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Az új esztendőre erőt és egészséget, sok
örömet, vidámságot kívánunk
Nemes Nagy Ágnes két versével.
Fák
Tanulni kell a téli fákat.
Ahogyan talpig zúzmarásak,
mozdíthatatlan függönyök.
Meg kell tanulni azt a sávot,
hol a kristály már füstölög,
és ködbe úszik át a fa,
akár a test emlékezetbe.
És a folyót a fák mögött,
vadkacsa néma szárnyait,
s a vakfehér, kék éjszakát,
amelyben csuklyás tárgyak állnak,
meg kell tanulni itt a fák
kimondhatatlan tetteit.

*
Tanulni kell
Tanulni kell. A téli fákat.
Ahogyan talpig zuzmarásak.
Tanulni kell. A nyári felhőt.
A lobbanásnyi égi-erdőt.
Tanulni kell mézet, diót,
jegenyefát és űrhajót,
a hétfőt, keddet, pénteket,
a szavakat, mert édesek,

A védőnői szolgálat működéséről
Változások az iskolában

tanulni kell magyarul és világul,
tanulni kell mindazt, ami kitárul,
ami világít, ami jel:
tanulni kell, szeretni kell.

Bemutatkozik a Baracskai Dráma Klub
A virágok királynője
Fő az egészség! – Testünk ideje
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Gyógyszertári ügyelet
jan. 14–15.: Martonvásár 06-22/569-146
jan. 21–22.: Ráckeresztúr 06-25/455-812
jan. 28–29.: Ercsi 06-25/505-790
febr. 4–5.: Martonvásár
febr. 11–12.: Ráckeresztúr
febr.: 18–19.: 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

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, adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal pénzügyi, könyvelési
feladatok ellátására, azonnali kezdéssel ügyintézőt keres. Gyakorlat és regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés előnyt
jelent. Érdeklődni a 06-20/852-0333-as telefonszámon lehet.

Friss hírek, információk:

www.rackeresztur.hu

Farkasné Vancsura Ildikó és Peszter
Falugazdász – Bodnárné Jávori Tímea 06-70/199-2773
Zsuzsanna elérhetőségei:
06-20/852-0351
Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út
rackeresztur.vedono@gmail.com
24.; telefon: 06-22/460-023) Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Polgármesteri
Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba Hivatalban.
06-20/852-0351. Rendel kéthetente Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpont- Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Birgány Károlyné)
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808
egyeztetés szükséges!

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

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

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői
Vízszolgáltatás:
Rézbányai József 06-30/598-1269
Varga István 06-30/598-4776
Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/819-5607
Gondi Géza 06-30/868-2293

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039
Körzeti megbízott – Szecsei László,
Vásári Dénes: 06-20/210-5166
Polgárőrség: 06-70/211-6424
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Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről
A gondozotti létszám lehetővé tette, hogy 2017. január 1-jétől
Ráckeresztúron az önkormányzat két védőnői körzetet alakítson ki. A két körzetet Peszter Zsuzsanna és Farkasné
Vancsura Ildikó védőnő látja el.
A védőnői ellátásban ez a szervezeti változás egyelőre a
gyakorlatban nem érzékelhető. Farkasné Vancsura Ildikó januártól ugyan munkába állt, de most csak az iskolaegészségügyi ellátást vette át (általános iskolások szűrése:
tisztasági, védőnői és orvosi szűrés).
Peszter Zsuzsanna a területen végzett munkát látja el
(várandós, csecsemő- és kisgyermekgondozás, melynek keretében látogatások, tanácsadások is vannak).
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél

Új esztendő köszöntött ránk. Új reményekkel, új tervekkel, új feladatokkal, s persze próbatételekkel, nehézségekkel. Remélhetőleg lesznek örömeink, sikereink, jó
élményeink, s lesznek – bizonyosan – fájó pillanataink,
szomorú veszteségeink is. Hol nagyon örülünk, hol meg
nagyon búsulunk. Olykor akár ok nélkül is. Hiszen
könnyebb panaszkodni, könnyebb azon keseregni, ez is
hiányzik, az se jó, de ha jobban belegondolunk, meglátjuk, mennyi mindennel rendelkezünk. Ám ha képesek
lennénk meglátni az apró örököket, a kicsinyke jóságmorzsákat is, derűsebben szemlélnénk a világot. Nemrég
kaptam egy levelet, amely arra szólított föl, hogy minRendelkezésre állási idő: mindennap 8-tól 16 óráig
dennap jegyezzem föl egy színes kis cetlire az aznapi
pozitív élményeket, s a cédulákat egy nagy befőttesüvegTanácsadási idő
ben gyűjtsem. Milyen érdekes lesz majd év végén végigNők, várandós anyák részére tartott tanácsadás:
olvasni valamennyit…
szerda, 8.00–10.00
Az előttünk álló esztendő településünk történetét
Csecsemő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás:
szemlélve is különleges. Ráckeresztúr első írásos említészerda, 14.00–16.00
se a XIV. században, pontosabban 1347-ban, egy Nagy
Lajos király korából származó határjárási okmányban
Telefonos elérhetőség: 06-20/852-0351
található. Több mint fél évezred, egészen pontosan hatE-mail cím: rackeresztur.vedono@gmail.com
százhetven év telt el azóta! S mennyi minden történt az
itt letelepedett emberekkel… Nézzünk vissza kicsinykét,
Tájékoztatásul az alábbiakban közöljük a két védőnői körzet s ugyanakkor tekintsünk előre is – őrizve eleink emlékét
utcajegyzékét, melyet akkortól alkalmazunk ténylegesen, ha és az általuk létrehozott értékeket.
Farkasné Vancsura Ildikó teljes munkaidőben munkába áll.
Legyen áldott és békés a 2017-es esztendő valaErről a lakosságot időben tájékoztatjuk majd.
mennyiünknek. Tudjunk örülni, mosolyogjunk egymásra
gyakran, hiszen a mosoly olyan görbe, amely mindent
I. számú védőnői körzet – Peszter Zsuzsanna védőnő
kiegyenesít.

Gajdó Ágnes

Karácsony a
Pulzus együttessel
A községi ünnepségen
ismert és kevésbé ismert karácsonyi dalok
hangzottak el, s a zeneszámok között szép
gondolatokat is hallhatott a közönség.
Kápli Katalin és Csordás József az örömről
és a szeretetről éneII. számú védőnői körzet – Farkasné Vancsura Ildikó
kelt, s megemlékeztek
védőnő
azokról is, akik már nem lehetnek köztünk. Interaktív
műsorukba bevonták a gyerekeket is, akik együtt táncoltak, mókáztak az
előadókkal s persze az
őket kísérő felnőttekkel.
A községi karácsonyi ünnepségre Kovács
A II. körzethez tartozik a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általá- János ajánlott fel szép
fenyőfát, amit tíz évig
nos Iskola iskolavédőnői ellátása.
nevelgetett. Köszönet
Dr. Nagy Gábor jegyző érte.
■
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HÍREK

