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Kedves Olvasóink!
Áldott, békés karácsonyt és
örömteli új esztendőt kívánunk
Fekete István Karácsony című
elbeszélésének részletével!
„Ilyenkor – így karácsony táján – a magányos
szobák még magányosabbak, a régi puszták még
csendesebbek, de az emlékek élőbbek és kedvesebbek, olyanok, mint az elmúlt idők és elmúlt
barátok halk, puha ölelése.
Ilyenkor jólesik az elsüllyedt, öreg utakat
megjárni, a fiatalság ragyogó útjait, a szelíd kalandok tiszta éjszakáit és látni az elment patakok
ringató játékát a holdvilággal, a szánkós utak alig
pendülő éjszakáit, a karácsonyfákat, amelyek el
nem múlnak soha és az álmokat, amelyek az
örökkévalóságból jöttek, oda is szállnak vissza
pihenni és boldognak lenni, mint a szeretetben
megfürdött emberi lélek.
És ilyenkor nem jut eszembe: pénz, jólét, dicsőség, nyers vágy és elmúlt szerelem, csak a
múló élet apró örömei, távoli nevetés a szívemben és emberek, akik halkan járnak valahol a
ködben, csendesen szólnak az idő árnyékai mögött, mégis őket hallom és nem a fájdalom ordítását, a dicsőség nyers kiáltását vagy a szerelem
bódult és rekedt suttogását.
Őket hallom, akiket szerettem és szerény emberi mivoltukban tiszteltem is, akik – néha – tíz
évig hordtak egy pár csizmát, fél évig faragtak
egy pásztorbotot, a betűt nem ismerték, de életük maga volt a törvény… és egyedül se tettek
soha semmit, amit ország-világ előtt is meg ne
tehettek volna.
Őket látom és hallom karácsony hetének
emlékező, esti tűnődéseiben; néha vidáman, nem
szomorúan, de mindvégig mélyen a szívemben.”
(Az 1967-es írás teljes terjedelmében a Régi karácsony
című novelláskötetben olvasható.)

Adventi gyertyagyújtás
Múltidéző − Disznóölés régen
Karácsonyi összeállítás
A civil szervezetek feladatairól
Az élet tisztelete − faültetés
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ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Háziorvosok

Újszülöttek

Dr. Bánovics Ilona (Arany János u. 1.)
Telefon: 06-30/475-5781
Rendelő: 25/454-001
Rendelési idő:
Hétfő, szerda: 14–18
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12

Jaloveczky Anilla 2013. jan. 19.
Balog István Eduárdó 2013. jún. 20.
Lengyel Kevin 2013. febr. 5.
Cserna Zita 2013. jún. 25.
Molnár Bálint 2013. márc. 21.
Baki Kevin Martin 2013. júl. 9.
Hajdu Melissza Eszter 2013. márc. 25. Huber Jázmin 2013. aug. 16.
Rónai Adél 2013. ápr. 25.
Kocsis Ármin Regő 2013. aug. 28.
Szász Bence Károly 2013. ápr. 28. Tímár Laura 2013. szept. 15.
Sipos Dominik 2013. máj. 10.
Molnár Balázs 2013. okt. 10.
Barkóczi Bianka Boglárka 2013. szept. 18.

Dr. Mihalicza Ingrid (Petőfi Sándor u. 7.)
Telefon: 06-20/852-0350
Rendelő: 25/455-804
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 8–12
Kedd, csütörtök: 14–18

Az újszülötteknek és családjuknak szeretettel gratulálunk.

Elhunytak
Paulovics László 2013. okt. 3.
Bendák Imréné (Bicskei Katalin) 2013. okt. 20.
Paizs Ferencné (Vizi Katalin) 2013. okt. 25.
Demeter Istvánné (Ferencz Anna) 2013. nov. 13.
Lőrincz Béláné (Liktor Tünde) 2013. nov. 14.

December 9–18.: mindkét háziorvos rendel
December 18–23.: dr. Mihalicza
Az elhunytak hozzátartozóinak sok erőt kívánunk a fájdalom elviseléséhez.
Ingrid rendel saját rendelési idejében
(Az adatvédelmi törvénynek megfelelően a rovatban csak azok nevét tesszük közzé, akiknek
December 24–29.: az ercsi közpon- hozzátartozói írásban hozzájárultak ehhez.)
ti ügyelet hívható: 25/492-021
December 30., 31.: dr. Bánovics
Tisztelt Olvasók!
Ilona rendel saját rendelési idejében
2014. január 1.: központi ügyelet
Ráckeresztúri termékbemutató és vásár rendezéséhez várJanuár 2., 3.: dr. Bánovics Ilona
juk jelentkezésüket.
rendel (8.00–12.00)
Ismerjük meg jobban egymást. Ki mit termel, ki mit készít, ki miben
Orvosi ügyelet (felnőtt és gyermek) ügyes?
Hétköznap 16.00–8.00 között, hét- Jelentkezni a termék megnevezésével és a kiállításhoz szükséges
végén és ünnepnapokon 24 órás
helyigény megjelölésével 2014. január 15-ig Zólyominé Margitai Zitászolgálat.
nál lehet. Telefonszám: 06-20/405-8202.
Ercsi Eü. Központ (Esze T. u. 14.):
Telefon: 25/492-021
Köszönjük Gajdó Lászlóné Pannikának a Ráckeresztúri Hírek
Érdi kistérségi ügyeleti centrum
régi lapszámait!
(Érd, Szabadság tér 9.)
Külön köszönet illeti Novák Józsefet, aki a könyvtárnak ajánFelnőtt ügyelet: 23/365-274
dékozta lapgyűjteményét, köztük olyan példányokat is, amelyek
Gyermek ügyelet: 23/365-770
létéről eddig nem tudtunk. Remélhetőleg hamarosan valamennyi
hiányzó lapszámot sikerül másolatban elküldeni az Országos SzéSzent Kereszt Gyógyszertár
chényi Könyvtárnak, s az érdeklődők számára kutatható lesz a
(Hősök tere 4/5., telefon: 455-812)
község (sajtó)története.
Nyitva tartás december végén:
december 21., szombat: 8.00–18.00
december 27., péntek: 8.00−12.00

Gyógyszertári ügyelet
december 21., 22.: Ercsi
december 24., 25., 26.: Martonvásár
december 28., 29.: Martonvásár
2014. január 1., 4., 5.: Ráckeresztúr
január 11., 12.: Ercsi
január 18., 19.: Ráckeresztúr
január 25., 26.: Martonvásár

Tájékoztatás a szemétszállításról
A Vertikál Közszolgáltató Zrt. alvállalkozójaként ezúton tájékoztatjuk
Önöket, hogy az év végi ünnepi szállítási rend az év elején kiküldött
szállítási naptár szerint történik.

Ráckeresztúr község területén a december 26-i szállítás
december 29-én vasárnap történik.
Adony, 2013. december 5.

Ferencz Péter ügyvezető
Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft.
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
A téli időszak jeles eseménye az adventi gyertyagyújtás. Idén a község adventi koszorúját Bódis
Rita készítette, szépen mutat a felújított kopjafán. A hagyományokhoz hűen az első gyertyagyújtáskor a Mosoly Óvoda Napraforgó csoportja adott rövid műsort, majd a gyerekek saját készítésű papírangyalkákkal kedveskedtek az egybegyűlteknek. Az adventi koszorú első gyertyáját
Baki Bálintné óvodavezető gyújtotta meg. A Szent
László Víz Kft. dolgozói meleg teával és szaloncukorral lepték meg a gyerekeket.

Advent második vasárnapján, december 8-án a
Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai készültek műsorral. Fellépett a furulyaszakkör és az énekkar Tóthné Sutka Edit vezetésével.
Verset mondott Gajdó Klaudia (7. a), Novozánszki
Benedek (6. b), Paizs Patrik (8. b) prózarészletet
olvasott fel. A gyerekek igazi ünnepi hangulatot
teremtettek, amelyhez hozzájárult, hogy ezen a
hétvégén megérkezett az első hó. Bár vasárnapra
eltűnt a mindent beborító fehérség, azért az ünnepi hangulat megmaradt.

