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Aradi fogságom naplója
(részlet)

Szeptember 9., vasárnap. Napról
napra hiába várok hírt a családomról,
és nem tudom felfogni, sem megnyugtatni magam. (...) Én a magam
részéről mindmostanig nem adtam át
magam csüggedt gondolatoknak; bízom Isten igazságosságában és az
uralkodó ifjúi szelídségében és emberségében.
Ha mi egyesülten nem hozzuk
meg azt a kétségbeejtő határozatot,
hogy megadjuk magunkat, még sok
ezer emberi élet esik áldozatul, egész
vidékekre leírhatatlan nyomor és
szenvedés zúdult volna; ennek komoly súllyal kell latba esnie sorsunk
serpenyőjében. (…)
Az ítélethirdetés után: Halálra ítélve lőpor és golyó által. Mindezt előre
láttam, és ezért a legkevésbé sem lepett meg. (…) Haynau tehát megerősítette ítéletünket. – Isten fizessen
meg neki érte. (...) Valóban ne adnának kegyelmet nekünk? Az utolsó
pillanatig olyan reménykedve bizakodom, hogy nem is tudom magam átengedni a halál gondolatának.
...remélem, hogy október 6-án örvendetesebb érzésekről számolhatok
majd be. Ezt a három ív papírt, amelyen hűségesen megírtam aradi fogságomat, adják át feleségemnek,
Domicának, ha bele nem pusztul bánatába.
Schweidel József
honvéd vezérőrnagy

Egészségnap és idősek világnapja
Múltidéző − régi szüretek
A Mosoly Óvoda hírei
Fakivágás a temetőben
Bemutatkozik a karateklub
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ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Gyógyszertári ügyelet

Újszülöttek

október 19., 20: Ercsi
október 23., 26., 27.: Martonvásár
november 1., 2., 3.: Ráckeresztúr
november 9., 10.: Ercsi
november 16., 17.: Martonvásár
november 23., 24.: Ráckeresztúr
november 30.: Ercsi
december 1.: Ercsi
december 7., 8.: Martonvásár
december 14., 15.: Ráckeresztúr
december 21., 22.: Ercsi

Zsigmond Levente 2013. ápr. 11.
Molnár Kíra Mária 2013. jún. 10.
György Lara 2013. jún. 13.
Cseppen Lili Bonita 2013. jún. 18.
Oláh Hanna Flóra 2013. júl. 19.

Állatorvos − dr. Zamody János
Telefon: 06-20/852-0336

Posta (Ady Endre u. 22.)
Telefon: 25/507-910; 25/455-819
Hivatalvezető: Glócz Istvánné
Nyitva tartás:
Hétfő−péntek: 8.00−12.00
12.30−16.00

Takarékszövetkezet
(Hősök tere 4/5.)
Telefon: 25/455-074; 30/435-7047
Kirendeltség-vezető: Kocsis Lászlóné
Nyitva tartás:
Hétfő−csütörtök: 7.15−16.00
(ebédidő: 12.00−12.30)
Péntek: 7.15−13.00

Rendőrség
Segélyhívás: 107 vagy 112
Ercsi Rendőrőrs (járőr):
06-20/3800-039
Körzeti megbízott (Méri István,
Vásári Dénes): 06-20/210-5166

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG
Ráckeresztúri lakosoknak és nonprofit
céllal hirdetőknek a hirdetés ingyenes.
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.) Hirdetés-feladás: Zólyominé
Margitai Zitánál a kastélyban.
A fizetés készpénzben és átutalással is történhet.
Számlaszám: 57700029-10007228

Durányik Máté 2013. júl. 22.
Krepsz Lili 2013. aug. 21.
Bíró Samu 2013. szept. 15.
Rózsa Boglárka 2013. szept. 23.
Tóth Blanka 2013. szept. 26.

Az újszülötteknek és családjuknak szeretettel gratulálunk.

Elhunytak
Rézbányai Ferenc 2013. február 4.
Prekop Istvánné (Veszeli Terézia) 2013. február 13.
Kihári Imre Károly 2013. február 20.
Papp Gyuláné (Fikó Magdolna) 2013. március 1.
Szabó Gyula 2013. március 20.
Csizmarik Mihályné 2013. április 5.
Venczkó Lajosné (Száraz Zsuzsanna) 2013. május 8.
Bendák Lászlóné (Végh Margit) 2013. május 11.
Bakos Mihályné (Csizmarik Julianna) 2013. július 2.
Borbély Sándor 2013. július 7.
Fekete Jánosné (Bakos Mária) 2013. július 25.
Szabó Gáborné (Adorján Mária Julianna) 2013. augusztus 6.
Szűcs Istvánné (Kiss Mária) 2013. augusztus 22.
Az elhunytak hozzátartozóinak sok erőt kívánunk a fájdalom elviseléséhez.
(Az adatvédelmi törvénynek megfelelően a rovatban csak azok nevét tesszük közzé, akiknek
hozzátartozói írásban hozzájárultak ehhez.)

Az önkormányzat támogatásával
nótás zenés délután
a ráckeresztúri tornacsarnokban

2013. október 27.
15 órai kezdettel

Horváth Gyöngyi
Marczinka Marika
Tolnai András
Jegyek vásárolhatók
a helyszínen és elővételben
Paizs Istvánnénál (Annuska)
06-70/645-9222
1000 forintos áron
Mindenkit szeretettel várunk!
Kérjük kedves Olvasóinkat, ha van a
tulajdonukban régi Ráckeresztúri Hírek, juttassák el a könyvtárba, hogy
lemásoljuk, archiváljuk. A hiányzó
évek: 1994, 1997, 1998, 2003, 2004,
2005 (az OSZK adatai szerint). Számítunk segítségükre!

Kedves óvodánkkal kapcsolatban állók!
Kedves óvodánkat kedvelők!
Intézményünk
2013. október 1-jétől 2013. október 29-ig
papírgyűjtést szervez.
Reggel 6 órától délután 16 óráig fogadunk
el papírt. Kérésünk: legyen bedobozolva
vagy összekötözve.
Eddigi szokásunkat követve a bevételt
a csoportjaink karácsonyi ajándékára szeretnénk fordítani. Köszönjük a segítséget!
Baki Bálintné óvodavezető

Köszönjük Veress Imréné Gizi
néninek a Ráckeresztúri Hírek
régi lapszámait! Segítségével máris tudtuk pótolni az OSZK gyűjteményéből hiányzó teljes 2007-es
és 2010-es évfolyamot. Halász
Tibor és felesége még régebbi,
ritkán fellelhető példányokat
adott, őket is köszönet illeti.