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete 2016. decemberi ülésein hozott döntésekről:
● Véleményeztük az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Kft. 2017.
évi működéséhez nyújtandó önkormányzati hozzájárulásról
szóló javaslatot.
● Döntöttünk a Szent László Falugazdálkodási Nonprofit
Kft. adóhátralékainak rendezéséről, a végelszámoló kijelöléséről, valamint a végelszámolást segítő ügyvéd és könyvelő
cég megbízásáról. A végelszámolás kezdő időpontja 2017.
január 1.
● Döntöttünk egy értékbecsléshez kapcsolódó tanácsadói
szerződésről, mely a hivatal szakmai munkáját segíti.
● Megtárgyaltuk a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Társulás működésével kapcsolatos javaslatokat.
● Döntöttünk arról, hogy 2017-től a Klebelsberg Központ
milyen feltételekkel bérli az önkormányzattól az oktató munkát segítő informatikatermet, tantermet és tornacsarnokot,
melyek vagyonkezelői joga nem kerül át a Központhoz, ahogyan a konténer konyháé sem.
● A testület elfogadta a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést és
a 2017. évi munkatervet.
● A tornacsarnok hétvégi gondnoki feladatainak ellátására
megbízási szerződést kötöttünk.
● A szokásos módon megbíztuk a Szeminátor 96 Kft.-t a téli
hóeltakarítási feladatok ellátásával az önkormányzat számára igen előnyös feltételekkel, amit ezúton is köszönünk.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester

Tájékoztató ● A tornacsarnok (és a könyvtár) közösségi helylyé nyilvánított épület, így azt a továbbiakban is az önkormányzat üzemelteti, azt a KLIK a tanítási órák idejére bérli,
vagyis továbbra is igénybe vehető rendezvényekre, sport célra, előadásokra.

www.rackeresztur.hu

Tisztelt földtulajdonosok és földhasználók,
kedves Támogatóink!
Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy anyagi hozzájárulásukkal és tanácsaikkal, bejelentéseikkel 2016-ban is
segítették a Dunaújvárosi Vízi Társulat munkáját.
107 ezer hektáron, huszonnégy önkormányzat területén több mint 300 km vízfolyáson dolgoztunk saját embereinkkel és közfoglalkoztatottak bevonásával. Jelentősebb
iszapolásokat végeztünk Perkátán, Bárányjárás környékén, Baracson a Kokasdi ér felső szakaszán és Mélykúton, átereszt építettünk Sárosdon. Az elvégzett gépi és
kézi gaz- és nádkaszálás meghaladta a négymillió négyzetmétert.
A
munkavégzés
részleteiről
a
www.dunaujvarosivt.tir.hu holnapról tájékozódhatnak. Az
önkormányzatokkal történő együttműködés és az Önök
bejelentései segítenek minket abban, hogy a rendelkezésre álló erőforrásainkat ott hasznosítsuk, ahol legnagyobb szükség van a beavatkozásra. A téli időszakban,
az ünnepek után folytatjuk a munkát. Törekszünk arra,
hogy a téli-tavaszi belvíz kialakulására érzékeny időszakra a medrek alkalmassá váljanak a csapadék elvezetésére. Reméljük, 2017-ben is tartalmas és gyümölcsöző lesz
együttműködésünk, amelyet az Önök támogatása fog
ismét megalapozni!
Köszönjük együttműködésüket 2017-ben is!
Szabó Tamás, az Intéző Bizottság elnöke
és a Dunaújvárosi Vízi Társulat dolgozói

FELHÍVÁS
A Vertikál Nonprofit ZRt.-től kapott információk alapján ezúton szeretnénk
tájékoztatni a lakosságot, hogy a karácsonyi ünnepeket követően a fenyőfákat szervezetten gyűjti össze és szállítja el a szolgáltató. Januárban két alkalommal gyűjtik össze a fenyőfákat, amelyeket a családi házas övezetekben a
hulladékgyűjtő edény mellé, illetve a lakótelepi területeken az ingatlan előtt
lévő, útpadka melletti közterületen kell elhelyezni.
Kérik a lakosságot, hogy a fenyőfákat jól látható, könnyen megközelíthető
helyre, a forgalmat nem akadályozó módon helyezzék el! Továbbá kérik,
hogy a későbbi újrahasznosíthatóság miatt a fákról minden idegen anyagot (pl. csillagszóró, fényfüzér, díszek, szaloncukorpapír, stb.) eltávolítani szíveskedjenek!

Ráckeresztúr területén a fenyőfagyűjtés időpontjai:
2017. január 12. és január 26.
Mindkét időpontban komposztálható zöldhulladékként KIZÁRÓLAG a fenyőfákat szállítják el!
Újrahasznosítható szemétszállítás időpontja: 2017. január 27.
Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal

2017. január
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK”
Dr. Zamody János állatorvos Újpesten született 1940-ben. Több mint ötven esztendeje él és dolgozik Ráckeresztúron. A Kulcson rendezett XV. Fejér Megyei Állatorvosi Emléknapon a doktor úr több évtizedes munkáját Dr. Lancz Endre Életműdíjjal
ismerték el.
Szüleim egyszerű munkásemberek voltak. Az általános és
a középiskolát is Újpesten végeztem, 1958-ban érettségiztem a Könyves Kálmán Gimnáziumban. Még azon év őszén
felvételt nyertem az Állatorvosi Főiskolára, ami akkor még
főiskola volt, de mire végeztem, már egyetem lett. Az egyetemet 1963-ban fejeztem be cum laude minősítéssel.
A gyakornoki időket is a dunaújvárosi járásban töltöttem,
s már akkor elhatároztam, hogy ezen a vidéken szeretnék
dolgozni. Korábban is volt kapcsolatom Ráckeresztúrral, a
nővéremék ugyanis itt laktak egy ideig az Eötvös utcában. A
gyerekkorom egy
részét náluk töltöttem.
A nővérem férje,
dr. Rombauer Pál
állatorvos volt, s
vele mentem mindenhova. Láttam,
mit csinál, hogy
csinálja. A gyakorlatban nagyon sokat
tanultam, s ez is
hozzájárult ahhoz,
hogy pesti srác létemre elsőre fölvettek az egyetemre.
Mindig nagy tisztelettel emlékezem meg róla, mert tőle tanultam a szakma alapjait, lényegét. Gimnazistaként már
baromfioltásokon vettem részt kísérőként és fogóként. Később, az egyetemi évek alatt már baromfioltásokat is végeztem.
Gyakorlati időmet Kisapostagon, Nagyvenyimen és Besnyőn töltöttem. 1964. augusztus 1-jén kaptam meg a kinevezést Ráckeresztúr községbe, ugyanis az itt dolgozó kolléga
elköltözött a faluból. Ráckeresztúrt a kollégák általában ugródeszkának tekintették, nem sokáig maradtak.
A kinevezéssel egy időben érkezett a katonai behívóm is,
s nem volt kérdés, hogy hová kell mennem. Bevonultam, s
hat hónapot töltöttem a honvédségnél. A két hónapos alapkiképzés után kihelyeztek járványvédelmi munkára. Tolna
megyében és Fejér megyében tevékenykedtem, Adonyban,
Besnyőn, Pusztaszabolcson, Kisapostagon.
1965 februárjában kezdtem dolgozni Ráckeresztúron.
Akkor még albérletben laktam. Két évvel később megnősültem. 1970-ben épült meg az a szolgálati lakás, amiben ma is
lakom. Mindig állami szolgálatban álltam mint hatósági állatorvos. 1994-ben mentem nyugdíjba főtanácsosként, de Ráckeresztúron mind a mai napig dolgozom. Ügyeletet már nem
vállalok, de a helyi állattartók rendelkezésére állok nap mint
nap. Igaz, egyre kevesebb az állat a faluban, egyre kevesebben tartanak gazdasági haszonállatokat, melyek az elmúlt időszakban meghatározóak voltak.