3

Tisztelt Olvasók,
kedves Ráckeresztúriak!
Borbála-napon, nagyanyám neve napján írom e
sorokat. Tőle tanultam, hogy kétféle baj létezik a
világon: az egyiken lehet segíteni, azon azért nem
érdemes szomorkodni, a másikon nem lehet, azon
meg azért felesleges búsulni. Persze nem könnyű e
szerint élni, de érdemes.
Mindez azért jutott eszembe, mert amikor négy
hónappal ezelőtt felkértek a ráckeresztúri lap szerkesztésére, még nem gondoltam, hogy igazán szükségem lesz mama bölcs tanácsára. A kisebbnagyobb bosszúságokhoz kellett és kell erő,
türelem. Például amikor a szeptemberi, induló
lapszám nem jutott el több utcába, s később is
többen panaszkodtak, hogy nem kaptak újságot.
Sokan
örömmel
kapcsolódtak
be
a
lapkészítésbe, köszönöm lelkesedésüket, írásaikat,
fotóikat. Jó érzés, hogy középiskolásokkal is
együttműködhetünk. Nekik az érettségihez
szükséges önkéntes munkával töltött óraszámuk
gyarapszik, mi pedig a fiatal korosztály sajátos
„szemüveglencséjén” keresztül is szemlélhetjük a
világot. Horváth Patrícia és Takács Flóra december
elején közvélemény-kutatást kezdett a településen,
miként vélekednek a keresztúriak a helyi újságról. A
felmérés eredményéről a jövőben beszámolunk.
A Ráckeresztúri Hírmondó első három száma
tizenkét oldalon jelent meg. A decemberi, ünnepi
lapszám tizenhat oldalas, benne egy rövid karácsonyi összeállítás és naptár a 2014-es esztendőre.
Bízom benne, hogy sokak örömére szolgál. S hogy
meglepetés is legyen a karácsonyfa alá: ötpróbára
hívjuk Olvasóinkat! Három szerencsés megfejtő
jutalomban részesül.
Az esztendő végéhez közeledve kívánok Önöknek békés, örömteli napokat, tartalmas időtöltést,
szeretetteli pillanatokat. Sok jót és szépet, egészséget, bölcsességet, türelmet, megelégedettséget.
Ráckeresztúr, 2013. december 4.
Gajdó Ágnes
szerkesztő

A harmadik gyertyagyújtáskor a civil szervezetek
közösen lépnek fel, advent negyedik vasárnapján,
december 22-én pedig az egyházközség tagjai
készülnek műsorral, majd gyújtják meg a negyedik, lila színű gyertyát. A közös ünneplés a megszokottól eltérően 11.00 órakor kezdődik, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Legyen igazán
hangulatos és meghitt a karácsonyt megelőző
várakozás.
(RH)

Tisztelt Olvasók! A ráckeresztúri egyházközség karitászcsoportja köszöni mindazok
adományait, anyagi és lelki támogatását,
akik idén is segítették munkánkat.
Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt
kíván mindannyiuknak
a Páli Szent Vince Csoport
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK ● POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
A képviselő-testület 2013. november ● A testület támogatása kellett ahhoz, hogy
21. napján megtartott ülésén a követ- a Polgárőrség és a Drogterápiás Otthon
ugyanezen rendelet alapján pályázatát bekező napirendi pontokat tárgyalta:
● Az államháztartásról szóló törvény előírásaival összhangban ugyanúgy, mint minden
évben a gazdasági bizottság, majd a testület
megvitatta az önkormányzat háromnegyed
éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyet el is fogadott.
● Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény és az ezen alapuló jogszabályok kötelezték az önkormányzatokat, hogy készítsenek helyi esélyegyenlőségi programokat. Akár
állami, akár uniós pályázaton csak azok az
önkormányzatok vehetnek részt, akik rendelkeznek ezzel a programmal. A humán bizottság tárgyalta Ráckeresztúr elkészült Helyi
Esélyegyenlőségi Programját, és azt elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek, amely
elfogadta a programot.
● A testület döntött arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be az Európai Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság
és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.18.) VM rendelet alapján a kastély
külső és belső felújítására, illetve ott kulturális
központ kialakítására.

adhassa, mellyel a testület egyetértett.
● A Mikes köz közvilágításának megvalósításához még szükséges határozatában a
testület a megküldött villamos tervet elfogadta, és a szükséges jóváhagyásokat
megadta.
● A testület jóváhagyta a Hősök téri iskola
konténerkonyhájába egy nagyobb méretű
asztallap megvásárlását, így a gyermekek
kényelme érdekében most már mindhárom
asztal ugyanolyan szélességű lett.
● A közbiztonsági helyzet romlására és a
Polgárőrség és a Nemzetőrség által tett,
fokozott odafigyelésre vonatkozó felajánlásra figyelemmel (a novemberi lapszám mellékleteként jelent meg az erről szóló hír) a
testület úgy határozott, hogy mindkét szervezetet plusz támogatásban részesíti.
● A „SZERDÁK” felzárkóztató diákprogram
sikeres megvalósítása érdekében a képviselő-testület a Katolikus Karitász részére is
támogatást ítélt meg a tanuláshoz szükséges eszközök vásárlására.
Aki részletesebben érdeklődik a testületi ülésen történtek iránt, az egyeztetett időpontban megtekintheti a
jegyzőkönyveket a hivatalban, vagy olvashatja azokat
Ráckeresztúr honlapján a határozatok, rendeletek gomb
alatt, a http://www.rackeresztur.hu/hatrend.html címen.

Kopjafa-javítás ● A hivatal
előtti téren álló kopjafa idén
őszre erőteljesen billegni kezdett, mivel csak le volt ásva a
földbe, és a töve elkorhadt. A
közfoglalkoztatottak beton
alapot készítettek, oszloptartóval. A kopjafa korhadt alját
levágták, az oszlopot lefesttették, így került vissza régi-új
helyére.
Útegyengetés ● November
közepén, december elején a
Szegfű, Rózsa, Rozmaring, Hóvirág, Vajda, Gárdonyi utcákban
és a Hősök terén járt a talajgyalu,
s elegyengette az utakat.
Kerítéscsere ● A templomkert
melletti kerítés cseréje a vízelvezető árkok ásásával párhuzamosan történt.
Ráckeresztúr honlapja ● Új
külsővel s hamarosan még bővebb tartalommal, naprakész
információkkal jelentkezik a
település honlapja:
www.rackeresztur.hu. Kérjük
olvasóinkat, hogy adatokkal, régi
fényképekkel, dokumentumokkal segítsék az oldal fejlesztését,
helyi archívum létrehozását.

2013. december
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MÚLTIDÉZŐ − DISZNÓÖLÉS RÉGEN
Kavarognak bennem az emlékek, a gondolatok, a jó és kevésbé jó érzések így december tájékán, amikor a fagyos, havas,
talán egy kicsit szeles idő kimutatja arcpirosító, kéz- és lábdermesztő fogait. A hajnali roráték, a nyikorgó hó a békanyelves
varrott talpú meggypiros gyerekbakancs talpa alatt, a disznóölések lázas várása.
A disznóölés ünnep volt kisgyerekkoromban, sokszor egy
éven keresztül készültünk rá. Ilyenkor nagyobb falatok, megismételhetetlen ízek kerülhettek az asztalokra. Emlékeim több
mint hatvan évvel ezelőtti időre nyúlnak vissza. A koromsötét
szombati hajnalok csendességét disznóvisítások törték meg, a
faluszerte fellobbanó pörzsölési tábortüzek narancssárgán
világlottak.
Hetekkel előtte készültünk a jeles eseményre. Össze kellett
szedni a disznóöléshez használt eszközöket: hastokot, üstöket, üstházat, fát vágni az elengedhetetlen forró víz melegítésére, gyökérkefék, sok-sok rongy, tompa kések a kaparáshoz,
tisztításhoz. A hagymát még előző nap megpucolta édesanyám, fűszereket, lábosokat, szűrőt, bélpucoláshoz a kis
fateknőt, tompahátú kést.
Minden családnak, rokoni közösségnek megvoltak a megszokott segítői. A mi családi böllérünk Jani bátyja volt. Alacsony termetű, de fürge, ügyes ember, a disznó sem szenvedett sokat. A disznólefogók hozták ki az állatot az ólból, és szó
szerint a fülébe, farkába kapaszkodva fektették két vállra szegény jószágot. Vigyázni kellett, mert sokszor a rúgásai kézvagy lábtörést is okozhattak.
Visított a mi disznónk is. Én általában akkor mentem ki a szobából, amikor szegény pára már kilehelte lelkét. Nem tudtam
nézni az öldöklést. A vért mindig felfogták egy tálba, amiből a
hagymás sült vér készült. A disznópörkölés abban az időben
szalmával történt. A disznót előbb az egyik, majd másik oldalára, végül a hátára fordítva, betakarták szalmával és így pörkölték; a hóna alá szalmacsutakot tettek, azt gyújtották meg.
A disznószétszedésnek két iskolája volt. Valaki karajra, valaki
orjára szedte szét. Míg az előzőnél kétfelé hasították a jószágot, a másik módszerrel előbb kivágták a négy sonkát. Bontáskor mi nem használtunk rémfát, csak egy leemelt kamraajtót
sikáltunk tisztára, amin a hátára fordított disznó várta, hogy
orjára bontsa Jani bátyám. Szokás volt, hogy a bontás előtt a
felnőttek biztatták az álmélkodó gyerekeket, hogy hangosan
nevessenek, mert akkor vastag lesz a disznó szalonnája.
A szalonna lefejtése következett, amiből szép füstölnivaló
táblákat alakítottak ki, a többiről lehúzták a bőrt és zsírnak
kockázták fel. A disznó belsőségei (máj, vese, lép, tüdő) a
hurka, a sajt alkotórészei lettek. A bélpucolást erre szakosodott nőszemélyek végezték. Langyos víz, tompakés, bögre,
fakanál, ecetes hagymapác – elengedhetetlen tartozékai voltak a bélpucolásnak. Manci néném maga mellé vett egy süldő
leányt, átadva eme tudományát, mert ez valóban tudomány
volt.
Közben rotyogott a sült hús a nagy lábosban. Mindenki kedvére
belakhatott ebből a finomságból, a Nyanya által elrakott savanyú paprikából és a Pék János bácsi-féle foszlós kenyérből. Az
abalében forrt a máj, tüdő, lép, vese, bőrke, disznófej, amiből a
disznósajt és a májas hurka lett. Meg-megkóstoltuk a főtt májat,
vesét, bőrkét, sózva vagy só nélkül.