Egyházi hozzájárulás ● A munkahellyel rendelkezőknek a hozzájárulás mértéke:
3000 Ft/év; azoknak, akik gyesen vannak, vagy nincs munkahelyük, a kereső fél
után: 1500 Ft/év; nyugdíjasoknak fejenként 1500 Ft/év. A hozzájárulás befizethető a
helyi Takarékszövetkezetben vezetett számlára − készpénzben vagy átutalással.
Számlaszám: 57700029-10004366.
Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség
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Szeptember 28-án Ráckeresztúron a tornateremben került
megrendezésre a 3. egészségnap. A polgárőrség nagylelkű
közreműködésével az időseknek és a mozgáskorlátozottaknak délig hazaszállítási lehetőséget biztosítottak. Sok szakember látogatott el a tornacsarnokba, hogy a keresztúri lakosokban felmerülő
egészségükkel kapcsolatos kérdéseket
megválaszolják és/
vagy tanácsot adjanak. Jelen volt többek között az
Egészséges Életmód Egyesület és a
Szent László Segítőszolgálat. Lehetőség
nyílt látásvizsgálatra, hallásvizsgálatra, candida-, diabétesz-, kardiovascularis-,
koleszterin-, vércukor-, húgysavszűrésre, Gajdó Rita és Némethné Kiss Mária közreműködésével Avon-termékek vásárlására, mézkóstolásra, biorezonanciai gyógyító ásványok
vásárlására, valamint sokak örömére csillámtetoválásra is.
Simon Enikő fodrásztól az érdeklődők a haj ápolásáról és
széppé varázsolásáról tudhattak meg titkokat. A Szent Kereszt Gyógyszertár képviselőjeként Daradics Zoltán adott
hasznos tanácsokat, és dr. Mihalicza Ingrid háziorvos is
szívesen válaszolt a felmerülő kérdésekre. Bőrgyógyászati
területen dr. Kalas Diána várta beszélgetésre az érdeklődőket. Dévény tornával, gyógytornával és gerinctornával kapcsolatban is információkhoz juthattak az érdeklődők.
Az Egészségügyi
Távfelügyeleti Rendszer tájékoztatót tartott új készülékükről,
amelynek
segítségével már két ember életét mentették meg. A Magyar
Vöröskereszt is érdekes programmal készült: kicsik és nagyok egyaránt megismerhették és elsajátíthatták az újraélesztés fortélyait. A programokat még színesebbé tette a
Tordas Zoo Egyesület nagyszerű kutyás bemutatója. A Petőfi Sándor Általános Iskola felső tagozatosok számára rendezett, egészséggel kapcsolatos rajzverseny eredményeit is
ezen a napon hirdették ki. Első helyezést ért el Raffer Dorina (6. a), 2. lett Csontos Réka (6. a), 3. Ligler Vivien (7. a).

EGÉSZSÉGNAP

Szöveg és kép: Horváth Patrícia
Köszönet az egészségnap támogatóinak: Ráckeresztúri Kerekes
Pékség, Szeminátor 96’ Kft., Március 15. Mg. Szöv., Rácmenza Kft.,
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szerve, Dr. Bánovics és Társa Bt., Magyar Vöröskereszt, Ráckeresztúri Polgárőrség,
Ráckeresztúr Község Önkormányzata, Novozánszki Csaba.
Külön köszönet dr. Bánovics Ilona háziorvosnak, az esemény
fővédnökének, valamint Máté Viktória és Máté Attila főszervezőknek.

IDŐSEK VILÁGNAPJA
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal,
hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.”
(Sütő András)
2013. október 5-én köszöntöttük a szépkorúakat a
ráckeresztúri tornacsarnokban. Köszöntöttük Őket,
szüleinket és nagyszüleinket, akiknek köszönhetjük,
hogy most itt vagyunk. Akik neveltek, féltettek, óvtak
minket, irányt mutattak és gondoskodtak rólunk, legjobb tudásuk és tehetségük szerint próbáltak nekünk
mindent megadni a boldoguláshoz. Aztán képesek voltak minket utunkra engedni, de továbbra is mindig figyelnek ránk, számíthatunk bölcsességükre, tapasztalatukra, türelmükre és szeretetükre.
Hálás szívvel gondoltunk Rájuk ezen a napon is, és
gondolunk az év minden napján, hiszen tudjuk, kincseinket tőlük kaptuk, örökségünket pedig mi is továbbadjuk, hiszen a világ nem velünk kezdődött, és nem is
velünk ér véget…

A Bor-Ászok Dalárda Egyesület tagjai szervezték
az ünnepi megemlékezést és főzték a vacsorát, a
megvalósításban segítségükre volt Paizs István és
Simon László. A programot Pető Andrásné Edit
állította össze, levezette Halászné Fleischer Mária.
A dekoráció Balogh Péterné keze munkáját dicsérte. A műsorban felléptek a Mosoly Óvoda Napsugár csoportjának kisgyermekei, Cserna Gréta, Garamszegi Hanna, Szabó Jázmin, Tóth Fanni,
Venczkó Zsófia, Broskó Boldizsár, Dobi Lénárd,
Glócz Tamás, Lőke Viktor, közreműködött Horváth
Ernőné és Kónya Istvánné óvónő, valamint Takács
Jánosné dajka. A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolát Gajdó Klaudia, Kozocsa Zsuzsa és
Baki Áron diákok képviselték, felkészítő tanáruk
Gajdó Rita volt. A civil szervezetek, így a Darázsderék Táncegyesület, a Pávakör, a Mákvirág
Tánccsoport, a Bor-Ászok Dalárda, melyek tagjai
között szép számmal akadnak szépkorúak is, fiatalokat megszégyenítő lendülettel adták elő igényes
műsorszámaikat. A Szőlőfürt Táncegyüttes fellépése után az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület képviseletében Kvasz Lászlóné Irénke, míg a BorÁszoktól Bogai Ferenc szavaltak megható verseket. A ráckeresztúri Népkör képviseletében
Marczinka Mária nótacsokorral lépett színpadra,
az előadások sorát pedig a Soponyáról érkezett
Tábortűz Singers meglepetésműsora zárta, a 60as, 70-es évek ismert slágereivel.
Az önkormányzat finanszírozásában megrendezett ünnepséget nagylelkű adományával támogatta a Prograg-Agrárcentrum Kft. és Cseprekál
István vállalkozó.
K. Sz.
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„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem A Szent László Völgye
lehetetlen.”
(gróf Széchenyi István) Csatornahálózat Üzemel2012-ben pályázatot nyújtott be az önkormányzat az
Emberi Erőforrás Minisztériumánál nyári gyermekétkeztetés finanszírozására. A pályázat sikeres volt,
1 710 720 forintot nyertünk, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás gyermekek mindegyike, összesen 72 fő június 18-tól augusztus 30. napjáig hozzájuthatott a napi meleg ételhez.
Idén a pályázat újra sikeres volt, 2 257 200 forintot
nyertünk, így idén már összesen 106 fő kapott naponta meleg ételt. A szolgáltatást ugyanúgy, mint év közben, a Rácmenza Kft. biztosította. Az ételt az iskolások részére mindkét évben a konténerkonyhában
hétfőtől péntekig délelőttönként, ételhordókba Tóth
Andrásné, Patatics Györgyné és Varga Istvánné
osztotta.
Az óvodások közül mindazok szintén részesültek
nyári étkeztetésben, akik be voltak iratkozva, és június
és július hónapokban részt vettek az óvodai nevelésben. Az ételt itt helyben fogyaszthatták el a gyerekek.
Amíg a konténerben az étkeztetés folyt, a nyári
munkákból derekasan kivették a részüket az iskolák
és a tornaterem takarítói is: Sörös Imréné, Boldizs
Györgyné, Tóth Andrásné, Patatics Györgyné, Buti
Sándorné és Varga Istvánné. A karbantartás nagy
segítsége volt két „vízügyi felelősünk”, Rézbányai
József és Varga István.
Mindannyiuknak nagyon köszönjük!