A községben dolgozó állatorvosok a nap huszonnégy
órájában állandó készenlétben álltak, ez igen megterhelő volt. Szabadnap csak hétvégén és ünnepnapokon járt, amikor is az ügyeleti szolgálat biztosította a folyamatos állategészségügyi ellátást. A
nagy létszámú állattartó telepeken lévő állatállomány
egészségügyi ellátásán (betegvizsgálat, gyógykezelés,
védőoltások, stb.) túl az élőállatok szállításának felügyelete, a telepeken termelt állati eredetű élelmiszerek s azok
feldolgozása, szállítása, kereskedelme egészen a fogyasztóig történő ellenőrzése szintén a feladataim közé
tartozott. A helyi vágóhídon és a martonvásári vágóhídon
éveken keresztül teljesítettem szolgálatot. Feladatom a
húsvizsgálat és a húsfeldolgozás ellenőrzése volt, gondosan ügyelve arra, hogy a vágóhidakról csak olyan termékek kerüljenek kereskedelmi forgalomba, melyek a fogyasztók egészségét nem veszélyeztetik. A nagy létszámú
állattartó telepeken a napi
betegellátás mellett nagy
hangsúlyt kell fektetni a
nagy kárt okozó fertőző
állatbetegségek és az
ember egészségét veszélyeztető, állatról emberre
átterjedő fertőzések megelőzésére, illetve a mentesítési eljárások végrehajtására. Talán a legnehezebb évek azok voltak,
amikor az ország több
megyéjébe is kirendeltek
egy-két hetes időtartamra
a nagy kárt okozó fertőző
állatbetegségek leküzdése érdekében. Nem volt
könnyű több száz kilométerre távol lenni a családi otthontól.
Kezdettől fogva részt vettem a község életében. Kezdetben tanácstagként, később a végrehajtó bizottság tagjaként, majd önkormányzati képviselőként. Ma a gazdasági bizottság tagjaként segítem az önkormányzat munkáját.
Szabadidőmben szívesen utazom, ha csak lehet, nekivágok a világnak.
Állatorvosi munkámért és a községben végzett tevékenységemért „Kiváló munkáért” miniszteri kitüntetést kaptam 1984-ben és most a Dr. Lancz Endre Életműdíjat.
Nem tettem semmi rendkívülit, csak becsületesen végeztem az állatorvosi szolgálatnak ezt az ágát, melyet nagyon
szerettem.
Lejegyezte: Gajdó Ágnes; fotó: Zamody Gábor
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M E G H Í V Ó

A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda programja
2017. január–június

a Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség

„35 ÉV MOSOLY 1981–2016”

JÓTÉKONYSÁGI
FARSANGI DÉLUTÁNJÁRA

január 3.: újévköszöntő
január 19.: a magyar kultúra napja (főpróba)
január 20.: a magyar kultúra napja
február 3.: vizes élőhelyek napja
február 17.: farsang
március 14.: nemzeti ünnep
március 15: községi nemzeti ünnep
március 22.: a víz világnapja
márciusban Bozsik ovi fociedzés-bemutató a szülőknek
április 11.: költészet napi versmondó verseny
április 21.: a Föld napja – 35 tujafa ültetése
május 2.: anyák napi ünnepség nyugdíjas munkatársaknak
május 3., 4., 5.: anyák napi ünnepség
május 10.: madarak és fák napja
május 26.: „Palacsintalan” – játékos gyermeknap
június 2.: óvodai búcsúzó
június 3.: nagycsoportos búcsúzó; a 35 éves ünnepség zárása

Időpont és helyszín:

2017. február 11.,
szombat,
tornacsarnok
Program:
14.00 órától: vendégvárás
14.30: megnyitó
14.35–15.30: fellépések
15.30–16.00: jelmezes felvonulás
16:00–18:00: sportvetélkedő
18.30 órától: eredményhirdetés + tombola

A rendezvény idején BÜFÉ működik.

Itt a farsang, áll a bál,
egyházközségünk szeretettel vár!

Mi ott leszünk!
És Te?

(A programot a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda nevelőtestülete állította össze 2016. augusztus 29-én.)

Dallamok,
érzések
Jó, ha ragaszkodunk bizonyos
hagyományokhoz.
Az iskolai karácsonyi furulya- és
A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános z o n g o r a k o n ce rt
Iskola nagy szeretettel várja az első osztályba ilyen. Tóthné Sutka Edit tanítványai évek óta minden
készülő nagycsoportos gyerekeket és szülei- évben bemutatják hangszeres tudásukat, s nemcsak
egymásnak, hanem a meghívott vendégeknek, szüket az iskolai előkészítő foglalkozásokon.
lőknek, barátoknak, tanároknak is. Volt, aki népdalt,
volt, aki karácsonyi melódiát játszott. Vendégként
Időpontok:
föllépett a martonvásári művészeti iskola két növen2017. január 24., kedd, 17 óra déke, Elek Miklós és Kucsera Máté, akik a furulyát már
cserélték. Zárásként a Tóth trió népzenét
2017. február 28., kedd, 17 óra klarinétra
játszott.
A csillogó szemű fiatalok
2017. március 28., kedd, 17 óra
láttán és a lélekemelő dallaHelyszín: Hősök téri iskolaépület mokat hallgatva Platón egyik
bölcs gondolata jutott
Várunk szeretettel!
eszembe: „Azért a legfontosabb a zenei nevelés, mivel
a ritmus és összhang merül
alá leginkább a lélek mélyébe, és a legerősebben ragadja meg azt.”

ISKOLANYITOGATÓ

(g)
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Változások az iskolában

Karácsony ünnepén
Az iskolai karácsony rendhagyó módon az elsősök műsorával kezdődött. A hagyományőrző csoport lucázást mutatott be. Karácsonyi dalokat énekeltek az alsós angolosok, majd a németet tanuló diákok következtek. Ács

Tamara verset mondott, Furján Fanni, Fekete Alexander és
Tóthné Sutka Edit karácsonyi dallamokat furulyázott.
Gondi Vivientől és Palló Renátától megtudhattuk, hogyan
ünneplik a karácsonyt más országokban. Elek Miklós
és Kucsera Máté klarinéton, Fekete Alexander szintetizátoron játszott népszerű
slágereket. A felsős
színjátszók a Valóság
és képzelet szárnyán című színdarabot mutatták be, s a történet láttán visszarepülhettünk Betlehembe, Jézus születésének helyszínére.
■