A gyerekek feladata volt a disznóhólyag kitágítása. Jól kimosva,
nádszállal felfújtam a disznólufit, gyúrtam két tenyérrel egy deszkalaphoz szorítva egyre nagyobbra, nagyobbra. Ebbe lett töltve a
disznósajt meg persze a gyomorba. Közben készült a disznótoros
káposzta, főtt a finoman felzöldségelt húsleves, sült a tepsikben a
kunkorira összecsavart véres, májas hurka. Én a véres hurkát
szerettem jobban, kihűlve, másnap, hidegen. Még ma is a kedvencem. Mostanában hiába keresem a régi idők ízeit, nem jönnek
vissza, nem jönnek elő. Talán azért is mert minden böllérnek,
családnak megvolt a maga ízvilága, ami talán évtizedeken keresztül végigkísérte az ember életét. Közös volt a fűszerezés, kóstolás.
Még egy kis kömény, talán egy kis majoránna, a sóból már nem
kell több, így ment ez. Még a gyerekkel is megkóstoltatták a tölteléket.
A fáradságos napra az esti disznótoros vacsora tette föl a koronát.
Gyöngyöző húsleves a Nyanya készítette hajszálvékony, hosszú
tésztával, főtt hús, sült hús, hurka, kolbász, disznótoros húsos
káposzta abalével készítve. Terülj, terülj, asztalkám volt, abban a
megszorított időben, amikor egy disznóölés nagy ünnepnek számított. Minden porcikája fel lett használva az áldott jószágnak.
Még szappant is főztünk a semmire sem használható zsírhulladékból, lúgkővel, és emlékszem, íjszerű dróttal darabolták fel a deszkaládikába öntött kihűlt masszát.
A disznóölés másnapján már kora reggel mentünk Márti húgommal, vittük a kóstolót, tányérba téve, szakajtóruhába kötve. Egy
darab hús, hurka, kolbász, egy szelet disznósajt, egy kis töpörtyű.
Kettős értelme, célja volt a kóstoló küldésének. Egyrészt a rokonoknak, jó szomszédoknak legyen egy-két napra való friss húsféleség, amit visszakaptunk, amikor ők is vágtak; másrészt megmutatni, talán büszkélkedni, ilyen lett a miénk.
Elindult két kisgyerek, vitték a kóstolókat a papához, Rozika, Manci nénémhez, Terus nénémhez, Jancsi bátyámhoz, István bátyámékhoz, aztán máshoz is. Mindenhol kaptunk kóstolópénzt. Nagy
böcsülete volt az így keresett forintoknak. Talán tervezgettünk, mit
veszünk rajta. Nem tudom már, de az is lehet, hogy odaadtuk a
szüleinknek. Nagy szükség volt abban az időben minden fillérre.
Édesanyám a lelkünkre kötötte: „aztán a tányért, meg a konyharuhát hazahozzátok ám”.
Most, amikor írom ezt a néhány sort, visszarévedek azokba az
időkbe, amikor az ünnep ünnep volt, a hétköznapok a maguk mindennapi munkájával, a mindennap túlélésével, a szüleink gondjaival ránk, gyerekekre is ki nem mondott terhet róttak. Mindennek
ellenére örülök, hogy részese lehettem egy olyan kornak, amelynek a hagyományai rám is testálódtak. Ezeket megőrzöm és továbbadom gyerekeimnek és az ő gyerekeinek, az unokáimnak.
Herkli Antal
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MOSOLY PERCEK Újra ellátogatott hoz-

zánk az iskola alsós színjátszó csoportja Irénke néni vezetésével. A Mikulás
kesztyűje című mesét adták elő óvodásainknak. Az
erdei kisállatok segítségével a Mikulás visszakapta az
elveszített kesztyűjét. Akik megszemélyesítették a
segítőket: Bucsi Csenge, Ferenczi Dávid, Pintér Olivér,
Kucsera Máté, Szegedi Ildikó, Garai Lilla, Major Dominik,
Madutai Klaudia, Bátki Noémi, Szakolci Dorina. Köszönjük szépen a gyerekeknek és a tanító néninek a
munkáját, Tündi néninek az eszközök szállításában
nyújtott segítségét. Várjuk a következő fellépést!
December 6-án a hat csoport közösen várakozott a Mikulásra. Hogy gyorsabban teljen az idő, az óvó nénik
mesét adtak elő. Az erdei kisállatok – barna maci, nyuszi, mókuska, süni, kisegér, kis farkas, kis róka és madárka
– a Mikulásnak főztek finom levest. A mese végére, megérkezett a Mikulás. Csoportonként énekeltek, verseltek
a gyerekek, majd megkapták az ajándékokat.
Egy nappal később ünnepváró játszóházat rendeztünk a jelenlegi, a volt és a leendő óvodásoknak. A Pillangó
és Méhecske csoportokban kézműves tevékenységek
folytak: pingvinkészítés, karácsonyi üdvözlő lapok ragasztása, tobozfestés, karácsonyfadísz-szerkesztés. A
folyosón tornázni, mozogni lehetett. Legnagyobb sikere
a „csepphintának” volt. Pintérné Bánkuti Mónika mézeskalácsot sütött, és irányításával díszíthették kicsik és nagyok. Nagyon szépen köszönjük a segítségét! Az ünnepi
hangulathoz zenei aláfestésként a folyosón végig szólt a
zene. A délelőtt zárásaként az óvó nénik újra előadták a
tegnapi mesejátékot. Búcsúzóul mindenki kapott abból a
szaloncukorból, amit tegnap itt hagyott a Mikulás.
Baki Bálintné
Néptánc ● Szeptembertől néptáncoktatást vezettünk be óvodánkban. Középső és nagycsoportos gyermekek jelentkezhettek. 132 óvodásunkból 64
kisgyermek igényelte ezt a külön foglalkozást (ami teljesen ingyenes). Szigeti
Zita pedagógiai asszisztensünk foglalkozik a táncosainkkal. Hétfőn, szerdán,
pénteken két-két csoportban ismerkednek a néptánc alapjaival. A lányok próba szoknyában és keszkenővel, a fiúk próba mellényben és néptáncos bottal
táncolnak. A foglalkozások színesek, változatosak, nagyon élvezik a gyerekek. Az első nyilvános fellépés januárban, a magyar kultúra napján lesz. (B.)

Figyelem!
Az új évben az első nevelési nap:
2014. január 6. (hétfő)
A dolgozó szülők gyermekeinek 2014.
január 2-án és január 3-án ügyeletet
tartunk.