tető Kft. megrendelte a
patak kotrását a kifolyótól
a kanyarig. Kevesen tudják, hogy a patak és a
medre kizárólagos állami
tulajdon, emiatt nem lehet
önhatalmúlag sem kotorni, sem más beavatkozást végezni rajta. Szeretnénk elérni, hogy a Dózsa György
utcától a kifolyóig is megtörténjen a medertisztítás, erről folyamatosan egyeztetünk a szakemberekkel.
A közfoglalkoztatottak és az önkéntesek október elején
rendbe tették a Petőfi utcai orvosi rendelő udvarát. Rengeteg elburjánzott bokor, szemét és gaz várta a munkásokat,
de sikerült a rendrakás, és még egy homokozót is találtak. A
legfontosabb, hogy ismét besüt a nap a rendelőbe!

Akácfa utca • A Szent László Víz Kft. közreműködésével lebontották az életveszélyes, kidőlt falú házat, amely magánterületen áll. A telket több jelzálog is terheli, feltehetően elárverezik.
A bontást az önkormányzat a saját költéségére volt kénytelen
elvégezni, de a veszély megszűnt, s ez a legfontosabb.

Köszönet Baki Péternek és édesapjának, Baki Pálnak,
akik saját költségükön − Németh László (Júnó) és Giczi
Lajos segítségével − megjavították a Petőfi Sándor utca
sarkán lévő beszakadt gyalogjárdát.
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MÚLTIDÉZŐ − RÉGI SZÜRETEK
Nem kimondottan szőlőtermő vidék a mi településünk,
azonban majd’ minden gazdának volt néhány négyszögöl „szölleje” a házhoz tartozó kertben vagy a keresztúri határ más-más magasabban fekvő részein. A
mienk a Nincstelen határában volt, Szarkás Pista bácsiék mellett. Hárommal arrébb Apró Feri bácsi szölleje
volt. Takaros kunyhóban lakott ott Feri bácsi, figyelte a
természet változásait. Tőle kérdezték a keresztúri emberek a várható időjárást, amikor bejött a boltba vásárolni. Ő volt Ráckeresztúr meteorológusa. Ezekre a
földekre a Kanálison túlra, a Németh István bácsinál
lévő nagy hídon lehetett átmenni lovas kocsival.
A szőlő szedése örömteli munka volt. Érési sorrendben szedték. A mézes szőlők: piros és fehér, aztán az
oportó, otelló, elvétve a direkt termő, noah szőlő volt
errefelé jellemző. A keresztúri búcsúra édesapám az
oportó szőlőből már készített bort. A már forráson túl
lévő újborból kínálta vendégét a házigazda.
Szüretkor összegyűltek a rokonok, vödörbe szedték
a fürtöket, és a lovas kocsin lévő nagyobb fadézsába
vagy 200 literes hordókba öntözték fajták szerint elkülönítve. Voltak, akik szüretelés közben főzték a gulyást,
pörköltet, mások otthonról hoztak elemózsiát. A reggeli törkölypálinka és az óbor elengedhetetlen volt szüretelés közben.
A szüret mindig is jeles időmérő volt a falusi ember
életében. Leányok, legények ilyenkorra tűzték ki a lakodalmat, eljegyzést. A munkák végeztével jeles nap volt a
szüreti mulatság napja. Régen nagy népünnepély volt a
szüreti felvonulás, a szüreti bál. A falu apraja-nagyja
lázasan készült hónapokkal előre. Régi időkben a
magyarruha, a párta vagy a legények viselete nem jelmez volt, hanem ünnepi viselet. Előre megegyeztek,
milyen kör, melyik csoport, egyesület fogja tartani a soron
következő szüreti mulatságot.
A szüreti mulatságnak volt egy szigorú felépítése,
amit kis változtatásokkal, de a gerincét megtartva továbbadtak. Ez a hagyományőrzés. A szüreti mulatságok mozgó, házhoz menő színi előadások voltak. Várták a gazdák, és megtisztelve érezték magukat, ha az ő udvarukban táncolták el a Ritka búza, ritka árpa, ritka a rozs
elmaradhatatlan táncot.
A bíró és a bíróné hintón ülve ment a menet élén.
Köztiszteletben álló személyek voltak. A szüretit szervező egyesület tagjai, általában vezetői, többnyire férj és
feleség.

A betyárok sarkantyús csizmában, karikás ostorral a kezükben, saját lovukat
lovagolva ébresztették Keresztúr lakóit kora hajnalban. Addig, amíg ők is
táncoltak, lovuknak kantárszárát bámészkodó gyerek fogták, vagy éppen
kikötötték a kerítéshez.
A táncosok népviseletben, fehér bő gatyában, fekete mellényben, árvalányhajas kalapban táncoltak. Két alkalommal is táncoltam. Párom egy nagyon csinos lány volt, a mostani feleségem. Egyszer nagyszabású tánccsoportot tanított be az áldott emlékű Baba tanár néni. A kisgyerekektől a felnőttekig négy korosztály szerepelt. A tánchoz zenészek is kellettek. A cigányzenekart egy stráfkocsira (gumikerekű, platós, ló vontatta kocsi) ültették. A cimbalmostól a nagybőgősig, prímás, brácsás mindenki ott játszott. Keresztúrnak
több zenekara is volt. És voltak kormosra maszkírozott foltozó cigányok a
purdékkal, akik pléhbögréjükbe bort, batyujukba némi élelmet kéregettek, és
pár fillért, forintot a népes családnak.
Nem felejtem el azt a szüretit, amikor édesapám volt a bohóc. Az Újsorban
(Gárdonyi utca) laktunk. Édesapám izgatottan készült, bohócruhába öltözve,
facsattogtatóval a kezében ment, hogy fordítva üljön a szamár hátára, hogy
mosolyt csaljon az emberek arcára.
Herkli Antal
(A régi időkben reggeltől késő estig, másnap hajnalig tartott a tánc. Reméljük, idén is!)