Az új évben, 2017-ben iskolánkat is érintő változások
lesznek, melyről szeretném tájékoztatni az intézményünkkel kapcsolatban álló olvasókat.
A 134/2016 (VI.10.) kormányrendelet szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Klebelsberg
Központ néven működik tovább, a fenntartói jogokat és
kötelezettségeket 2017. január 1-jétől jogutódja, a
Dunaújvárosi Tankerületi Központ látja el, melynek vezetője Gózonyné Szekeres Ildikó, iskolánk korábbi igazgatónője.
A köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok, a
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők és kisegítő
munkakörben foglalkoztatottak, illetve a fenntartással és
működtetésével összefüggő feladatokat ellátó személyek
átkerültek az illetékes tankerületi központ állományába
szintén 2017. január 1-jével. Ez esetünkben a pedagógusokon, iskolatitkáron kívül még négy fő kisegítőt jelent,
akiknek eddig az önkormányzat volt a munkáltatója.
Ezzel párhuzamosan a 2011. évi CXC. törvény 99/H
paragrafusa értelmében a 2016. december 31-én települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű
jog leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes
tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe került.
Mindez tehát azt jelenti, hogy január elsejétől
„elbúcsúzunk” korábbi működtetőnktől, az önkormányzattól. Ennek apropóján szeretnék kollégáim, a magam, de
legfőképpen a gyerekek nevében köszönetet mondani az
eddigi szoros és eredményes együttműködésért, segítő
és konstruktív hozzáállásért. Néhány dolgot kiemelve:
● több mint tíz éve minden tanév végén két tanuló megkapja az önkormányzattól a „Falunk diákja” kitüntető címet és a vele együtt járó pénzjutalmat;
● egy „busznyi” tanulót ingyenes kiránduláshoz juttatnak
minden tanév végén;
● három éven át lehetővé tették, hogy a pedagógiai
programunkban is szereplő gyakorlati életre nevelés keretében történő kertművelést megvalósítsuk, és egy telket rendelkezésünkre bocsátottak;
● felújították az iskolai mosdót; lefestették, megjavították
a lambériákat; használhatóvá tettek egy évek óta penészesedő termet; átfestették a radiátorokat, beltéri ajtókat;
● minden karácsonykor anyagi forrást kaptunk arra, hogy
a tanulóknak ajándékot vegyünk.
Ezeknek a támogatásoknak jó része nem tartozott a
működtetői feladatkörbe, mégis megkaptuk, amit ezúton
is szeretnénk megköszönni!
Bízunk a további jó együttműködésben, amiről
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester asszony
személyesen biztosított. Ahogy ő mondta, ezután is a
község gyermekei járnak az iskolába, és ezt szem előtt
tartják.
Továbbra is szívesen veszünk részt műsorainkkal a
községi ünnepségeken, koszorúzásokon. Számíthatnak
ránk!
Gergics Mihályné intézményvezető
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Újra világít a betlehemi láng
Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnap érkezett a
betlehemi láng Ráckeresztúrra. A szép hagyományt kilenc
évvel ezelőtt teremtették meg a településen, akkor épült
meg a láng őrzőhelye a templom közelében.
A betlehemi lángot minden év adventjében a Jézus
születésének helyén álló Születés Temploma örökmécseséről gyújtják meg, s cserkészek hozzák Magyarországra.
Gödöllőn ünnepélyes keretek között osztják szét az oda
érkezőknek.
Idén Dienes Gábor alpolgármester, Pátkai István, az
egyházközség világi elnöke és két hittanos diák, Petkes
Csenge és Juhász Zsolt hozta el a lángot Ráckeresztúrra.
A küldöttséget Herkli Antal világi lelkipásztori munkatárs e
szavakkal fogadta a templomban: „Köszönjük, hogy elhoztátok a betlehemi lángot. Fontos esemény számunkra,
hogy a szeretet lángja ismét megérkezett Ráckeresztúrra.
Lélekben, erősít bennünket, hírt hoz a betlehemi istállóból.
Azt a hírt, hogy
van remény.
Van remény az
újjászületésre.
Ez a láng kézzelfogható és
szemmel látható jó hír,
örömhír. Biztató
remény,
hogy
Jézus
születik, értünk
születik, és azt
a szeretet, amit tőle kaptunk, azt kell továbbadnunk. Lélekben legyünk hasonlóak azokhoz a pásztorokhoz, akik lámpásaikkal megvilágították karácsony szent éjszakáján a
kisded Jézus betlehemi istállóját.” A jelenlévők közösen
imádkoztak, elénekelték a Mennyből az angyalt, majd lámpásaikban otthonukba vitték a szeretet lángját. Azt a lángot, amely nemcsak fényt ad, hanem világít is. Megvilágítva hitünket, emlékeinket, reményteljes fohászainkat.
GÁ

Hadd zengjen énekszó
Többéves hagyomány, hogy advent harmadik vasárnapján
a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület koncertet ad a templomban.
Különleges élményben lehetett része mindazoknak,
akik az öröm vasárnapján szentmise előtt ellátogattak a
ráckeresztúri Szent Kereszt felmagasztalása-templomba.
Herkli Antal világi lelkipásztori munkatárs köszöntötte a
megjelenteket, majd arról szólt, hogy a dalárda több tagja
gyerekként, majd fiatal felnőttként is kötődött az egyházközséghez. A BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület több éve
lép fel karácsonyi dalokkal, versekkel a templomban, s
idén is lélekemelő, szívmelengető műsorral örvendeztették
meg a közönséget. Ráhangolódásként meghallgathattuk
Juhász Gyula Karácsony felé című költeményét, amelynek
üzenetén nem csak ilyenkor érdemes eltűnődni: „Legyünk
hát jobbak, s higgyünk rendületlen, / S ne csak így decemberben.”
Péter András művészeti vezető gitárkíséretével a közelgő
ünnephez illő dalok hangzottak el, köztük a Fel nagy
örömre… kezdetű karácsonyi ének. Ennek szövegét és
dallamát a pályakezdő tanító Gárdonyi Géza írta 1882-ben a
Somogy megyei Karádon. A templom ódon falai között
megrendítő volt hallani a XIV. századi latin-német Hadd
zengjen énekszó… kezdetű ének záró fohászát: „Új ének
merre cseng? Az égi fényben fent. Kél a halleluja, és ujjong minden szent, és szól a hárfa húrja, az angyalének
zeng. Bár ott lennénk már, bár ott lennénk már!”

(gá)

Hét évtized szolgálat
Herkli Antalt hetvenedik születésnapján barátai, ismerősei, tisztelői és családtagjai köszöntötték a plébánia épületében. Áldjon meg téged az Úr… – fogadták a jelenlévők a meglepetés köszöntésről mit sem sejtő ünnepeltet.
Dr. Hankovszky Béla, Jácint atya Isten áldását kérte
Tóni bácsira. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester díszoklevelet és a település címerét ábrázoló emlékplakettet adott át, majd a születésnapos megkapta azt az
emlékkönyvet, amibe több mint ötvenen írtak köszöntő
levelet. Tóni bácsi meghatottan fogadta az ajándékokat,
a hatalmas tortát, a jókívánságokat, s megjegyezte, soha
nem vezérelte a nagyravágyás, s talán nem végezte roszszul a dolgát, amivel a Teremtő megbízta.

RH
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Ünnep Abigéllel
A magyar kultúra napját
minden évben megünnepeljük. Tavaly a helyi iskolások adták elő A padlás
című félig mese-félig musicalt. Idén a baracskai drámaklub vendégjátékát tekinthetik meg az érdeklődők. A klub vezetője s a
darab rendezője a Ráckeresztúron élő Kupi Gábor.
A Baracskai Dráma Klub 2013 júniusa óta működik
jórészt baracskai fiatalok részvételével. Jelenleg huszonöt fő a csoport létszáma, plusz az állandó segítőink. Tizenegy és tizennyolc év közöttiek a szereplők.
A csapat magja kezdetektől egyben van, és egyre többen csatlakoznak hozzá. Az évek folyamán a megfelelő művészeti irányultság kialakítása volt a cél, és az,
hogy ki-ki a maga területén ki tudjon teljesedni. Legyen az vers, próza, tánc, ének. Nagyon sok munka és
fejlődés van a társulat mögött, fokozatosan vállaltunk
egyre többet. Ma már külön ének- és táncoktatásban
is részesülnek a tagok. Repertoárunkon szerepelt korábban a Karácsonyi ének, a Légy jó mindhalálig, a Jégvarázs
színpadi változata, majd ezt követően az Abigél című
darab, amelyet 2016-ban mutattunk be Baracskán, a
költészet napja alkalmából. Legutóbb a Szépség és a
Szörnyeteg musicalt adtuk elő – a nagy érdeklődésre
való tekintettel – két alkalommal is, valamint Székesfehérváron is bemutattuk.