Mindenkinek meghitt, békés
adventi időszakot kívánunk!
Mosoly Kollektíva

Ercsi Egészségfejlesztési Iroda

Egészségfejlesztési iroda nyílt Ercsiben
Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központban 2013.
december 9-én megkezdte nyilvános működését az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda (EFI). Az ercsi lakosokon kívül Ráckeresztúr,
Munkatársak
Martonvásár, Tordas, Baracska, Kajászó és Gyúró 18 év feletti ladr. Nánási Judit szakmai vezető
kosai ingyenesen, beutaló nélkül vehetik igénybe ezt az új szolgálFodorné Békes Erzsébet dietetikus
Gallatz Imre sportért és mozgásért tatást. Az iroda munkatársai együttműködnek a háziorvosokkal,
felelős munkatárs
szakpszichológusokkal, gyógytornászokkal, sportoktatókkal. Az
elsődleges cél az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése.
Nyitva tartás
Az irodát bárki felkeresheti, aki szeretne állapotfelmérést és
hétfő, szerda: 9.00–18.00
kockázatbecslést
készíttetni egészségi állapotáról, majd ezt követőkedd, csütörtök, péntek: 9.00–17.00
en részt vehet egyéni és személyre szabott táplálkozási és testmozTelefon: 06-25/520-775, mellék: 121 gás tanácsadáson. A tervezett programok között szerepel
(hétköznap 8–16 óráig hívható)
kardiovascularis szűrés, diabetológiai klub, életviteli nap, idősek
klubja, gimnasztika, főzőiskola, krízishelyzet klub.
(gá)
E-mail: ercsi.efi@gmail.com
(2451 Ercsi Esze Tamás utca 14.,
az egészségügyi központ első emeletén)

Honlap: http://ercsirendelo.hu/EFI.html

(A ráckeresztúriakat érintő lehetőségekről dr. Bánovics Ilona háziorvos fejti ki gondolatait
lapunk 16. oldalán.)
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A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola hírei

Szomszédoló Ercsiben ● Az Eötvös József Emlékév keretében megrendezett Szomszédoló című programon Ercsiben a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Iskola is
képviseltette magát – az énekkarral, néptánccal és egy
mesével léptek fel; nagy sikert arattak. Délután a gyerekek és a kísérő pedagógusok a Régen is volt iskola
című múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt.
Egészségnap ● Vancsura Ildikó védőnő közreműködésével több előadó érkezett iskolánkba, akik az
egészséges életmódról, az egészségmegőrzésről tartottak előadást a gyerekeknek. A diákok megtanulták
például a sebkötözést (lásd a képen), az újraélesztés
mikéntjét, közelebbről is megismerhették a vérnyomásmérőt, a sztetoszkópot. Közben friss vitaminsaláta készült.

VERSENYEK, EREDMÉNYEK
November 13-án tizenkét felsős tanuló vett részt a Kápolnásnyéken megrendezett matematikaversenyen.
5. osztály: Szalay Petra, Világosi Dániel, Matizevics Zalán
6. osztály: Raffer Dorina, Mike Ernő, Baki Áron
7. osztály: Kozocsa Zsuzsa, Rappai Virág, Tóth Rajmund
8. osztály: Pohl Katalin, Palagyi Réka, Palagyi Szilárd
Az 5. a osztályos Szalay Petra 5. helyezést ért el. A harminc induló között csak két ponttal maradt el a harmadik
helyet elért tanulótól.
*

November 14-én három 4. osztályos tanuló – Mészáros
Hajnalka, Török Regina és Németh Levente – Sárkeresztesen „Értő olvasás” versenyen vettek részt. Derekasan helytálltak, nagyon jól érezték magukat, élményekkel
tele érkeztek haza.
*

November 15.: Mesemondóverseny Nagyvenyimen.
Kristóf Ágnes (2. b) első helyezést ért el, Gondi Evelin
(3. b), Ferenczi Dávid (3. b) és Czégény Barbara (6. a) a
negyedik helyen végzett.
*

November 21.: A kápolnásnyéki gimnáziumban játékos
anyanyelvi versenyen az Orbán Anett, Gajdó Diána és
Németh Kristóf alkotta csapat az 5. helyen végzett. A
német nyelvű szépkiejtési versenyen Németh Kristóf és
Novozánszki Kristóf a középmezőnyben végzett.

Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáraiknak!
Karácsonyi vásár ● Idén is nagy érdeklődés övezte a
tornacsarnokban tartott rendezvényt. Foltvarró, cserepes, mézes kínálta szebbnél szebb portékáit. Az
osztályok különféle kézműves termékeket, ajándéktárgyakat, könyvet, süteményt árusítottak. (A képen a
2. a osztály asztala látható.) Az árusításból befolyt öszszeg adomány az iskola javára.

Téli szünet: 2013. december 23–2014. január 3.
A téli szünetet követő első tanítási nap:
2014. január 6., hétfő

Az első iskola-előkészítő foglalkozást november 25én tartották a leendő elsős tanítónők a Hősök téri
iskolában. Amíg a gyerekek játékos foglalkozáson
vettek részt, a szülők tájékoztatót hallgathattak meg
az iskoláról, a lehetőségekről.

A Mikulás december 6-án az iskolába is
ellátogatott, s minden osztályt felkeresett.
Különösen az elsősöknek szerzett nagy
örömet és meglepetést. A gyerekeknek
szánt ajándékokat néhány mondat kíséretében adta át krampuszai segítségével.

A Mikulás és az 1. a osztály
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JUHÁSZ GYULA:
Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
Karácsonyi ének (részlet)
Járok a karácsonyi világban, és úgy érzem, minden léptemmel tisztább és igazabb leszek. Valami csendesség
van ma a világban, kenetteljes, mély komolyság és bibliai
egyszerűség, s láthatom azt, amit köznapokon oly sokszor keresek és sohasem találok: az életet. Ma beszélhetek az embertársaimmal, s ha jó vagyok hozzájuk, talán
meg is hallgatják bánatomat és örömömet, mert ma
mindnyájan megváltoztunk. A hitetlenből hívő, a keményszívűből nyájas, az ostobából bölcs lett. (…)
Sokáig kerestem világosságot, s íme, most egy karácsonyi gyertya áhítatos sugárzata fényt vet sötét keresztutamra. A nap nem volt elég világos, de ez most eléggé
sugárzik nekem.
Látom, hogy erősebbek vagyunk az értésben, mint a
gondolkozásban. És nagyobbulunk is általa.
Minden nagynak a forrása az érzelem. (…)
Ma újra hívő vagyok. Az éjszakában titkos suhogást
hallok, s látom magam előtt a rongyos viskót, hol egy
sugárzó arany csillag világol. Benn a barmok között fekszik az isteni fiú.
Az egész világon ünnep van ma. A kékes, éjszakai
derengésben kigyúlnak a templom ablakai, s vörösen,
sárgán sugárzanak ki a sötétbe. (…)
Ó, mennyi titok, mennyi szépség!
(1904. dec. 23.)

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

DSIDA JENŐ: Itt van a szép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Békés, boldog új esztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak!
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ÖTPRÓBA A TÉLI SZÜNETRE

Közlekedjen Ön is
szabályosan!

1. Irodalmi fejtörő • Ki írta az idézett Csend
című négysoros verset? A költő Brassóban született, 1929-től Budapesten élt. Tíz évig a BaarMadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt, szerkesztette a Protestáns Szemlét. Költészete elégikus hangulatú, a természet, az erdélyi táj gyakran
megjelenik verseiben. (Összes versei megtalálhatók könyvtárunkban.) Fia 1913-ban született, szintén ismert költő, műfordító lett belőle.
Nem húz az égen több vadlúdcsapat,
szél sem rezzenti künn a bús határt.
Halkan feszül a néma pillanat,
s nézd: száll a hó. Az első. Csendre várt.

2. Logikai feladvány • Két vándor Varázs városból Seholnincs városba érkezett. A 6 km-es utat
fél óra alatt tették meg együtt. Hány perc alatt tette
meg ezt az utat az egyik vándor, ha mindketten
ugyanolyan sebességgel haladtak?

3. Természettudomány • A mészkőnek a természetben több formája is megtalálható. Melyek
ezek? (Legalább kettőt nevezzenek meg.)

Egyre többen közlekednek
elektromos meghajtású kerekesszékkel. De vajon ismerik-e a rájuk vonatkozó
KRESZ-szabályokat?
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés
szabályairól (KRESZ)
Az ilyen eszközökkel közlekedő személyek gyalogosoknak
minősülnek!
1. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez
II. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak
a) Jármű: közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. A mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, 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, továbbá a
gyermekkocsi és a talicska – azonban nem minősül járműnek.
Az ilyen eszközökkel közlekedő személyek gyalogosoknak minősülnek.