A régi képekért köszönet Herkli Antalnak és Kis Ferencnek!
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Ötéves kistérségi „kitérő” után, 2013.
július 1-jétől óvodánk fenntartója újra
Ráckeresztúr Község Önkormányzata. A martonvásári járásban egyedülálló
óvoda vagyunk, amelynek személyi állományába tartozó, saját logopédusa,
gyógypedagógusa, fejlesztő pedagógusai, pedagógiai asszisztensei és
néptáncoktatója van.
A gyermek nevelésében az elsődleges szerepet a család tölti be. Az óvoda erre épít, ezt egészíti ki. Az örömteli óvodás évek a gyerekek későbbi
életét is meghatározhatják. Ehhez minden segítséget megadunk. Az óvodánkban dolgozó felnőttek a rájuk bízott gyermekekkel szeretettel, türelemmel, megértéssel bánnak. Legjobb tudásuk szerint foglalkoznak velük. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy megfelelő módon fejlődjenek, az
óvodában töltött idő élmény legyen, és emlékezetes maradjon számukra.

MOSOLY PERCEK

Az idén először lépték át óvodánk küszöbét: Szegedi Szilárd, Völcsei
Levente, Palkovics Melani Vanessza, Óanna Bence Miklós, Balogh Viktor
Lorenzó, Bársony Botond, Bobák Csenge Zsanett, Simon Gergely Márk,
Lakatos György, Németh Eszter, Kocsis Lola Aisa, Leicinger Mercédesz,
Fiskus Patrik Bence, Mayer Adél, Prekup Noel, Nedvig Márk Eliót, Sattmann
Bence, Dobi Gyula Imre (Méhecske csoport), Garamszegi Gergő, Danyi
Rikárdó Ernő, Sipos Katalin Hajnalka, Maros Vivien, Görög Levente, Tamás
Gréta Nikolett, Demeter Dominik Arnold (Pillangó csoport), Fiskus Milán Dániel (Makk Marci csoport), Nagy Ramóna (Napraforgó csoport), Lakatos Péter (Micimackó csoport).
2013 szeptemberétől hat csoportban 133 gyermekünk van. Közülük három jár Ercsiből, a többi helyi lakos.
Méhecske csoport: 18 fő (3. életévüket 2013. december 31-ig betöltők):
Gyurcsányiné Gyetvai Katalin óvodapedagógus, Holhos Áriella pedagógiai asszisztens, Komlódi Sándorné dajka; Makk Marci csoport: 25 fő (4. életévüket 2014. augusztus 31-ig betöltők): Garainé Máté Andrea, Herkliné Boros Márta óvodapedagógusok, Holhos Áriella pedagógiai asszisztens, Győrfi Anett dajka; Pillangó csoport: 14
fő (4. életévüket 2014. augusztus 31-ig betöltők, 5. életévüket 2013. december 31-ig
betöltők): Baki Mónika, Rappai Szilvia óvodapedagógusok, Holhos Áriella pedagógiai
asszisztens, Ferincz Jenőné dajka; Micimackó csoport: 25 fő (5. életévüket 2014.
augusztus 31-ig betöltők): Dvorszkiné Farkas Rita, Juhászné Besenyei Edit óvodapedagógusok, Szigeti Zita pedagógiai asszisztens, Kiss Józsefné dajka; Napraforgó
csoport: 25 fő (6. életévüket 2014. augusztus 31-ig betöltők, 7. életévüket 2014. augusztus 31-ig betöltők): Baksáné Rókás Mónika, Szanyi-Nagy Judit óvodapedagógusok, Szigeti Zita pedagógiai asszisztens, Győrfi Ferencné dajka; Napsugár csoport:
25 fő (6. életévüket 2014. augusztus 31-ig betöltők, 7. életévüket 2014. augusztus 31ig betöltők): Horváth Ernőné, Kónya Istvánné óvodapedagógusok, Szigeti Zita pedagógiai asszisztens, Takács Jánosné dajka. Valamennyi csoportban a takarító és gondozói feladatokat Fülöp Zoltánné látja el.

Programjaink (okt.−dec.)
okt. 21.: Bábszínház az óvodában
okt. 28.: Nevelés nélküli, szakmai
munkanap (az óvoda zárva)
nov. 11.: Márton-nap
nov. 25-től: adventi vásár
nov. 29.: Első gyertyagyújtás
dec. 6.: Mikulás
Második gyertyagyújtás
dec. 7.: Ünnepi játszóház a Mosolybirodalommal
dec. 13.: Lucázás
Harmadik gyertyagyújtás
dec. 20.: Karácsony
Negyedik gyertyagyújtás
dec. 21.: Nevelés nélküli, szakmai
munkanap (az óvoda zárva)
Rackné Csepi Edit logopédus hétfőn és
szerdán 11−12.30-ig javítja a beszédhibás
nagycsoportosok beszédét. Viszt Nóra
Katalin gyógypedagógus kedden 8−9.30ig egyénileg, 9.30−11.30-ig csoportosan
foglalkozik a sajátos nevelési igényű,
beilleszkedési, tanulási, magatartási problémás gyermekekkel. A fejlesztésben két
fejlesztő pedagógusi végzettséggel rendelkező kolleganőnk segíti: Rappai Szilvia
és Baki Mónika. Csütörtökön 10−10.45
között Dienesné Zsebi Regina hitoktató
katolikus hitoktatást tart. A részvétel szülői kérésre történik.
Szigeti Zita vezetésével a néptáncoktatás öt-hat éveseknek szülői igény
alapján több csoportban történik. A néptáncos lányoknak próbaszoknyájuk, keszkenőjük, a néptáncos fiúknak próbamellényük, táncos botjuk van. Táncos palántáink nagy lelkesedéssel, kedvvel ismerkednek a népzene, néptánc értékeivel,
hagyományaival.
Beneveztünk a Bozsik Ovi fociprogramba 10 nagycsoportossal. A program
egy nevelési éven keresztül tart, 3 teremtorna bajnokságon kell részt vennünk. A
program végén 50 000 Ft értékű sportfelszerelést kap intézményünk. Csapatunk
„edzője” Kónya Istvánné.
Baki Bálintné óvodavezető
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Kukoricáztunk

A NÉPMESE NAPJA
Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án
népes gyerekcsapat gyűlt össze az alsósok iskolaépületében, hogy meséket hallgasson. A rendezvényt az iskolai könyvtár vezetője, Orbán Andrásné Joli néni szervezte, gyerekek és felnőttek egyaránt vállalkoztak a szereplésre. Elsőként Kristóf
Ágnes (2. b) mondta el A sóvetés című népmesét.

Egy-egy szép magyar népmesével készült Gondi
Evelin (3. b), Szakolci Dorina (3. b), Fleischer Edina
(4. b), Korsós Viktor (2. a), Pintér Olivér (3. b), Horváth Hunor (3. b), valamint Darufalvi Bernadett és
Drozdikné Nagy Ágnes Tünde. Kocsis Tünde tanárnő
gyerekkori mesekönyvéből olvasta föl a Két bors
ökröcske című székely népmesét.
A hangulatos mesedélután családi körben, a
nagyszülők bevonásával bármikor folytatható.