Részlet a regényből
Felnézett, látta, hogy a kert végére értek, és ott, ahol a magas
kőkerítés megszabta a Matula határát, a vastag falban fülke
öblösödött, és a fülkében szobor állt, egy fiatal lány szobra. A
fiatal lány csigás fürtjei egy pánt alól gyűrűztek kedves homlokába, két keze között régimódi kőkorsót tartott. Torma fellépett
a két kőlépcsőn, amely a fülkében félkörösen ölelte át a szobor
talapzatát, jobbról-balról megcsókolta a Kőlány arcát, aztán Kis
Mari is mellélépett, ő is megcsókolta a szobrot, és mind a kettő
azt mondta: „Szervusz, Abigél!”
A szobor mosolygott is, komoly mosolya volt, mint a nagyon
boldog és nagyon fiatal lányoknak.
– Ez Vitay – mondta Kis Mari. – Vitay Georgina. Velünk fog
járni. Ismerd meg, Abigél!
Ó, megint valami játék, megint ezek a butaságok!
– Köszönj neki – biztatta Torma. – Köszönj! Ez Abigél. A
csodatevő Abigél.
Na, ezt azért mégsem. Továbblépett, nagyobb biztonságban érezte magát az erődben, mint bármikor eddig, mert igaz,
hogy szigorú világ ez a zömök világ, és tele lehet buktatóval,
de van benne valami gyerekes is, valami olyan, mintha most is
krampusszal ijesztgetnék, pedig már réges-rég tudja, hogy az
apja legénye szokott ördögnek felöltözni Mikulás estéjén.
– Na jó – mondta Kis Mari. – Majd köszönsz neki, csak legyen valami bajod. Itt nincs védőszent meg amulett, itt nincs
semmi, és Istent csak nem zargathatod mindenért. De ha bírod
egyedül, akkor csináld.
– Abigél segít – magyarázta Torma. Teljesen komoly volt a
hangja. – Ha valami irtózatos nagy baj van, segít. Mindig is
segített.

Az Abigél forgatókönyvét a filmregény, a musical, és a
regény eseményei alapján készítettem. Érzésem szerint
sikerült ráillesztenem a társulatra úgy, hogy közben a
történet eredetisége és hitelessége nem sérült. A
legfülbemászóbb dalok hangzanak el (összesen hét), és
kivétel nélkül élőben. Két tánckoreó is része a műsorunknak. Nagyon szeretjük ezt a történetet.
A világítási technikával, valamint a korhű jelmezekkel és persze a színjátékkal igyekszünk valódi színházi
hangulatot teremteni a keresztúri bemutatónkon is.
Őszinte lelkesedéssel és nagy szeretettel ajánlom
minden ráckeresztúri figyelemébe előadásunkat!
Várjuk Önöket az Abigél musical rackeresztúri bemutatójára!

Kupi Gábor
a baracskai faluház művelődésszervezője
(Az előadás 2017. január 21-én, szombaton, 16
órakor kezdődik a ráckeresztúri tornacsarnokban.
A belépés ingyenes. Támogatójegyek a helyszínen
vásárolhatók. – a szerk.)

Szabó Magda: Abigél
Szabó Magda regénye 1970-ben jelent meg, s azóta több
kiadást is megért. Rendkívül népszerű, az egyik legtöbbet olvasott könyv Magyarországon. Négyrészes film,
hangoskönyv is készült belőle.
A regényből Somogyi Szilárd készítette el a musical
forgatókönyvét. A zenét Kocsák Tibor szerezte, a dalszövegeket Miklós Tibor írta. A Budapesti Tavaszi Fesztiválon mutatták be először 2008-ban a Budapesti Operettszínház művészei. Azóta több mint százszor játszották
nagy sikerrel.
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E.ON
Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
Hibabejelentő:

06-80/533-533
Bővebb információ:
www.eon.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.

SZAMURÁJ 07 KFT.

AKCIÓK
TÁVFELÜGYELETI
SZOLGÁLTATÁS

1000 forinttól!

AKCIÓS
ESZKÖZCSOMAGOK
SZERELÉSSEL
MÁR 27 000 Ft-tól!
A RÉSZLETEKÉRT
ÉRDEKLŐDJÖN:

06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723
www.szamuraj07.hu
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Kiállítás az örök
városban
A Ráckeresztúron élő és a
helyi általános iskolában
angolt tanító Tóthné Bányai
Márta papírcsipke technikával készült alkotását is kiállították Rómában, a „100
jászol” elnevezésű tárlaton.
A betlehemi jászol kiállításon hat magyar, különböző
technikával készült képzőművészeti alkotást mutattak be a szervezők.
RH; fotó: Izsák Gábor
(Tóthné Bányai Mártát a Ráckeresztúri Hírmondó 2016. januári
számában mutattuk be – a szerk.)

MEGHÍVÓ
A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány
jótékonysági
VALENTIN-NAPI bált rendez

2017. február 18-án, szombaton,
19 órai kezdettel
a tornacsarnokban
Belépő 1300 Ft
Vacsora 1300 Ft
Zenél a Sweet Harmony együttes

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
A bevételt a ráckeresztúri iskolás
gyerekek javára fordítjuk.
Belépőjegyek vásárolhatók: Gajdóné Julika, Gajdóné
Panni, Pollák Csilla, Roxána virágüzlet, Napsugár
Diszkont, Fincsi Tejbolt, Kozocsáné Zsuzsa, Bendákné
Lengyel Edina

Belépőjegy csak elővételben vásárolható!
Nyereménytárgyak felajánlását szívesen fogadjuk.
Bővebb információ: Gajdóné Julika 06-20/542-7616

JÖJJÖN EL, ÉREZZE JÓL MAGÁT!