4. Történelem • A Pestet és Budát is megmoz-

Gyalogosok közlekedése

gató 1848-as forradalom egy nagyobb európai
eseménysorozatba illeszkedett. A „népek tavaszán” számos nagyváros népe lázadt fel az önkényuralom ellen. Ki nem lehetett szemtanúja
egyik korabeli forradalomnak sem?
A) Lajos Fülöp francia király
B) Viktor Emánuel olasz király
C) I. Miklós orosz cár
D) I. Ferenc osztrák császár

21. § (1) A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie. (2)
Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem kerékpárút nincs – vagy az a gyalogosközlekedésre, illetőleg a kerekes székkel való közlekedésre alkalmatlan –, a gyalogosok az
úttesten közlekedhetnek.(3) Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, az úttest szélén, egy sorban a) lakott területen lehetőleg
a menetirány szerint a bal oldalon, lakott területen kívül mindig a
bal oldalon, a járműforgalommal szemben, b) a segédmotoros
kerékpárt vagy kerékpárt toló, továbbá a kerekes székkel közlekedő mozgáskorlátozott gyalogosok mindig a menetirány szerint
a jobb oldalon haladhatnak.
(12)176 A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó gyalogosnak/személynek – ide nem értve a
gyalogosok zárt csoportban történő közlekedését – éjszaka és
korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt
(ruházatot) kell viselnie.
(13)177 A gyalog- és kerékpárúton a gyalogos a kerékpáros
forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.

5. Ki a zeneszerző? • „Hirhedett zenésze a világnak / Bárhová juss, mindig hű rokon!” Így kezdődik Vörösmarty Mihály egyik költeménye. Melyik
magyar zeneszerző a vers címzettje?
A megfejtéseket 2014. január 13-ig várjuk a
rackereszturi.hirmondo@gmail.com címen, vagy
személyesen is leadhatják a könyvtárban.
A helyes megfejtők közül három szerencsés
jutalomban részesül.

Fülöp József és felesége
(Kocsy-Mayer Gyula utca 21.)
ajánlotta fel a falunak a képen látható nagy méretű festményt.
A Szent Józsefet, Szűz Máriát és a kis Jézust ábrázoló
szentkép a ravatalozóban kapott helyet.
Köszönjük!
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Indul a téli közfoglalkoztatás
A Dunaújvárosi Vízi Társulat 23 településen 200 új
kollégával kapcsolódik az országos téli közfoglalkoztatási programba. A téli közfoglalkoztatás során
40 fő beiskoláztatására kerül sor. A munkavégzés
a legtöbb településen már elkezdődött.
A Vízi Társulat két és fél éves tapasztalatát felhasználva vállalta a kétszáz fő foglalkoztatását. Fontos
szempont volt, hogy a helyi erőforrások helyben
hasznosuljanak, azaz a településről felvett emberek
közigazgatási határon belül végezzék a munkájukat.
A munkaterv összeállítása során a Vízi Társulat
együttműködött a helyi önkormányzattal, és felhasználta a gazdálkodóktól érkezett igényeket, bejelentéseket. Az ellátandó feladat elsősorban a vízfolyások
medrének tisztítása, kiegészülve az önkormányzattal
egyeztetett egyéb feladatokkal, zöld területek kaszálásával, a tél folyamán hóeltakarítással. A Vízi Társulat tervei szerint a felvett dolgozók szükség esetén
részt vesznek a belvíz elleni védekezésben is.
Ráckeresztúr település közigazgatási területén
nyolc fő dolgozik a Vízi Társulat által bonyolított közfoglalkoztatási programban. A tervek szerint 2014.
április 30-ig megvalósul a Szent László-víz mellékága, a száraz kanális és a külterületi árkok tisztítása.
Dunaújvárosi Vízi Társulat

Köszönetnyilvánítás
A Ráckeresztúri Egyházközség nevében megköszönöm a falunk közfoglalkoztatottjainak egész éves
áldozatos munkáját, amellyel a templomkertet rendben tartották. Köszönöm Zólyominé Margitai Zita
munkáját is, és külön köszönöm az önkormányzat
segítségét, amit a templomkert drótkerítésének kicseréléséhez nyújtott.
Pátkai István

Tisztelt Olvasóink!
Reméljük, minél többen együtt ünnepelhetünk december 21-én, szombat délután a karácsonyi ünnepségen. Kérjük, hogy a 25/454-095-ös telefonszámon jelezzék részvételi szándékukat, igény szerint
gépjárművel a helyszínre szállítjuk az idősebbeket.

A civil szervezetek feladatairól
Az új törvényi szabályozás és a megváltozott működési környezet a civil szervezeteknek több fontos tennivalót ír
elő. A következő dokumentumokat kell
mielőbb elkészíteniük, ha eddig még
nem tették meg: Számviteli politika,
Pénzkezelési szabályzat, Bizonylati
rend, Leltározási szabályzat, Értékelési
szabályzat, Selejtezési szabályzat.
Ezek elkészítésében és a felmerülő
kérdések megoldásában a Fejér Megyei
Civil Információs Centrum munkatársai segítenek. A ráckeresztúri civil szervezetek bizalommal fordulhatnak
Kovács György térségi tanácsadóhoz
(telefon: 06-30/492-6803, e-mail:
rigyu@index.hu) vagy a Mezőföldi Önkéntes Pont munkatársához,
Sólyom Balázshoz (telefon: 0620/258-2244, e-mail: sb@szironta.hu).
A Fejér Megyei Civil Információs
Centrum elérhetőségei: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.; 06-22/504-201;
cic@echomail.hu; www.fejercic.hu
(G.)
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK”
Kocsis László harmincöt éves, kétgyermekes családapa, végzettségét tekintve gépésztechnikus, szabadidejében újságírással, webmagazin-szerkesztéssel foglalkozik. Hobbija a horgászat, kedvenc módszere a finomszerelékes technika. Kedvenc
halfajai: ponty, amúr, keszeg, kárász, compó. A magyar sporthorgász válogatott
tagjaként tavaly világbajnoki ezüstérmes lett. Legközelebb 2014-ben, az írországi
vb-n bizonyíthat. Az érdeklődők horgászmagazinokban olvashatják szakcikkeit.
Kapcsolatom a hallal
Gyerekkoromban sok időt töltöttünk
barátaimmal a patakparton. Már
akkor éreztem, ez az a hobbi, ami
kell nekem. A gyúrói halastavon
tanulgattam a horgászat csínjátbínját. Itt indultam először horgászversenyen. Akkoriban még igen
keveset tudtam erről a különleges
megmérettetési formáról, de ahogy
teltek az évek, egyre többször szerettem volna megmutatni a horgászoknak, lehet ezt még jobban is
csinálni.
Többször nyertem egyesületi
versenyen, ezért olyan egyesültet
kerestem, ahol magasabb szinten
foglalkoznak a versenyzéssel. Így
kerültem át a ráckevei Duna-ági
szövetséghez, ahol végigjártam a
ranglétrát. Megyei és egyéni bajnokságokon túl a csapattal megyei
bajnokságot nyertünk, majd a csapat országos bajnok lett, segítőként
támogattam őket. Egyéniben négyszer álltam dobogón, de a legfelső
hely még várat magára.