A tavasszal vetett kukoricát
október elején betakarítottuk,
s kukoricaprojektet szerveztünk. Első nap a 3−4. osztályosok törték a kukoricát,
fosztottak, válogattak minőség szerint. A két 1−2. osztály böngészte át a területet. A 2−8. évfolyamos tanulóknak Szőke Csaba, a martonvásári kutatóintézet
munkatársa tartott előadást a növény honosításáról,
fajtáiról, felhasználásáról. Második nap a felsősök
kihúzták a kukoricaszárakat, az alsósok morzsolni
kezdtek. Volt olyan lelkes gyerek, aki tizenhét csővel
is megbirkózott!

A harmadik napon az osztályok kukoricás ételeket
kóstolhattak meg a szülők jóvoltából. Elek Kálmánné
Irénke néni alsós színjátszó szakkörösei vásári jelenetet mutattak be, a 4. évfolyamosok olvasásórán
régi hagyományokat felelevenítő szöveget dolgoztak
fel. A Rácmenza erre a napra kukoricalevest főzött
ebédre.
A projekt záró napján minden osztály termésképeket készített, amelyekkel a folyosót díszítettük.
Pintér Piroska
3

(A felső képen látható kukoricadísz Drozdikné Nagy Ágnes
Tünde munkája, a kukoricaszemes süniket az 1. a osztályosok készítették.)

Az idei tanév első sikere ● Kristóf Ágnes 2. b

„Azok számára, akik elmerülnek a tündérmese mondanivalójában, a
mese mély, csendes tóvá válik, amely először a saját képét tükrözi
vissza; de mögötte hamarosan felfedezi a lelkünk belső kavarodását
– a mélységeket, s azt, hogyan érjük el a békét magunkban és a
világban, amely a küzdelmeink jutalma.”
(Bruno Bettelheim)

osztályos tanuló Érden, a
„Katyika meg Matyika” országos mesemondó versenyen I. helyezést ért el.
A versenyre osztályfőnöke, Orbán Andrásné készítette fel.
(A képen Ági a zsűri elnökével,
Kóka Rozália Magyar Örökség
-díjas mesemondóval.)
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK”
A most induló rovat címe Ady Endre Szeretném, hogyha szeretnének című költeményéből való. Tehetséges ráckeresztúri fiatalokat, érdekes hobbival foglalkozó gyerekeket és felnőtteket mutatunk be. Elsőként az U19-es női labdarúgó-válogatott
tagjával, Zólyomi Rebekával ismerkedhetnek meg közelebbről, aki a helyi általános
iskolában végzett 2011-ben, s kiváló tanulmányi és közösségi munkájának elismeréseképpen a Falunk diákja cím kitüntetettje lett.

Életem a foci
Hatodikos voltam, mikor Kókai Dávid
segédletével bekerültem a Ferencváros
női labdarúgócsapatához. Mindennap
iskola után mentem Pestre edzésre. Az
általános iskolát három és fél éve fejeztem be, és olyan helyen szerettem volna továbbtanulni, ahol folytathattam a
labdarúgást. Így esett a választás a
Budapesti Szent István Szakközépiskolára, ahol fitneszedző és sportmenedzser szakra jelentkeztem Ekkor már
két éve a Ferencváros női labdarúgócsapatában fociztam. Az első félév nagyon nehéz volt. Meg kellett szokni az
iskolát, a kollégiumot, ami nagyon nehezen ment, és közben az edzéseken
és a mérkőzéseken is igyekeztem jól
teljesíteni. Ebben az évben már a Leány U17-es bajnokságban indultunk,
ahol nagy eséllyel pályáztunk az első
helyre. Legnagyobb ellenfelünk az
MTK, a szombathelyi Viktória és a Taksony csapata volt. A döntő mérkőzést
az MTK ellen játszottunk, és 3-1-re
győztünk, így a 2010/2011-es Leány
U17-es bajnokságot mi nyertük.

A következő szezonban bekerültem a magyar
női U17-es válogatottba. Az egyik célom teljesült: felhúzhattam a válogatott mezt! Az Ebselejtezőt Litvániában játszottuk, ahol a harmadik helyen végeztünk, de sajnos nem jutottunk
tovább.
A 2012/2013-as szezon nem úgy alakult,
ahogy szerettem volna, ezért csapatváltásra
kényszerültem. Viszont ismét behívtak a válogatottba, de most már az U19-es keretbe. Jártunk
Cipruson, Lengyelországban és Szlovákiában is.
Közben persze kerestem a legjobb megoldást,
kaptam több meghívást, én azonban Magyarország legrégebbi női csapatát választottam, az 1.
FC Feminát. Nyáron már itt kezdtem el a felkészülést. Jelenleg az ötödik helyen állunk a bajnokságban.
Az U19-es Európa-bajnoki selejtezőt idén
Magyarország rendezte. Montenegró, Törökország és Belgium ellen küzdöttünk. Sérülés miatt
csak az utolsó meccsen játszhattam, de a mérkőzés után a szakvezetéstől dicséretet kaptam.
Fontos a tanulás is, mert a sportból, főleg a
női fociból nem lehet megélni. Ebben a tanévben
végzek, és a Testnevelési Egyetemre szeretnék
jelentkezni testnevelő tanárnak és edzőnek.

Zólyomi Rebeka

„A tehetség olyan, mint
sportolónál az erő. Sokféle
adottsága lehet az embernek, mégsem lesz senkiből
világbajnok pusztán azért,
mert magasnak, erősnek,
gyorsnak született. A
munka teszi a sportolót, a
művészt pedig a munka, a
technika, a szorgalom.
Bármilyen okosnak születik is valaki, az csak útravaló. Akkor tudod felhasználni, ha előbb jó fegyvert
kovácsolsz a gondolataidból.”
(Zafón)

„Tiszta udvar, rendes ház” • Az önkormányzat Dienes Történelemverseny középiskolásoknak MindGábor alpolgármester ötletét támogatva, egy hajdani követendő
példát felelevenítve az idei évben újra meghirdette a „Tiszta
udvar, rendes ház” pályázatot. Az óvoda, az iskola és a Szt.
László Víz Kft. egy-egy tagjából álló bizottság végiglátogatta a
jelölteket, és javaslatot tett a képviselő-testületnek.
A zsűri a „Tiszta udvar, rendes ház” címet 2013-ban Lauer
Ferencnek, valamint a Rónai Gábor–Rónai Krisztina házaspárnak ítélte. Ők jogosultak az önkormányzattól kapott, Ráckeresztúr címerével díszített táblát házukra felhelyezni. A díj mellé oklevelet és a házukról készített keretezett képet kaptak. A
képviselő-testület úgy döntött, hogy emellett a díjazottaknak
járó, kertészeti árudában beváltható ajándékutalványt díszes
oklevél kíséretében az idén köszönetképpen valamennyi bátor
jelölt megkapja, aki vállalta a megmérettetést, így Király Antal
és Király Antalné, Vig József és Vig Józsefné, valamint id.
Cseprekál Istvánné.
A pályázatot jövőre is meghirdetjük, remélve, hogy ezzel
életre kel a múlt egy szép, régi hagyománya.
(K. D.)

