Katalintól karácsonyig 
 

Decemberi nyereményjátékunk a karácsonyi ünnep-
körhöz kapcsolódott. A húsz kérdésből álló feladatla-
pot ötvenen töltötték ki, s minden játékos nyert valami 
apróságot. A hibátlan megfejtők között könyveket és 
vásárlási utalványt sorsoltunk ki, de csokoládét, könyv-
jelzőt, jövő évi naptárt, szaloncukrot is hazavihettek a 
játékosok.  

Köszönjük mindenkinek a részvételt, s gratulálunk a 
nyereményekhez! (A képen a nyertesek egy csoportja) 

■ 

www.fejerkszr.hu 

Díjátadás a megyei 
könyvtárban  

 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 
2015 év végén a megye könyvtá-
rosai számára szervezett to-
vábbképzésen adta át elöször a 
KSZR díjat, amelyet a kimagasló 
szakmai munka elismeréseként 
évente adományoz egy könyvtá-
ri, információs és közösségi 
Helyen dolgozó kollégának. 

Első alkalommal három díjat adtak át, a 2013–  2015-
ben végzett munka alapján Csókakő, Jenő és Szár közsé-
gek kollégáira esett a választás.  
     A díjátadás előtt mindig nehéz dolga van a Könyvtár-
ellátási és módszertani csoport munkatársainak, hogy 
valóban a megfelelő személy kapja az elismerést. Sok 
szempont figyelembevételével történik a döntés. 
     A hagyományt követve a 2016-os évben kimagasló 
szakmai munkája elismeréseként a ráckeresztúri szolgál-
tató hely munkatársa, Gajdó Ágnes vehette át a díjat sze-
mélyesen a Vörösmarty Mihály Könyvtár novemberi 
továbbképzésén.  
     Ágnes lelkesen, odaadóan végzi feladatát, jó kapcso-
latot ápol a csoport kollégáival. Mindig az elsők között 
teljesíti az elvárt szakmai feladatokat. Ötletes, szakmai 
felkészülést igénylő, értékes vetélkedők összeállításában 
jeleskedik. Munkaszeretete példaértékű. 
     A díjhoz ezúton is gratulálunk! Kívánjuk a jövőbeni 
munka elvégzéséhez is ugyanezt a lelkesedést, szakmai 
érdeklődést! 

Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Könyvtárellátási és módszertani csoport 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) az 1997. 
évi CXL. törvény 64. § alapján szabályozott szakmai tevé-
kenység: folyamatos együttműködést, rendszeres szolgálta-
tás-szervezést, helyszíni látogatásokat, tanácsadást, értéke-
lést, valamint gyakorlati segítségnyújtást jelent. A Vörös-
marty Mihály Könyvtár mint ellátó könyvtár, valamint a 
szolgáltató helyek kölcsönös munkája teheti sikeressé.  
     Fejér megyében a 2012. év végén a jogszabályi változá-
sokat követően a rendszert az első lépésektől kellett felépí-
teni. Fejér megye 108 településéből a könyvtárellátási szol-
gáltatásra szerződött falvak száma folyamatos emelkedést 
mutat. 2013-ban 37, 2014-ben 51, 2015-ben 64, illetve  
2016-ra 5 új település csatlakozott. 2017-re pedig a 70. 
szerződés is megköttetett. 
     Ráckeresztúr a 2015-ös évtől szerződött a Vörösmarty 
Mihály Könyvtárral. A helyi munkálatokkal megbízott em-
ber személye mindig fontos szempont a minőségi munka 
folyamatos biztosításához. A kezdeti időszak után világossá 
vált, hogy a kultúrát szerető, azt minden csatornán közvetí-
tő, a munkájára igényes ember kiválasztására lesz szükség. 
Ez a szempont mind az ellátó könyvtár, mind a helyi    
közösség érdeke.  