A fordulópontot a 2010-ben megrendezett magyar
feeder kupa jelentette számomra. Itt jöttem rá, hogy
a horgászat szerteágazó technikái közül ez érdekel a
leginkább. A technikára jellemző: finom fenekező
érzékeny rezgőspicc kapásjelzővel. Az angoloktól
átvett módszer mára feltörekvőben van, és örülök,
hogy az elsők között lehettem, akik itthon ilyen szakágban kezdtek versenyezni. Az első magyar bajnokságon válogatott kerettag lettem, ezért lehetőségem
volt, hogy 2012-ben elutazzak a második feeder világbajnokságra, Gentbe. Ugyan én nem horgásztam,
de mint csapatsegítő, egyenrangú voltam a csapatban. Tíz év alatt megtanultam, hogy a versenyző
háttérsegítség nélkül mit sem ér. Csapatunk ezüstérmes lett, és a többszörös világ- és Európa-bajnok
horgászokkal én is dobogóra állhattam, és a nyakamba akasztották a vb-ezüstöt. Egyéniben is egy
magyar, az én egyik kedvenc horgászom lett a világbajnok. Idén a magyar bajnokságon ismét bekerültem a válogatott keretbe, így jövőre, elkísérhetem a
magyar csapatot Írországba, a vb-re.
A másik szenvedélyem az újságírás; a horgászattal kapcsolatos szakmai cikkeket írok. A megfelelő
minőségű cikkekhez rengeteget kell horgászni, így
amikor csak tehetem, vízparton vagyok, vagy járom
az országot és versenyzem.
Kocsis László

A horgászat, a halászat
mellett az egyik legősibb
élelemszerzési módszer.
Ez persze mára teljesen
átalakulóban van, de még
nem alakult át. Egyre jobban terjed a megfogni és
visszaengedni szemlélet,
ami mindenkinek követendő. Ennek oka roppant
egyszerű: szeretnénk, ha
gyermekeink és unokáink
is fognának halat.
Mottóm: A gondolat és
a tett között nagyon vékony a határvonal, de ezt
neked kell átlépni!
Ha a versenyzés érdekel,
vagy a horgászattal szeretnél komolyabban foglalkozni, akkor vedd fel velem a kapcsolatot. Szívesen segítek átlépni a kezdeti nehézségeken.
E-mail címem:
kocsis.laszlo@fisch.hu

Az élet tisztelete – Faültetés a ráckeresztúri újszülötteknek
Az Önkéntes Keresztúr olyan önkéntesek szerveződése, akik szeretnének „jótékony hatással” lenni környezetükre. Jót tenni az élet
több területén: szociális területen, a természetvédelem területén, de kiemelten szeretne tenni a következő generációkért is, hogy a
„jótékony hatás” ne csak a jelent, de a jövőt is áthassa.
November 16-án az önkéntesek faültetést szerveztek az önkormányzat támogatásával a 2012-ben született gyerekeknek és
szüleiknek, az élet tiszteletére. A „jótékony gyógyhatást” önmagában az elültetett hársfák is jelképezték, de a faültetésben részt
vevő családok elgondolkodhattak azon is, hogy mennyi mindent üzenhet
ezen kívül egy kis facsemete. A gyökérzet, a törzs, a lombozat szimbolizálhatja egy gyermek, egy szülő vagy akár egy egész közösség gyökereit: kultúráját, nyelvét, hagyományait, amellyel kapaszkodik, és stabilan áll. A törzs az
egyenes jellemet, a becsületet, a derekas helytállást jelképezi, ami egészségessé és erőteljessé teszi a lombozatot is, ahová immár szülőként vagy közösségként fészkeket is rakhatunk. Egy tőről fakadunk, egy térben, egy időben élünk, törekednünk kell a harmóniára, amit a természet sugároz.
A kis fa üzenete világos: a szociális problémák, a gyermekvállalás, születés,
nevelés ügye, illetve a természet szeretetének ügye egy ügy: az élet tiszteletének ügye.

A Fórián család

A kastély kertjében hét család kezdte azt a sort, amit remélhetően 2014 tavaszán többen is követni fognak. A tervek szerint kis idő múlva a focipályát
körülveszik majd a ráckeresztúri családok névtáblával megjelölt hársfacsemetéi, üzenetként a jövőnek: Tiszteld az életet!
ÖK
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LEVÉL A BETEGHEZ 3.
Kedves B!
Évek óta tartó gyászod a múltkor keserűen tört ki belőled:
„Egyedül vagyok” – mondtad, majd azzal egészítetted ki: „És tudod… az éjszakák a legnehezebbek.” Olyan belülről jött a kijelentésed, hogy mély levegőt kellett vegyek ahhoz, hogy elbírjam a
súlyát. Láttam a szemedben a fájdalmat a sötéttől, a semmitől
való félelmedet, és igen, láttam a beletörődést is. Mondatodban,
úgy éreztem, a jövődet kérdőjelezted meg. A Bibliára gondoltam,
amiben a teremtéskor Isten éppen jövőt ad az embernek azzal,
hogy társat teremt mellé, miután megállapítja: „Nem jó az embernek egyedül lennie.”
Mindenki, Te is megélted, hogy embernek „lenni”, vagyis azt
mondani magadról, hogy „vagyok” csak társak közt lehetséges: rá
tudok bólintani a létedre, és rá tudsz bólintani a létemre. Szeretlek
– szeretsz.
Mintha ezektől az éltető elemektől szakadtál volna el. Elmondtad akkor, hogy úgy érzed, a te helyzetedben már senki nem lehet
társ. Elérhetetlen lettél. Nincs kapaszkodód, nincs feléd nyújtott
kéz. Csak a négy fal van, és köztük azok a tárgyak, amik mind
arra emlékeztetnek, aki már nincs. A környezeted: a bútorok, a
heverő, a poharak és tányérok mind-mind az egykori közös múltat
idézik, hogy ugyanabban a pillanatban, ugyanezek a tárgyak felerősítsék benned a jelen ürességét és a jövő értelmetlenségét.
Iszonyatos űrt érzékeltem, ahogyan beszéltél, de igazából úgy
láttam, hogy nem is mellőled hiányzik valaki, hanem belőled.
Zavarban voltam. Mit mondhattam volna neked? Hisz miért
volna megoldás az, ha a problémádban bárki is csupán „melletted
áll”? Ugyanakkor ki vagyok én, hogy bármilyen űrt betöltsek, bármilyen fájdalmat feloldjak? Valaki egykor azt mondta:
„mindenkinek van megfelezhetetlen órája, napja, kínja”. És én úgy
éreztem, hogy akkor számodra ez ilyen oszthatatlan teher volt.
Később eszembe jutott két egyedülálló idős esete, akikről régen olvastam: A kedves öreg Zsiga bá’ hosszú éveken át úgy
töltötte magányos karácsonyát, hogy vidám lakomát szerzett az
erdő kis állatainak. Szeretett kirándulni, hátizsákját telerakta dióval, mogyoróval, és nekivágott a Börzsönynek. Amíg be nem alkonyult, járta az erdőt és szórta a finom csemegéket a mókusoknak.
Amikor a kis keresztig eljutott, meggyújtott egy gyertyát, s letérdelve imádkozott szeretteiért. Azután hazaballagott és békességgel
lefeküdt.
Vagy Piroska néni magánya, aki karácsonyait úgy töltötte, hogy
kora délután kiment a temetőbe, végiglátogatta rokonainak sírját,
imádkozott, majd bement egy kórházba, és a gyógyíthatatlan betegek között töltötte a szentestét. Így lett szentté a délutánja, az
estéje, de nemcsak neki, hanem azoknak a nagybetegeknek is,
akiket már „csak ő” látogatott.
Zsiga bácsi és Piroska néni úgy győzték le magányosságukat,
hogy elfogadták azt, és felhasználták egy szép cél érdekében.
Kedves B! A fájdalom és az űr a tiéd. Másé nem lehet. Neked kell
azt elfogadnod és látod, fel is használhatod! Van kiút a félelmetes
sötétségből!
Végezetül még annyit: „Ha valaki elindul Isten felé, emberekre
talál.”
Egy hónap múlva újra írok.
Mindvégig melletted maradva, szeretettel: Barátod
A Katolikus Karitász beteglátogatást vállal Ráckeresztúron.
Kérjük, egyeztessen velünk időpontot a 06-20/232-8309-es telefonszámon. Köszönjük!
Páli Szent Vince Csoport
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IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Szitakötő – a kíváncsi
gyermekek folyóirata
A Liget Műhely Alapítvány kiadványa negyedévente jelenik meg, a
nyolc–tizenkét éves korosztály
számára készülő, művészi igényű
illusztrációkkal tarkított lap. Tartalma igen sokoldalú: irodalmi
(versek, mesék), történelmi, művészeti, természettudományi, ökológiai témájú írások váltakoznak. A lapszámok egy-egy témát bővebben körbejárnak irodalmi és tudományos szempontból is. Például: vámpírok,
fény, színház, gyöngyhalászat, szabadkőművesség, kristályok,
csillagászat… Minden lapszámhoz ajándék egy kortárs festmény reprodukciója.
A folyóirat felnőttek számára is érdekes lehet. A laphoz
kapcsolódó tartalmak (pedagógusok vagy a szülők számára
készült, az egyes írásokhoz tartozó hasznos anyagok, kreatív
feladatok, óravázlatok, stb.) elérhetők a www.szitakoto.com
oldalon.
Könyvtárunk több évfolyamnyi, összesen 11 lapszámot
kapott a Liget Kiadótól, melyet ezúton is köszönünk!
Gyerekek! A legújabb lapszám játékra invitál. Tervezz te
is télikertet! Nézz utána, milyen növényeket érdemes beültetni, és magyarázd meg, miért hasznos, ha üvegből készül a
fala és a tető! Rajzos-szöveges pályázatodat küldd el a
szerkesztőség címére (Liget Műhely Alapítvány – Szitakötő
Budapest, 1122 Kissvábhegyi út 4. vagy info@szitakoto.com)
2014. február 14-ig! A legszebb munkák beküldői a Két
Egér könyvek sorozat Jártamban…kertemben című kiadványát
kapják, amelyben a télikertekről is szó esik.
Szokoli Krisztina