szenty Józsefről ● A részletes kiírás a
mariaradio.hu/mindszentyverseny honlapon található. Háromfős (egyházi vagy világi) középiskolás
csapatok jelentkezését várják, a verseny célja,
hogy a diákok megismerjék és felfedezzék a bíboros-hercegprímás életművét, életét.
Jelentkezési határidő: október 30.
ANGOL NYELVTANFOLYAM
A magánszemélyeknek kiírt pályázat 90 órás tanfolyamon való részvételre ad lehetőséget,
maximum 4500 Ft-os önerő befizetésével,
ingyenes tankönyvvel.
A részvétel feltétele: ne legyen nappali tagozatos
hallgató (A nyelvvizsga nem kizáró ok!)
A tanfolyamra folyamatosan lehet jelentkezni.
További információ és regisztráció: a könyvtárban.

A könyvtár telefonszáma: 06-25/454-655
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LEVÉL A BETEGHEZ 1.

IRÁNY A KÖNYVTÁR!

Kedves B!
Levelemet azért írom, mert mély tapasztalatokat szereztem
találkozásainkból: beszélgetéseinkből, erőtlen mozdulataidból, közös hallgatásainkból, és ez a mélység új dimenziókat
nyitott meg előttem. Benned egyértelműen megláttam azt a
világot, amit az utcai hétköznapokban hiába is keresnék. Rádöbbentem arra, hogy az ember mint Ember nem egyenlő
azzal, amit látunk vagy hallunk belőle, akár egy életen át.
Hogy az ember nem csupán érzékelhető lény, hanem annál
végtelenszer több: élő-lény. És általában az életnek a mindennapokban csak felszínes megnyilvánulásait tapasztaljuk,
de nem a lényegét, főként nem a teljességét. Bár ezekről a
dolgokról olvas vagy hall, esetleg tanul valamit az ember, de
ahhoz, hogy átélje, mélységében azonosuljon vele, ahhoz
találkoznia kell Veled. Veled, akinek küzdelmeiben, fájdalmaiban, kétségeiben, félelmeiben, megvilágosodásaiban, elfogadásában és türelmében a legtisztábban sejlik fel az emberi
méltóság.
Ezért első levelemben mindenekelőtt köszönetet szeretnék mondani Neked, aki megtanítottál engem mindezt meglátni; Neked, aki elmondhatatlanul mélyebben éled az életet
nálam; Neked, aki mellett én még csak élni tanulok.
Sokszor éreztem úgy tehát, hogy ezeket a tapasztalatokat
rendszereznem kell, le kell írjam legelőször a magam számára, hogy jobban és még jobban értselek, és megértsem lelki
titkaidat. Aztán ahogyan egyre és egyre közelebb kerültünk
egymáshoz, rájöttem, hogy már nem csak önmagam számára, de sokkal inkább önmagamat szükséges rendszereznem.
Miközben én vizsgáltalak, Te alakítottál. Miközben nyitogattalak, aközben kinyíltam, miközben bensődről gondolkodtam,
lehulltak előttem saját titkaim. Most már Veled együtt magamat is és a világot is egyre tisztábban látom.
Ráirányítottad figyelmemet, hogy a mindennapok mögött
micsoda mélységek húzódnak, milyen fájdalmakat takarnak a
lehúzott redőnyök és házfalak, mennyi tehetetlen, reményvesztett keserűség van egy ablaktalan, beteg testben, de
mennyi lelki gyógyulás is lehetséges ott legbelül! Rájöttem,
hogy az öröm nem a jó érzésekben gyökerezik, hanem a
megküzdött szeretetben, és lehet mosolyogni akkor is, ha
valami nagyon fáj. Rádöbbentettél az én mélységeimre is,
amit „rutinosan” sokáig lezárva tartottam: felbukkanó félelmeimet, kétségeimet hanyagul a felszínen kezeltem.
Hálásan köszönök még egyszer minden találkozást Veled,
hiszen mindig „gyógyítóként” érkeztem Hozzád, ám gyógyulóként távoztam.
Végezetül még annyit: talán nem is igazi találkozás az,
amiben csak az egyik fél változik, talán nem is emberi, amelyből csak az egyik fél, ne adj’ Isten, egyik sem kerül ki gyógyultan.
Egy hónap múlva újra írok.
Szeretettel: Barátod

Október elején az aradi vértanúkra emlékezünk,
akik nemzetiségüktől függetlenül a magyar szabadságért küzdöttek. A címlapon olvasható naplórészlet Schweidel József tábornok fogságban írt
feljegyzéseiből való, amely a Magyar Elektronikus Könyvtárban (mek.oszk.hu/06100/06162/html)
fellelhető, ugyanitt találhatók például Damjanich
János, Kiss Ernő levelei, Lázár Vilmos emlékirata
és szemtanúk visszaemlékezéseiből is válogathatunk.
Október 23-ára készülve a helyi könyvtárban
is találunk olvasnivalót. A Piros a vér a pesti utcán
című kötet olyan 56-os verseket tartalmaz, amelyek a forradalom idején, illetve a megtorlás alatt
keletkeztek. A címadó költeményt Tamási Lajos
írta, 1956. október 29-én elhangzott a Szabad
Kossuth Rádióban is. Utolsó három versszaka:

A Katolikus Karitász beteglátogatást vállal Ráckeresztúron.
Kérjük, egyeztessen velünk időpontot a 06-20/232-8309-es telefonszámon. Köszönjük!
Páli Szent Vince Csoport

Piros a vér a pesti utcán,
munkások – ifjak vére folyt,
– a háromszín-lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót.

A háromszín-lobogók mellé
tegyetek három esküvést:
sírásból, egynek, tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyűlöletét,

s fogadalmat: te kicsi ország,
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,
hogy hullt a könny és hullt a vér.
G. Á.