A virágok királynője
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A virágok királynőjének is nevezett orchideák egzotikus szépségükkel a legnagyobb számban eladott növények közé tartoznak. Ennek ellenére
sokakban még ma is él a hiedelem, hogy kényes,
nehezen nevelhető növények. Az egyik fő gondozási trükk az öntözésükben rejlik. A legfontosabb:
soha nem szabad vizet hagyni a kaspójukban.
Az orchideák az eredeti helyükön a fákon nőnek, ott a léggyökereik rátapadnak a fák kérgére. Nem
fojtják meg a fákat, hanem csak élőhelyként használják,
tehát nem élősködő növények. Az összes gyökér léggyökér, ezek segítik a növény támasztását, kapaszkodását.
Amit beletuszkolnak a cserépbe az is a támasztást szolgálja, könnyebb így a
lakásban elhelyezni,
tartani.
Amikor hazaviszszük, érdemes kiemelni a cserépből,
és óvatosan lerázogatni a kérget a gyökerek közül, ugyanis
a termelők a gyors
növekedés érdekében olyan közegre ültetik a pici orchideákat, amiket
könnyű nedvesen tartani, gyorsan nőhetnek benne a
gyökerek, és hamarabb lesz virágzóképes. Ezt óvatosan
ki kell hámozni a tövéből, majd fenyőkéregbe visszaültetni.
Lehet kapni orchidea-földkeveréket, de ezek nem
mindegyike jó, ugyanis a fakérgen kívül egy csomó olyan
anyaggal dúsítják, amire az orchideáknak általában nincs
szükségük, és rothadást is okozhatnak. Ezért a profik
inkább jó minőségű vörösfenyőkérget használnak. Ha a
gyökerek között korhadt, rohadt is van, akkor azt tiszta
metszőollóval, ollóval le kell vágni, és a sebet bekenni
őrölt fahéjjal, mert az megakadályozza a gombásodást,
de az egészséges gyökereket nem kell lenyesni. Locsolni
hetente, tíznaponta érdemes.
Ha virág van rajta, akkor sima esővízzel vagy állott
csapvízzel, ha nincs, akkor 2-4 hetente tápos vízzel. Az
orchideatápok bármelyike jó. Amikor még zöld a cserépben a gyökér, várhat a locsolás. Ha ezüstös fehéres, akkor bátran mehet a víz alá.
Időnként belepakolhatjuk őket a kádba, és óvatosan,
alig langyos vízzel lezuhanyoztathatjuk a leveleket, de
ugyanerre jó a nyári csendes, bőséges eső is az éppen
nem virágzóknak. Ha naposabb, melegebb az állandó
helyük, akkor gyakrabban kívánják a spricnizést is. Mindig délelőtt csináljuk az ilyesmit, ne legyen huzat, mert
megfázhat a növény. A párásítás nagyon fontos, mert a
száraz levegő szokott az alapvető oka lenni a kártevők
megjelenésének.
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Gondolatébresztő…
„Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten,
És szeressük egymást: úgy áld meg az Isten.”

(Arany János)
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Testünk ideje
„Nem minden számít, ami megszámolható,
és nem minden számolható meg, ami számít.”
(Einstein)

Egyesek szerint, amikor szervezetünk testi és lelki oldala
E kezd eltávolodni egymástól, a lelkünk egész fiatal marad,
és testünk alig bírja követni ennek „hóbortjait”, akkor kezG dődik az időskor.
Az öregedés fokozatosan és természetesen végbemeÉ
nő
folyamat, mely a gyermek-, kamasz- és ifjúkor folyaS
mán fejlődést, míg a felnőtt- és öregkor idején egyes életZ működések hanyatlását eredményezi. Az öregedés a
S születéssel kezdődik, és minden életszakaszban megálÉ lás nélkül tart, magában foglalva mind a fejlődés pozitív,
G mind a hanyatlás negatív folyamatát.
Amennyiben statisztikai módon, illetve számokban
! szeretnénk meghatározni az időskort, akkor e felosztásban a 60–74 év közöttieket idősödőknek, a 75–89 éveseket időseknek, a 90 év fölötti személyeket pedig nagyon időseknek nevezzük.
De mi a helyzet anatómiailag, élettanilag? Minden sejtünk
saját „belső órával” van ellátva, s amikor elérkezik az ideje,
akkor meglassul, majd elpusztul. Mindennap vannak újraképződő és elhaló sejtjeink. Így ha a szervezetünkben lévő sejtjeink aránya az utóbbiak javára billen, akkor beszélhetünk idősödő korról, idősödésről, az öregedés folyamatáról. A kor
előrehaladtával a szervezet számos működése hanyatlik. Ez a
hanyatlás a szokásos öregedés velejárója, és nem tekintjük
betegségnek, bár gyakran nem könnyű megkülönböztetni. Az
élettani funkciók csökkennek, és kóros élettani folyamatok,
betegségek, megbetegedések jelentkezhetnek.
A csökkenő funkciókból következően:
A sejten belül elhelyezkedő folyadék mennyisége az összmennyiség 30%-a, a sejten kívüli (sejtek közötti) folyadék pedig
a 40%-a. Ebből kifolyólag a kiszáradás veszélye nagyobb.
• Az emésztés lelassul, így a székrekedésre való hajlam
megnő.
• A víz- és folyadékivási késztetés csökken, ami a székrekedés előfordulását és a kiszáradás veszélyét tovább fokozza.
• Az erek fala megváltozik. Rugalmasságuk csökken. A
merev érfalakkal szemben nagyobb munkát kell kifejtenie a
szívnek, hogy a legtávolabbi sejtekhez is eljuttassa a vérben
szállított anyagokat (oxigént, ásványi sókat, vitaminokat és
egyéb fontos anyagokat). Így kényszerül megemelni a vérnyomást. Amire az erek még rigidebbek, merevebbek lesznek, és
ez még nagyobb munkát ró a szívre. Előfordulhat érszűkület is.
• Az ízületi kopások gyakrabban előfordulnak. Az ízületi
folyadék is csökken, amit az ízületi porcfelszín termel mozgás
hatására és közben. A kopások miatt a mozgás fájdalmassá
válik. Viszont így még kevesebb lehetőség van a mozgás közbeni ízületi folyadék termelődésére, mely tovább rontja a helyzetet, és krónikussá válik a fájdalom. Legsúlyosabb esetben
teljesen merevvé válik az ízület, és nem hajlítható.
• A szem már kevésbé képes fókuszálni a közeli tárgyakra.
Az időskori nagyothallás sok ember számára ismeretes. Az
azonban kevésbé, hogy nem kiabálással küszöbölhető ez ki,
hanem mivel ez kezdetben a magas hangok kevésbé hallását
érinti, így elég elmélyíteni a beszélőnek a hangját. Amikor súlyosbodik, akkor már az alacsony hangok meghallása is csökken.

•

Megelőzni sohasem késő! A megelőzés mindig fontos!
Mit tud ajánlani
az Életfaprogram?
• A citrom- és
narancsaromák
pár cseppjének a
vízbe vagy italba
cseppentése
a
folyadékelfogyasztási hajlamot növeli
az
ízélménnyel.
Ráadásul még az
emésztést is elősegíti, aktiváló és
felvidító hatású. Álmatlanság ellen is kiváló szer, mivel
stresszoldó s gyulladásgátló.
• A borókaszirup hatékony az ízületi gyulladások kezelésére, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsökkentő hatású. Izomlazító, vízhajtó hatású, vesekő kezelésére és kialakulásának
megelőzésére is kiváló. Gyógyír reumatikus és ízületi, valamint a tüdő gyulladásos problémáira, megbetegedéseire.
• A Narofitt kávé és vanília italpor a lezajlott fertőző megbetegedések után jó roboráló. Pozitívan befolyásolja a látási
funkciókat. Magas hosszú szénláncú telítetlen zsírsav (halolaj,
EPA, DHA) tartalmának köszönhetően az immunológiai folyamatokat szabályozza. Továbbá a vérnyomást is szabályozza.
Könnyen felszívódó, és egy teljes értékű étkezés kiváltható
vele, amikor a rágás nehezített. Műtétek után is kiváló roboráló. Cukorbetegeknek pedig komplex tápláló étek.
• A Red Berry a maga kis finomságával erősíti az immunrendszert, a csontokat. Megelőzi a csontritkulást. Serkenti az
agyműködést. Különösen ajánlott időskori leépülés megállítására vagy megelőzésére. Búzacsíra-tartalmával véd a rákos
betegségek ellen. Növeli az ellenálló képességet.
A borókakrém csökkenti az ízületi gyulladásokat, fájdalomcsökkentő hatású. Izomhúzódásokat és görcsöket lazít.
Átmelegíti a bekent testrészt.
S ez csak pár finomság a több száz termék közül, melyek
akár kívül, akár belül segítségükre lehetnek kezelés vagy
esetleg megelőzés terén.
Nagyon sok bölcsességet tanulhattunk, tanulunk, és amíg
van lehetőségünk, addig tanuljunk idős szeretteinktől. Óvjuk
őket szeretettel és szeretetünkkel. Köszönjük, hogy vannak
számunkra, és ne feledjük el elmondani NEKIK!
Szeretettel:
Tóth Andrea