A szavak ablakok (vagy falak)…
A karácsonyi időszak mindannyiunk számára a szeretetet,
békét, elcsendesülést, az együtt töltött időt jelenti (gyakran
erőltetetten, az elvárásoknak megfelelve). Miért kötjük ünnepekhez, jeles napokhoz ezeket? Legyen része mindennapjainknak! A figyelem és törődés nem ró anyagi terhet ránk, mint
egy ajándék megvásárlása, mégis annak, akinek adjuk, sokkal
értékesebb mindennél.
„És tudod, hogyha adok, nem azért teszem,
Hogy téged lekötelezzelek,
Hanem mert szeretném átélni azt a szeretetet,
Amit irántad érzek.”
Ajándékozzunk időt szeretteinknek. A tárgyak tönkremennek,
de az együtt töltött idő emléke örök. A közösen átélt öröm az,
mely igazán közel hoz és összeköt minket. A beszélgetés a
legegyszerűbb formája a törődés kifejezésének. Az értő figyelemmel történő hallgatás lehetőséget biztosít a másik félnek
az őszinte kommunikációhoz, amennyiben az ítélet- és kritikamentes, támadás nélküli.
Ruth Bebermeyer soraival kívánok Önöknek békés, boldog
ünnepeket!
„A szavak ablakok vagy falak.
Elítélnek vagy felszabadítanak.
Célom: úgy szólni és úgy figyelni,
ami mindenkinek a szeretetet jelenti.”
Csak rajtunk múlik, mit választunk: falakat építünk vagy ablakokat tárunk szélesre?
Sz. K.
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KARÁCSONY, A REMÉNY ÜNNEPE

Szeretetmorzsák, avagy készülődés
karácsony ünnepére

„Az ember legfelszabadítóbb élménye, „Szép Tündérország támad föl szívemben, / Ilyenkor
ha beigazolódik számára, hogy a világon szükség van rá.” decemberben” – írja Juhász Gyula Karácsony felé című versé(P. Claudel) ben. Ez a gondolat jutott eszembe, amikor az adventi koA remény ott születik meg, ahol igazán elkezdenek szeretni. szorúkészítéskor a gyerekek arcát nézegettem. November
30-ra hívtuk a hittanos gyerekeket a plébániára, hogy szüVégérvényesen, ingyenesen, feltétel nélkül.
Bakhita Jozefina, afrikai rabszolgalány Szudánban szüle- lők segítségével együtt készítsük el a családoknak az adtett 1870 körül (a pontos dátumot és eredeti nevét nem tudta venti koszorút. Ügyes kezek díszítették fenyőágakkal a
megmondani). Kilencéves korától kegyetlenül dolgoztatták, mohaalapot. Majd a hagyományos három lila, egy rózsaszín gyertyák elhelyezése után tobozzal, szalaggal, őszi
többször véresre verték, naponta ostorozták, ötször is gazdát
termésekkel, szárított narancskarikákkal vált mindenki
cserélt. Száznegyvennégy sebhelyét haláláig viselte.
számára befejezetté a MŰ! Rövid ima és éneklés keretében
Több évnyi kilátástalannak tűnő szenvedés után egy olasz közösen meg is gyújtottuk az első gyertyát. Megkezdtük a
családdal menekült Itáliába, ahol apácák ismertették meg vele várakozást Jézus születésére, és elhatároztuk, hogy jobban
Jézus Krisztust, az élő Isten Fiát. Olyan „Patrónust”, vagyis odafigyelünk a körülöttünk élőkre, és szavainkkal, apró
gazdát ismert meg Jézusban, aki más volt, mint addigi urai. jócselekedeteinkkel is készítjük a szívünket a szeretet ünMegtudta, hogy új „Patrónusa” gyermekként, szegényen és nepére.
Egy hét elteltével,
kiszolgáltatottan született erre a földre, a megvetettek és
december
7-én
szenvedők sorsát vállalta magára, és hogy végérvényesen,
különleges találkofeltétel nélkül szereti őt.
zó színhelye volt a
Bakhita szívében ekkor Jézussal együtt megszületett a
plébánia nagyterremény is. Nemcsak az a kicsike remény, ami ma is tömegeme. A hittanos
ket éltet, hogy „csak a mai napot éljük túl, holnap talán kegyegyerekek
ekkor
sebb nap virrad ránk”, hanem a nagy reménység: „engem
találkoztak Szent
véglegesen szeretnek, és bármi történik velem – engem ez a
Miklós mai megszeretet vár”. A reménynek ez a felismerése „váltotta meg” őt,
testesítőjével. De a
és többé már nem rabszolgának, hanem Isten szabad gyerMikulás nemcsak a
mekének érezte magát. Megértette, amire Pál apostol emlékicsiknek, hanem a
keztette egyik keresztény közösségét: „korábban (Jézus
„régebb óta fiataloknak” is osztoKrisztus megismerése előtt) remény nélkül éltetek a világban”
gatta
ajándékát,
ugyanis
az
idősek
számára
„Együtt lenni
– remény nélkül, mert Isten nélkül éltetek.
jó!”
mottóval
nosztalgia-délelőttöt
szervezett
az egyházE nagy remény megszületésének ünnepe a karácsony.
község.
Megható
volt
látni
és
hallani
olyan
idős
embereHogy miért vannak még ma is tömegek, akik nem találkoztak
ket,
akik
gyerekkorukban
rendszeres
templombajárók
vele? Az idén ötven éve elhunyt C. S. Lewis gondolata talán
választ ad a kérdésre: „Isten olyan, mint valaki, aki nem válaszol a leveleidre, így idővel arra jutsz, hogy vagy nem létezik,
vagy rosszul tudtad a címét.”
A betlehemi karácsony és Jézus élete történelmi tény, a
feltétlen szeretet és az éltető remény ereje pedig olyanokban
válik megtapasztalhatóvá, mint a múlt századi rabszolgalányban vagy napjaink keresztényeiben, akik megtapasztalva tovább is akarják adni, amit kaptak.
Hallottam egy magyar keresztény családról, akik az ünnepi
asztal és az ajándékok költségeit karácsonykor más, rászoruló családokra költik. Szenteste aztán egymás között, igen
szerény vacsorával és imával ünneplik a szegények és betegek Jézusának a születését. Elmondásuk szerint ezerszer voltak, de már betegségük miatt nem jutnak el a szentmiezer karácsonyfánál is nagyobb fény gyullad bennük, mert sére. Herkli Antal vetítéssel segített felidézni az emlékeket.
ugyanúgy, mint Bakhita Jozefina is, megkapták Jézustól az Dr. Hankovszky Béla, Jácint atya is jelen volt ezen a délelőtegyetlen és megfizethetetlen ajándékot: egy új és örök élet tön, így lehetőség adódott az idősek számára szentgyónás
elvégzésére, áldozásra és a betegek kenetének felvételére is.
kezdetét.
v. v.
Advent második vasárnapján a Bor-Ászok Dalárda
Egyesület, valamint Tóthné Sutka Edit vezetésével a
ráckeresztúri iskola énekkara és furulyaszakköre lépett fel
A szeretet lángját várjuk
a templomban. A szép dallamok simogatták a lelkünket, és
December 15-én vasárnap este ismét templomunkba előre vetítették a közelgő ünnepet. Köszönjük, hogy az
érkezik a Betlehemből induló szeretet lángja. A láng ér- adventi koncerttel eszünkbe és szívünkbe vésték: „A kis
kezését este fél nyolc körül várjuk a templom előtti fo- Jézuska itt van a közelben, / Legyünk, hát jobbak és higygadóhelyre.
gyünk rendületlen, / S ne csak így decemberben.”