(Az 1956-os forradalomról, a megemlékezésről a következő lapszámban
részletes összeállítást közlünk.)
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MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA
„Az ember legbensőbb lényege szerint olyan teremtmény,
aki nem csak dolgozik és gondolkodik, hanem énekel is,
táncol, imádkozik, történeteket mond és ünnepel” (H. Cox)

„Nézzetek fel és emeljétek föl fejeteket” – szólít fel az Istenember, aki egyedüli tudója a mélységnek és magasságnak, a fájdalomnak és az örömnek, az időnek és végtelennek; az élet teljességének. Szerencsésnek mondhatja magát az európai ember, akinek a keresztény ünnepekben
lehetősége van megtapasztalni az örömöt és válaszokat
találni bennük az élet nagy kérdéseire.
És bár ünnepeink nem feltétlenül mind keresztények
(évfordulók, névnap, születésnap, történelmi emléknapok),
mégis Jézusnak ez a mondata magának az ünnepnek, az
ünneplésnek a lényegét ragadja meg. Hiszen még az apró,
mindennapi hőstettekre is felkapjuk a fejünket, és a hétköznapok példaképeire is feltekintünk: „Figyeljetek! Nézzétek, mi történik itt!” A nagyszerűség láttán az esemény
tanúját eltölti az öröm, a remény: micsoda dolgokra képes
az ember! Mivé lehet, ha a jóból és a szépből táplálkozik!
Ezek már ünnepi pillanatok. A pillanat megszentelheti azt
az időt, ami a rendelkezésünkre áll. Teljessé pedig akkor
lesz, ha e nagyszerű dolgok tanúi közösséggé lesznek, és
ez az emberi közösség egyszerre emeli fel tekintetét, egy
irányba néz, közösen elfogadott értéket hordoz.
Egy, az ünnepeket (a teljesség igénye nélkül) sorra
vevő sorozat kezdetén érzékeltetni magát az ünnep lényegét talán nincs is alkalmasabb a most következő két ünnepnél. A Mindenszentek és a halottak napja ugyanis egyszerre közösségi, mégis mélyen személyes. Egyszerre
árulkodik az időbeliségről, miközben a végtelenre mutat,
egyszerre szól a fenséges dicsőségről és az elmúlásról,
egyszerre jelenik meg bennük az öröm és a fájdalom. Ki
tudja vajon felfogni mindezt? Ide talán már nem is elég a
felemelt tekintet: ide a szív szükséges. Sursum Corda!
Ezért az ünnep misztérium is. A megmagyarázhatatlanhoz
közelít.
Mint azoknak a hétköznapi hősöknek a serege, akik
megszentelték életüket és talán környezetüket is, de akiknek nem ismerjük a nevét. Akikről nem írt semmilyen krónika, de biztosan éltek és élnek ma is csendesen a városok rengetegében, vagy a dolgos falvakban, és akik nem
kívántak maguknak soha elismerést, mert tudták, hogy az
egyedül Jézust illeti. Mindenszentek napján ezek előtt a
szentek előtt hajt fejet a keresztény ember, és gondol a
végtelenben, a földi léten túl megdicsőült egyházra. Arra,
hogy mire képes, és mivé lehet az ember. A halottak napja
mindezt csak felerősíti, hiszen előttünk az elmúlás ténye,
ami a szeretteinkre való emlékezésen túl kíméletlenül felteszi számunkra a kérdést: van-e jövőnk? Van-e végtelen,
vagy csak ez a földi idő adatott számunkra? A köldöknézegetés, a szomorú magunkba fordulás sehová nem vezet.
Az egyetlen pozitív, reményteli, ünnepi felszólítás viszont
segíthet: „Nézzetek fel és emeljétek föl fejeteket”.
v. v.

Fakivágás a temetőben
A ráckeresztúri temetőnek a ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség a tulajdonosa. Fenntartója Ráckeresztúr Község Önkormányzata.
Október elején a polgármesteri hivatalból megkeresték az egyháztanácsot, és arról tájékoztattak minket, hogy a temető országút felőli öreg fái közül több
veszélyessé vált. Elkorhadt a tövük, elszáradtak az
ágaik. Hogy a veszélyhelyzet megszűnjön, ki kell vágni
azokat. Herkli Antal egyháztanácstaggal végigjártuk a
temető fáit, és szomorúan tapasztaltuk, hogy lényegesen több korhadt fa van, mint gondoltuk. A bejárásról
dokumentációt készítettünk. Telefonon értesítettem
Schrőder Gyula atyát a fák állapotáról, aki szintén azon
a véleményen volt, hogy bármennyire sajnáljuk is, a
veszélyessé vált öreg fákat ki kell vágatni. Szóba került
még a beszélgetésünk során, hogy a kivágott fákat
mielőbb csemetékkel pótolni kell, és hogy a kitermelt
fát rászoruló családok kapják meg tűzifának. Abban is
egyetértettünk, hogy mivel a fenntartó fizeti a favágókat, ossza ki az önkormányzat a tüzelőt a nélkülözőknek.
Október hetedikén megtörtént a fák kivágása. Két
favágó egy emelőkosaras teherautó segítségével felkuglizta a fákat, a falu közmunkásai összeszedték, és
konténerbe rakták azokat. Három nagy konténernyi
tüzelő lett a kivágott fáinkból, amelyek helyére hamarosan új csemeték kerülnek.
Pátkai István
a ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség világi elnöke

(Fotó: Herkli Antal)

Sírhelymegváltás • A temetőben egyszemélyes és kétszemélyes
sírhelyeket alakítottak ki. A sírhelymegváltás huszonöt évre szól, de
minden újratemetéskor időarányosan ki kell egészíteni a huszonöt
éves megváltást. Az egyszemélyes sírhely huszonöt éves megváltási díja 15 000 Ft, a kétszemélyes sírhely huszonöt éves megváltási
díja 30 000 Ft.
Egyes sírhelybe egy koporsón kívül négy urna temethető el.
Kettes sírhelybe két koporsón kívül nyolc urna temethető el. Koporsós rátemetés meglévő koporsós sírra huszonöt éven belül nem
engedélyezett.
Azok a sírok, amelyekbe 1988-ban vagy azt megelőzően volt az
utolsó temetés, lejártak. A lejárt sírokat újra kell váltani! Sírhelymegváltás lehetséges kedden 10–12 óráig és csütörtökön 14–16
óráig a könyvtárban Pátkai Istvánnál, a ráckeresztúri Római
Katolikus Egyházközség világi elnökénél.
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Újra Nagy vagy!

SPORTSAROK

November 2-án lesz a forgatás Érden, a nemrég megnyitott Sportcsarnokban. Idén csak szárazföldi feladatok lesznek, amelyeket természetesen igyekszünk alaposan begyakorolni.
A csapatot alsós és felsős gyerekek, valamint felnőttek
alkotják. Pollák Dominik mellé a 2003-ban születettek közül két lányt választottam, Ménesi Fannit és Lukács Vivient, mert mindketten nagyon ügyesek. Célom, hogy a
továbbjutás meglegyen ismét, s így mindkét lány tud majd
szerepelni, hiszen egy nap veszik fel a középdöntőt, az
elődöntőt és a döntőt is. Felsős gyerekek: Horváth
Lorena, Palagyi Réka, Palagyi Szilárd és Novozánszki
Benedek. Itt a csapatot segítő celebtől függ, hogy a nemek aránya hogyan alakul. Ha férfi celebet kapunk: két
felsős lány, egy felsős fiú szerepelhet; női celeb mellett
két felsős fiú egy felsős lány vehet részt a versenyben. A
csapat felnőtt tagjai: Kocsis Rita (Mezei Ricsi édesanyja),
Csesztregi Tibor (Csesztregi Eleonóra és Edmond édesapja), Lázár Gábor és jómagam.
Várunk ismét minél nagyobb szurkolótábort, mert az
elmúlt években ez mindig nagyon nagy segítség volt számunkra, s hihetetlen hangulatot varázsoltak nekünk!
Endrődi Noémi