Tóth Andrea
diplomás ápoló, infekciókontroll nővér
E-mail: andreatothicn@gmail.com
Telefon: 06-70/315-4818
Életfaprogram – Országos
Egészségőrző Program

Pontosítás ● A decemberi Ráckeresztúri Hírmondóban megjelent Veszélyek karácsonykor
című írás szerzője Peszter Zsuzsanna védőnő.
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Micimackó napja

OLVASÓLÁMPA

Hallottak már róla, hogy január 18-a Micimackó napja?
1882-ben e napon született ugyanis Alan Alexander Milne
angol író humorista, a népszerű regény szerzője. Egészen
pontosan két regény, hiszen az 1926-ban megjelent Micimackó után két évvel a Micimackó kuckója is napvilágot látott.
Magyarra Karinthy Frigyes fordította le 1936-ban, azóta töretlen népszerűségnek örvend a könyv s valamennyi szereplője: Róbert Gida, Malacka, Füles, Tigris, Nyuszi, Kanga,
Zsebibaba és persze Micimackó.

*
Öreg Szürke Csacsi, Füles néven közismert, az erdőnek egy
árnyékos sarkában állt, lógatva a fejét, és mindenfélére gondolt. Néha szomorúan azt gondolta: „Miért?” – és néha azt
gondolta: „Minekutána”; – és néha
azt gondolta:
„Amennyiben.” Vagy: „Minekutána tehát.”
És néha nem is tudta, hogy mire gondol. Így hát, mikor
Micimackó arra sétált, Füles őszintén megörült, hogy egy
kicsit abbahagyhatja a gondolkodást, és azt mondhatja: „Hát
hogy vagyunk, hogy vagyunk?” – a maga borongós modorában.
– És te hogy vagy? Nálad mi újság? – kérdezte Micimackó.
Füles fölemelte a fejét, átfordult vele a jobb oldalra, és ott
megint lelógatta.
– Nem mondhatnám, hogy nagyon „hogyan” vagyok. Egy
idő óta éppen csak hogy vagyok, de nem vagyok hogyan.
– Nono – mondta Mackó. – Nem kell azért elszontyolodni.
Majd meglássuk. Mi baj?
Füles hallgatva álldogált, és bánatosan lógatta a fejét.
Micimackó egyszer-kétszer körüljárta.
– Mi történt a farkoddal? – mondta meglepetve.
– Mi történt volna? – mondta Füles.
– Nem látom sehol.
– Tényleg?
– Tényleg. Ebben nem lehet tévedni. Mert vagy van, vagy
nincs.
És itt nincs.
– Hát akkor mi van helyette?
– Semmi.
– Mindjárt megnézem – mondta Füles, és lassan és óvatosan
megfordult, hogy lássa azt a helyet, ahol a farka volt az imént,
aztán ráeszmélve, hogy nem látja, visszafordult, lelógatta a
fejét, átdugta a két mellső lába közt, aztán hosszú, szomorú
sóhajjal csak ennyit mondott:
– Attól tartok, neked van igazad.
– Ritkán tévedek – mondta Mackó.
– Akkor sok mindent megértek – mondta Füles mélázva. –
Ez sok mindent megmagyaráz. Nem csoda.
– Valahol elhagytad – mondta Micimackó.
– Vagy valaki elvitte – mondta Füles. – Hasonlít az illetőhöz
– tette hozzá hosszú szünet után.
Mackó úgy érezte, hogy valamit mondani kellene, de nem
tudta, hogyan segítsen barátján. Mindenesetre elhatározta,
hogy segíteni fog.
– Füles – jelentette ki ünnepélyesen –, én, Micimackó, fel
fogom kutatni a farkodat.
– Köszönöm, Mackó – felelte Füles. – Igaz barát vagy –
mondta. – Nem úgy, mint Némelyek – tette hozzá.
Így hát Micimackó elindult, hogy megkeresse Füles farkát.
Szép tavaszi reggel volt, amikor elindult. Lágy és átlátszó
kis felhők játszadoztak boldogan a kék firmamentumon, ráugráltak a napra, mintha el akarnák takarni, aztán megint lemásztak róla, hogy a következő jöhessen sorra.
(Részlet a negyedik fejezetből, amelyben Füles elveszti a farkát és
Mackó megtalálja.)

IRÁNY A KÖNYVTÁR!
A lélek mélységeiről
Szabó Magda regényei a világ számos
országában népszerűek. Személyisége
alakulásában szülővárosának, a kálvinista Debrecennek hagyományai meghatározóak voltak. A szülők alakja – az
apáé, aki műveltsége miatt köztiszteletben állt, és az anyáé, aki maga is írótehetség volt – gyakran tűnik fel műveiben. Róluk írta: „...én voltaképpen két, szülőkkel rendelkező,
mégis árvagyereknek számító lény egyesüléséből születtem, akik
gondoskodásban, szeretetben, kényeztetésben, megadott szabadságban rám zúdítottak mindent, ami valaha életükből kimaradt. ...
Két elvetélt író szórta ágyam köré kiéletlen élete, felesleges ajándékul
kapott fantáziája kincseit; anyám saját meséit mondta, amelyekből
aztán évtizedekkel később a Sziget-kék, a Tündér Lala meg
a Bárány Boldizsár származott, apám kezdetben krampuszról,
mackóról mesélt, s mikor kifogyott a gyermekvilág ismerős alakjaiból, rácsos ágyamhoz idézte a görög-római mondák hőseit.”
Szabó Magda sokoldalú művész. Költő, műfordító,
regény- és drámaíró, jelentős tanulmányok, esszékötetek
szerzője. Elbeszélő művészetével a lélektani regény nagy
hagyományait folytatja és újítja meg. Regényeiben a lélek
mélyén lejátszódó folyamatokat jeleníti meg.
Könyvtárunkból több regénye is kikölcsönözhető:
Abigél, Álarcosbál, Az őz, Bárány Boldizsár, A Danaida, Disznótor, Freskó, Katalin utca, Mondják meg Zsófikának, Mózes egy,
huszonkettő, Ókút, Pilátus, Régimódi történet, Sziget-kék,
Születésnap, Tündér Lala, Zeusz küszöbén.
■

Helyi értékeink
A könyvtár helytörténeti gyűjteménye két, hatvanas évekbeli ráckeresztúri képeslappal bővült. A lapokat Dienes
Gábor ajándékozta a könyvtárnak. Ha olvasóink birtokában
vannak régi képeslapok, kérjük, hozzák be, hogy lemásoljuk, digitalizáljuk; hogy megmaradjanak az utókornak.
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SKANDINÁV
REJTVÉNY
(Forrás: skandomata.hu)