Pátkai István

D. Zs. R.
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LABDARÚGÁS

SPORTSAROK

A Fejér megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság Aquital Publo
csoportjában szereplő Ráckeresztúri SE a bajnokság félidejében 21 ponttal a 7. helyen áll. Tizenhárom
mérkőzést játszott a csapat, mérlege 7 győzelem, 6 vereség, 31 rúgott és 37 kapott gól.
Az őszi szezonban az alábbi játékosok léptek pályára
(zárójelben a mérkőzés/rúgott gól):
Stróbel István (12/0) kapus
Daradics Zoltán (9/1)
Sajtos Károly (8/1)
Markóczi Ádám (13/0)
Nagy Sándor (11/3)
Kovács Szabolcs (13/0)
Szilukács Krisztián (8/5)
Orosz Vilmos (6/1)
Kiss Gábor (7/0)
Zagyva Alex (2/0)
Dienes Gábor (1/0)

Bodri István (12/6!)
Dani Tamás 12/4
Mocsai Damján (6/0)
Halmi Tibor (12/3)
Bajcz Gábor (11/2)
Hartai László (13/3)
Lázár Gábor (10/2)
Patatics Krisztián (4/0)
Kiss András (5/0)
Mátyás Zoltán (1/0)

Csapatunk jól rajtolt a bajnokságban, ám a folytatásban
kissé megtorpant. Nagyon régen fordult elő, hogy idegenben több pontot szereztünk, mint itthon. Keretszinten ez a csapat erősnek tűnik, ám az edzések látogatottsága hagyott kívánnivalót maga után. Reméljük, a
tavaszi folytatásban ez is javulni fog, és szép eredményeket sikerül elérni a továbbiakban.
Sajnálatos esemény történt november utolsó hetében. Eddig ismeretlen személy autóval a futballpálya
területére hajtott, és ott súlyos károkat okozott a pálya
talajában, míg mások azon fáradoznak, hogy az, minél
szebb és jobb legyen.
A folytatásban Marozsán József vezetőedző irányítja a
csapatot.
D. G.

Egyházközségi programok adventben
„Ó, jöjj, ó, jöjj Üdvözítő! Beteljesült már az idő!”

December 2–24. között roráté – hajnali imádságok reggel 6-kor a templomban
(hétfői és szerdai napokon szentmise, keddi, csütörtöki, pénteki, szombati napokon igeliturgia)

December 24-én, szenteste, 22.00 órakor
„éjféli szentmise”, előtte 21:30-kor betlehemes
játék a hittanos gyerekek előadásában
December 25., szerda, 11.30: karácsonyi ünnepi
szentmise
December 31., kedd, 17.00: év végi hálaadás igeliturgia keretében
Január 1., szerda, 11.30: újévi ünnepi szentmise
Minden imádkozni vágyót szeretettel várunk!

A tankerület iskoláinak rendezett játékos sorversenyen november 22-én Baracska, Ercsi,
Tordas és Vál csapata mellett két ráckeresztúri
csapat is indult.
A gyerekek nagy lelkesedéssel teljesítették az
ötletes és igen nehéz feladatokat.
A képen a versenyzők és két testnevelő tanáruk látható:
Kókai Dávid, Balog Róbert, Izsó János,
Venczkó Vencel, Pintér Olivér, Elek Miklós, Szabó
Norman, Somodi Levente, Hujber Ádám, Pollák
Dominik, Csizmarik József, Bali Dominik, Endrődi
Noémi, Palkó Petra, Furján Bettina, Venczkó Alexa, Garai Hanna, Gondi Vivien, Ménesi Fanni, Garai Fanni, Csák Lili, Gondi Evelin, Furján Fanni,
Kórik Alexandra, Szabó Hanna, Bognár Panna,
Lukács Vivien, Csesztregi Eleonóra.
A képen látható mintegy
három méter
magas fenyőfát Király Antal és felesége ajándékozta az iskolának, az iskolásoknak.
Köszönet
érte!
A feldíszített
fa a Hősök
téri iskola aulájában
áll,
előtte a gyerekek készítette
papírbetlehem.
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A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ötödször
hirdeti meg nemzetközi meseíró pályázatát. A pályázatra a világ bármely országában élő 8–15 éves gyermekek magyar nyelven írott meséit várjuk e-mailben,
Word dokumentumban vagy postai úton négy példányban, 2014. március 3-ig.
A pályázatra az 1999. január 1-je és 2005. december 31-e között született gyermekek meséit fogadjuk. A mese mellé, kérjük, feltétlenül csatolják 1.) a meseíró
nevét, 2.) születési idejét (év, hónap, nap), 3.) postacímét (ország, település, utca,
házszám, irányítószám), és 4.) szülei egyikének lehetőleg e-mail címét vagy telefonszámát! A pályaművek terjedelme legföljebb 6000 karakter (3 nyomtatott oldal) lehet.
Témájukkal, irodalmi formájukkal kapcsolatban nincs semmiféle megkötés.
Egy pályázó csak egy mesét küldhet be a zsűrinek.
A döntést követő ünnepélyes eredményhirdetés 2014. június elején lesz Székesfehérváron. A díjazottakat 2014. május 15-ig telefonon vagy e-mailben értesítjük,
illetve névsorukat a www.ggmuvhaz.hu honlapon közzétesszük. A legjobb írásokat
az egyesület egy későbbi időpontban megjelenteti.
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület
8000 Székesfehérvár, Sóstó lakótelep 1.
Tel.: +36 22/501-161; e-mail: tunderszopalyazat@gmail.com

MESEÍRÓ PÁLYÁZAT

ÁLLÁS ● Közhírré tétetik, hogy a Ráckeresztúri Kallódó Ifjúságot
Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának keresztyén elkötelezettségű
stábja férfi munkatársat keres. A mentori szerep betöltésénél előnyt
jelentenek mentálhigiénés végzettség, gitár- és énektudás.
A www.drogterapia.hu oldalon lévő információk segítenek felmérni a
feladatot.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel
a programvezeto@kimm.hu és a victori@kimm.hu címekre várjuk.
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ÚTRAVALÓ ÜZENET
„Senki sem ígérte, hogy az élet
harmonikus döccenő nélküli.
Anyám azt mondta egyet tanulj
meg: Hétfőn hétfő, kedden kedd.

Egyik sem ikertestvér. Hogy mit
hoz a kedd, azt ne kezdd el siratni
félelmedben hétfőn. Hogy mit adhat a kedd, azt ne tervezd hétfőn.
Hátha nem hozza be. Az egyik
nap ilyen, a másik olyan. Egyetlenegyet kell megjegyezni, ha harmonikusan élni akarsz. Ha jót hoz,
akkor józanul viseld, hogy most
örömöd van. Józanul és fegyelemmel.”
(Szabó Magda)

Megkérdeztük…
Milyen egészségmegőrzési programok várhatók Ráckeresztúron?
Válaszol: dr. Bánovics Ilona
− December elején Ercsiben megnyílt az egészségfejlesztési iroda, ahol minden érdeklődőt várnak, aki
egészségi állapotáról szeretne pontosabb képet kapni. Az iroda munkatársai nemcsak különféle programokat szerveznek, hanem tanácsokkal is ellátják a hozzájuk fordulókat. A projekt keretében kiemelten foglalkoznak például a szív- és érrendszeri betegségekkel küszködőkkel, a cukorbetegekkel, a túlsúllyal élőkkel,
krízishelyzetben vagy a fel nem ismert depresszióval élőkkel.
Minthogy az iroda együttműködik a háziorvosokkal, Ráckeresztúron is tervezünk egészségmegőrző,
egészségfejlesztő programokat. Kezdésként szeretnénk létrehozni az idősek klubját. A kezdeményezés célja
többek között az, hogy segítsen az egyedül maradt idősek életének megszervezésében, új célok keresésében, az özvegység feldolgozásában, a mindennapok egyhangúságának megszüntetésében. Az időseknek
tevékenyebb, érzelemgazdagabb öregkorra van szükségük, ehhez szeretnénk a klub programjaival segítséget adni. Tudjuk, mennyire fontos lehet egy ember életében az önismeret, az egészség, a hit, a művészet. A
havonta egyszer rendezett összejövetelen a tervek szerint különböző témákat járunk körül. Megbeszéljük,
hogyan kereshetők új életcélok, miként dolgozható fel a szeretett társ elvesztése, miért fontos a megfelelő
folyadékbevitel. Meghívott előadókra is számítunk, akik a hit szerepéről, a mozgás fontosságáról, alternatív
gyógymódokról, a lelki egyensúly fenntartásáról, az irodalom, a zene mentális egészségmegőrző szerepéről
beszélgetnek a jelenlevőkkel. Hiszen nem vagyunk egyedül! Így éljük meg az öregséget is!
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