LABDARÚGÁS

Karatésok közelről
A csapat 2009 szeptemberében kezdte működését Ujvári
József kétdanos mesteredző vezetésével. Jelenleg húsz
fő látogatja rendszeresen az edzéseket, akik között négy
felnőtt található.
A csapat egyik szervezőjét, Ábrahám Gyulát kérdeztük
a karate lényegéről, filozófiájáról:
− Sokan nem tudják, hogy a karate nem pusztán ütések, rúgások, védések, dobások és kiáltások összessége.
Nem kell sem fiatalnak, sem pedig jó erőben lenni ahhoz,
hogy valaki elkezdjen karatézni, viszont rövidesen érezni
fogja mindenki, hogy önmagához képest sokkal fittebb
lesz, bármilyen szintről indult is. Nemcsak egészségmegőrző, de gyógyító hatású is a karate. Számos mentális,
pszichés, vegetatív vagy kifejezetten testi problémán segíthet a rendszeres edzés.

A Ráckeresztúr SE labdarúgócsapatának
eddigi eredményei a 2013–2014-es megyei III. osztályú bajnokságban:
1. forduló: Ráckeresztúr–Lovasberény 3-2
2. forduló: Zámoly–Ráckeresztúr 1-3
3. forduló: Ráckeresztúr–Baracska 4-2
4. forduló: Vereb–Ráckeresztúr 1-6
5. forduló: Ráckeresztúr–Beloiannisz 1-2
6. forduló: Kajászó–Ráckeresztúr 5-1
7. forduló: Ráckeresztúr–Etyek 0-7
8. forduló: Vértesboglár–Ráckeresztúr 1-2
9. forduló: Ráckeresztúr–Dinnyés 2-7
Csapatunk jelenleg 5 győzelemmel, 4 vereséggel a bajnoki táblázat 6. helyét foglalja el.
A hátralévő mérkőzések:
október 20., 14:30 – Tabajd–Ráckeresztúr
október 27., 13:30 – Ráckeresztúr–Újbarok
november 2., 13:30 – Besnyő–Ráckeresztúr
november 10., 13:30 – Ráckeresztúr–Csabdi
(DG)

KÉRJÜK, CSATLAKOZZON!
A Ráckeresztúri Karitász 2010-ben hozta létre a Szent
Márton Krízisalapot. Ha Ön is segíteni szeretne, akár a
legkisebb összeggel is, megteheti személyesen Darufalvi
Bernadettnél, vagy utalhat az alábbi bankszámlára:
11101002 – 19821625 – 37000004 Kérjük, a közleményben tüntesse fel: „Karitász adomány”. Köszönjük!

Ujvári József edző – aki a kezdetektől együtt dolgozik a
csapattal – elmondta, hogy hetente kétszer tart edzést a
ráckeresztúri tornateremben, hétfőn és szerdán 16:30–
17:45 között. Több alkalommal tartottak már a helyi iskolában bemutató testnevelés órát, sokak tetszését elnyerve. Az idei évben megrendezett kihívás napján ezer
karatemozdulatot mutattak be, bevonva a lakosságot is,
amellyel tevékenyen hozzájárultak Ráckeresztúr nagyszerű eredményéhez.
Minden év elején megrendezésre kerül az országos
Fincsi Kupa, melyet Cseprekál István helyi vállalkozó
támogat. A tornaterem befogadóképessége miatt száz
versenyzőt tudnak fogadni.
A legeredményesebb versenyzők: Ábrahám Viktória,
Székely Kata és Takács Gábor, akik több országos bajnoki címmel is rendelkeznek, valamint meg kell említeni
Papp Miklós fekete öves karatést, aki felnőttként kezdett
sportolni és kitartó munkával, példás hozzáállással érte el
ezt a fokozatot.
A mester megkért, hogy feltétlenül írjam le Takács
Gusztáv nevét, aki nagy szerepet vállalt abban, hogy létrejött és működik a karatecsoport Ráckeresztúron.
(Honlapjuk: http://www.kerukarateka.gportal.hu)
Dienes Gábor
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Darázsderék-siker!
A Nyugdíjasklubok és Idősek
„Életet az éveknek” Országos
Szövetség Művészeti Bizottságának szervezésében 2013. október 10-én rendezték meg a
Nyugdíjas Amatőr Művészeti
Együttesek II. Országos Táncfesztiválját Budapesten a Láng
Művelődési Központban.

FOGÁSZATI HELYETTESÍTÉS
2013. október 7-től dr. Boér Judit, Martonvásár fogszakorvosa látja el a helyettesítést.

Dr. Boér Judit
Martonvásár Budai út 27.
Bejelentkezés és időpont-egyeztetés telefonszáma:
(22) 460-334
A Darázsderék Táncegyesület
Rendelési idő:
kiváló minősítést kapott.
hétfő: 7−13
Szívből gratulálunk, és további
sikereket kívánunk!
kedd: 13−19
szerda: 7−13
A Vöröskereszt helyi
szervezete október
csütörtök: 13−19
elsején véradást
péntek: 7−13
szervezett. „Örömteli,

hogy sokan eljöttek, és segítettek
beteg embertársaiknak” − mondta Bereznai Istvánné, a szervezet
helyi elnöke.

Dr. Sevella Mária
(A doktornő a fenti tájékoztatást adta a fogászati helyettesítésről, levelét változatlan formában közöljük.)

Megkérdeztük…
Mit kell tudni a Bursa Hungarica-ösztöndíjról?

Válaszol: Németh László

− A felsőoktatási ösztöndíjrendszer a szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé szeretné tenni a
felsőoktatásban való részvételt. Az ösztöndíjrendszer fedezeteként három forrás szolgál:
1.A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: esetünkben 3 000 Ft/fő havonként
2.A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: tetszőleges összeggel egészítik ki
3. Intézményi támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma): a Minisztérium hivatalos honlapján közzétett
értékhatárig (2013. évben ez 5 000 Ft/fő/hó volt)
Ráckeresztúr Község Önkormányzata csatlakozott a 2014. évi fordulóra is, így a pályázatra jelentkezhetnek azok a ráckeresztúri lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló diákok, akik főiskolára, egyetemre
járnak, vagy a következő tanévben szeretnék megkezdeni felsőfokú tanulmányaikat (tehát pályázhatnak a
középiskolák utolsó éves diákjai is).
A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerbe kell regisztrálni. A már regisztrált pályázóknak a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában belépni. https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Itt megtalálható rendszerrel kapcsolatos minden információ! A pályázói regisztrációt vagy belépést követően
lehetséges a pályázati anyagok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok részére.
Az ellenőrzést és feltöltést követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtani legkésőbb 2013. november 15-ig.
Segítségért és bővebb információért forduljanak bizalommal a hivatalhoz.
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