„…, és semmi mással
nem pótolható.”
Kodály Zoltán zeneszerző gondolatának
első része kiderül a
rejtvényből.
A megfejtés beküldésének határideje:
2017. február 5.,
vasárnap
A 2016. decemberi
rejtvény megfejtése:
Makk Károly, Macskajáték, Örkény István.
Tizenkilenc helyes
megfejtés érkezett. A
három szerencsés
nyertes: Böcskei
Tünde, Görög SzabiJanuár 1. – A Kiskunsági Nemzeti Park megalapítása ● Az Országos Természetvédelmi na, Rózsa Ferencné.
Hivatal 1975. január 1-jei időponttal megalapította Magyarország második nemzeti parkját
(az első a Hortobágyi Nemzeti Park volt, amelyet 1973-ban alapítottak). A Kiskunsági Nemzeti Park hat különálló területe volt hivatva arra, hogy megmentse a kiskunsági táj természetes képét: a szikeseket, a homokbuckákat, a mocsármaradványokat, a természetes erdőtársulásokat, valamint ezek élővilágát. (Azóta ezeknek a különálló területeknek a száma kilencre
nőtt.) A nemzeti park része a Kolon-tó, melyet közvetlen környékével együtt természetvédelmi oltalom alá helyeztek. (Forrás: jelesnapok.oszk.hu)

A nyeremények a
könyvtárban vehetők
át nyitvatartási időben.
Minden megfejtőnek
gratulálunk!

TENGELIC
A kétezer-kétszáz lelkes Tolna megyei község Pakstól
húsz kilométerre található. A bronz- és vaskortól élnek
itt emberek, miként ezt a régészeti leletek is bizonyítják.
A római korban kereskedelmi út vezetett a falu mellett.
Tengelic nevezetes sok kastélyáról, melyek a község határain kívül találhatók. A Gindly–Benyovszky-kúria, a Jeszenszky-, a Benrider-, a Schell-, a
Hiemer- és az alsótengelici kastély mellett a Csapó-kúriát érdemes megemlíteni. A település látnivalói közé tartozik még a Szeplőtelen fogantatás-kápolna, a Hiemer Ignác sírhelyét jelző Szentháromság-szobor, a háborús emlékmű, a millenniumi szoborcsoport, mely Kiss István szobrászművész alkotása. A tengelici rétek elnevezésű terület védelem alatt áll, itt még látható a nyúlánk
pókbangó, a bókoló bogáncs, a mezei zsálya, s illatozik a kakukkfű is.
Csapó-kúria ● Csapó Dániel a reformkor egyik vezető személyisége volt, Széchenyi szellemi társa, hiszen nemcsak országgyűlési
felszólalásaiban sürgette a magyar gazdaság modernizálását, hanem birtokain meg is valósította. Külföldről hozatott tenyészállatokat, Amerikából dohánymagot. Szervező tevékenysége jelentős,
szakkönyveket is írt; őt tartják az első magyar nemzetgazdának.
A Csapó-kúriát 1819–20-ban építették a reformkori klasszicista
építészet kiválósága, Pollack Mihály tervei alapján. Ma is sokat őriz
eredeti formájából. A kastély értékes képtárának egy része a szekszárdi megyei múzeumban található. Parkja védett, engedéllyel
látogatható. Hatalmas mamutfenyők, japánakác, bukszusliget, tölgyek, hársak örökzöldek, lepényfák látványa fogadja a turistát.
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„Mit beszél a tengelice?
Azt mondja a tengelice:
cipity Lőrinc, cipity Lőrinc,
tyaf, tyaf, tyaf.”

Az év madara: a tengelic

Mit beszél a tengelice? – Nemes
Nagy Ágnes verséből kiderül, s ha
jól fülelünk, magunk is meghallhatjuk. Idén különösen odafigyelnek a madárbarátok e színpompás
tollazatú énekesre, az év madarára. Az egy hónapig tartó lakossági
szavazáson ugyanis a tengelicre 5445 szavazat érkezett, míg az erdei fülesbagoly 4446, a házi veréb pedig 2632 voksot kapott.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által 1979-ben
elindított „Év madara” program célja és küldetése olyan fajok vagy madárcsoportok és élőhelyük társadalmi szintű bemutatása, melyek védelmében a
lakosság egészének fontos szerepe van. A 2017 év madara címet elnyerő tengelic Magyarország és a kontinens egyik legszínesebb pintyféléje. Sík
és dombvidéken egyaránt előfordul, a települési kertek, parkok, fasorok
gyakori költőfaja. Vékony növényi szálakból álló, szőrrel és a nyárfa termésszőreivel bélelt fészkét fák, magasabb bokrok lombkoronájának szélére
építi. Évente két-három fészekaljat is nevel, alkalmanként négy-öt tojást
rak. Szinte mindig csapatosan látni, a madáretetők gyakori vendége. Apró
gyommagvakkal táplálkozik, de fiókái étrendjét bogarakkal és hernyókkal
egészíti ki.
Csanádi Imre is megénekelte a madárkát Tengelic-vidámság című költeményében:

ÚTRAVALÓ ÜZENET
„Minden nemzet, mely elmúlt kora emlékezetét semmivé teszi, vagy semmivé
lenni hagyja, saját nemzeti
életét gyilkolja meg; s akármi más kezdődjék ezentúl:
az a régi többé nem leszen.”
(Kölcsey Ferenc)
Fontosabb évfordulók
2017-ben

március 2.: 200 éve született
Arany János író, költő, műfordító
április 8.: 200 éve született Laborfalvi Róza színésznő
május 13.: 300 éve született
Mária Terézia magyar királynő
május 17.: 200 éve született Irinyi
Téli kóró, zörgő váz,
Piros sapkás sok madár,
János, a gyufa feltalálója
fehér bóbitája, –
sárga, barna tollú –
szeptember 20.: 120 éve szülecsapatostul kismadár
színeikkel kivirít
tett Tamási Áron író
csap csivogva rája.
a kárvallott kóró.
október 5.: 100 éve született
Bogáncsmagot szemelget,
Szabó Magda író
Jókedvükkel aranyos
bóbitát tépázgat,
október 15.: 100 éve született
a kifosztott árok.
fireg-forog, fecserész
Zengik: cibe-cibebek! –
Fábri Zoltán filmrendező
hónak, hallgatásnak.
a halott határnak.
december 3.: 80 éve halt meg
József Attila költő
A tengelic népi elnevezése stiglic, amely a madár német nevéből ered.
december 16.: 135 éve született
Régebben a kitartás és a termékenység jelképe volt.
(További információk a www.mme.hu honlapon olvashatók.)
■ Kodály Zoltán zeneszerző

NYEREMÉNYJÁTÉK
Mi látható a képen? A fotó Ráckeresztúron készült. Kérdés,
hogy pontosan hol.
A megfejtéseket személyesen is leadhatják a könyvtárban
nyitvatartási időben, vagy elküldhetik a következő e-mail címre:

rackereszturi.hirmondo@gmail.com
Határidő: 2017. február 5., vasárnap, éjfél
Előző havi játékunk megfejtése: a temetőkapu feliratának részlete. Tíz helyes megfejtés érkezett, a nyertes: Béni Istvánné.
Gratulálunk! A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási
időben.
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