Új könyvek a könyvtárban 
 

Békés Pál: Csikágó 
Bernáth József: Szörnyen jó szakácskönyv 
Bosnyák Viktória: Elképesztő! 
Csernus Imre: A férfi 
Csíkszentmihályi Mihály: Jó munka 
Frank Júlia: Ínyenckonyha 
Gyarmati Andrea: Szívdobbanások 
Mészöly Ágnes: Ez egy ilyen nap 
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és köz-
mondások 
Oravecz Nóra: Találd meg magad! 
Popper Péter: Amor fati 
Singer Magdolna: Veszteségek ajándéka 
Szendi Gábor: A férfi hanyatlása és bukása 
Vathy Zsuzsa: Ki nevet a végén? 
Wass Albert levelesládája 
Banks, R.: Hómackók menedéke; Főnix  
fesztivál 
Barclay, L.: Nincs menekvés 
Ende, M.: Gombos Jim és a Rettegett 13 
Follet, K.: Teherán 
Fombelle, T.: Perle könyve 
Foss, K. B.: A halál Audival jár 
Jensen, F. E.: A kamasz agy 
Lindstrom, M.: Csenddé vált napok 
Morris, D.: A csupasz majom 
Pressfield, S.: A tűz kapui 
Roberts, N.: Bor, boldogság, Bretagne 
Seuss, Dr.: Kalapos macska 

Tisztelt Olvasóink!  
 

A könyvtár 2016. december 22. és 
2017. január 1. között zárva tart.  
Nyitás 2017. január 2-án, hétfőn, 
10 órakor.  
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VÖRS 
 

Az alig ötszáz lelkes kisközség Somogy megyében, a 
Marcali járásban található. A Balaton közelsége miatt 
kedvelt üdülőfalu. Az Árpád-kori település nevét elő-
ször 1293–1364 között említették az oklevelek. A 
XVIII. században a Festetics család birtokába került.    

Itt, a Szent Márton tiszteletére felszentelt római katolikus templomban található a világ legna-
gyobb beltéri betleheme, több ezer turista keresi fel minden évben. A község nevezetességei közé 
tartozik még a Festetics-kastély, a tűzoltó múzeum és a tájház is. A talpas házban látható kiállítás a 
Kis-Balaton hagyományos használati eszközeit, elsősorban a népi halászati módszerekhez kapcso-
lódó szerszámokat, a táj népi építészetét, a lápból élő pákászok életmódját mutatja be. A tájház a 
nyári időszakban és húsvétkor tart nyitva. Bejelentkezéssel az adventi időszakban is látogatható. 

A vörsi betlehem ● Több mint hatvanéves hagyományt kö-
vetnek minden évben a Somogy megyei faluban: a templom-
ban felépítik a hatalmas bibliai életképet. Futó Tibor volt az 
első, aki betlehemet készített 1948-ban, ami az évek múlásá-
val egyre nagyobb lett. Később Miklósics József vette át a 
munkát, majd Futó Péter festőművész fejlesztette az egyre 
több látogatót vonzó betlehemet. Az építők természetes 
anyagokat használnak: mohát, fakérget, fenyőlécet, deszkát, 
gerendát. A mintegy ötven négyzetméteres építmény Jézus 
születését mutatja be. A vörsi templom és betlehem képe 
2011-ben a Magyar Posta karácsonyi bélyegén is megjelent.     

SKANDINÁV SKANDINÁV 
REJTVÉNYREJTVÉNY 

(Forrás: skandomata.hu)  
 

A rejtvényben egy 
Kossuth- és Balázs 
Béla-díjas magyar 
filmrendező nevét és 
az általa 1972-ben 
rendezett film címét 
rejtettük el. Kérjük, 
írják meg azt is, kinek 
a drámájából készült 
a film! A megfejtés 
beküldésének határ-
ideje: 2017. január 5., 
csütörtök 
 

A 2016. novemberi rejt-
vény megfejtése: Ganz 
Ábrahám, Ecker Ferenc. 
Tizenkilenc helyes meg-
fejtés érkezett. A há-
rom szerencsés nyer-
tes: Karajz Istvánné, 
K i r á l y  I s t v án n é ,     
Törköly   Tímea. 
 
 
, 

A nyeremények a könyv-
tárban vehetők át nyitva-
tartási időben. Minden 
megfejtőnek gratulálunk!  

December 14. – A hűség napja Magyarországon ● Az első világháború után 1921. 
december 14-e és 16-a között Sopron és környékének lakossága népszavazáson döntötte el, 
hogy összesen 257 km² terület Magyarországhoz vagy Ausztriához tartozzon-e. Nyolc tele-
pülés, Ágfalva, Balf, Fertőboz, Fertőrákos, Harka, Kópháza, Nagycenk, Sopron és 
Sopronbánfalva lakói nyilvánítottak véleményt, s a többség a Magyarországhoz tartozás mel-
lett voksolt. Az Országgyűlés a soproni népszavazás emlékének törvénybe iktatásáról szóló 
1922. évi XXIX. törvényben a Civitas fidelissima, azaz a Leghűségesebb város címmel jutal-
mazta Sopront, ahol a 61 méter magas Tűztorony déli részén ezután alakították ki az ún. 
Hűségkaput.  
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ÚTRAVALÓ ÜZENET 
„Sohase mondd rá sem-
mire, hogy »elvesztettem«, 
hanem csak azt, hogy 
»visszaadtam«. Meghalt a 
gyermeked? Visszaadtad. 
Elhunyt a feleséged? 
Visszaadtad. Elvették a 
birtokod? Visszaadtad azt 
is. Azt mondod, hogy gaz-
fickó vette el? Mi közöd 
hozzá, hogy ki által vette 
vissza az, aki neked ad-
ta? Ameddig adja, addig 
is úgy tekintsd, mint a 
másét: úgy, mint az uta-
sok a fogadót.  
 

(Epiktétosz) 
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NYEREMÉNYJÁTÉKNYEREMÉNYJÁTÉKNYEREMÉNYJÁTÉK      
 
 
 

Mi látható a képen? A fotó Rácke-
resztúron készült. Kérdés, hogy 
pontosan hol.  

A megfejtéseket személyesen is lead-
hatják a könyvtárban nyitvatartási 
időben, vagy elküldhetik a következő 
e-mail címre: 
rackereszturi.hirmondo@gmail.com 

 

Határidő: 2017. január 5.,  
csütörtök, éjfél 

Előző havi játékunk megfejtése: az 
Eötvös utcai játszótér melletti pöttyös 
kerékpár részlete.  
     Huszonhat helyes megfejtés érke-
zett, ezúttal kivételesen egy+három 
nyertest sorsoltunk: Béni Ibolya, 
Buzeskó Szilvia, Horváth Alexand-
ra, Lakatos Eszter. Gratulálunk! A 
nyeremény a könyvtárban vehető át 
nyitvatartási időben. 

BAKI GÁBORNÉBAKI GÁBORNÉ  
PIER ERZSÉBETPIER ERZSÉBET  

80.80.  születésnapjáraszületésnapjára  
 

„Soha ne bánd, hogy múlnak az évek, 
helyedbe gyermekeid, unokáid lépnek. 
Mosolyog az ég, ahol utad vezet, 
millió kis virág kísérje lépteid. 
Születésnapodra nem kívánunk egyebet, 
csendes lépteid kísérje szeretet. 
Szívedben béke legyen és nyugalom!” 

 
 

Boldog születésnapot kívánunk: 
 

Jóska és párja, Manci és családja 

A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány köszönetet 
mond községünk lakóinak, valamennyi támogatónknak 
az eltelt év során nyújtott segítségért és támogatásért. 
Kívánunk mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket, 
sikeres, boldog új esztendőt. 
 

a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány Kuratóriuma 
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