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Küldetés
Minden ember arra törekszik, hogy jelentőségre
tegyen szert, de hiába, ha nem látjuk, hogy egész
jelentőségünk annyi, amennyit másokért teszünk.
(Alfred Adler)

Miért van szükség írott sajtóra a mai
világban, kérdezhetnénk, amikor itt a
televízió, az internet, a rádió, a mobilkommunikáció – és mindezekből csak
úgy dőlnek ránk a hírek, információk,
sokszor már akaratunk ellenére is.
Igen, ez így van, de ez a lap mégiscsak más: ez egy helyi újság, rólunk szól,
nekünk szól.
Az, hogy nyomtatott formában jelenik meg, rohanó világunkban lehetőséget ad arra, hogy egy kis szabadidőt igényeljünk magunknak, miközben többször átlapozzuk, olvasgatjuk, nézegetjük
benne a képeket. Lehetőséget ad arra,
hogy a fontos vagy érdekes dolgokat
esetleg kivágjuk belőle, gyűjtsük, az olvasottakat pedig megbeszéljük a családban, a szomszéddal, a barátokkal…
Gondoljunk bele, milyen fontos a
mai, elszigeteltséggel küzdő korunkban
a közös élmény, a beszélgetés, az összetartozás tudata.
A Ráckeresztúri Hírmondó küldetése
ez: híreket közölni a lakossággal, közben értékeket közvetíteni, és közelebb
hozni Önöket egymáshoz, kedves Olvasók. Valódi közösséget építeni.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

Iskolafelújítás
Murakeresztúri beszámoló
Tanévkezdés
Az egyházközség hírei
Közérdekű információk
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Háziorvosok
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

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Képviselők:
ifj. Cseprekál István (20/237-1113)
Dienes Gábor (20/219-8129)
Kókai Dávid (20/239-1902)
Ónody Miklós (20/852-0330)
Szabó József (70/324-6467)
dr. Zamody János (20/852-0336)

Orvosi ügyelet (felnőtt és
gyermek)

Ügyfélfogadás:
Hétfő, péntek: 8.30−12.00
Szerda: 8.30−12.00; 13.30−17.00
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthető minden adatlap, amely az önkormányzati ügyintézéshez vagy az adóbevallás elkészítéséhez szükséges.

Hétköznap 16.00–8.00 között, hétvégén és ünnepnapokon 24 órás
szolgálat.
Ercsi eü. Központ (Esze T. u. 14.):
Telefon: 25/492-021
Érdi kistérségi ügyeleti centrum
(Érd, Szabadság tér 9.)
Felnőtt ügyelet: 23/365-274
Gyermek ügyelet: 23/365-770

Vérvétel (Petőfi Sándor u. 7.)
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30

Védőnői szolgálat
Vancsura Ildikó
(Petőfi Sándor u. 7.)
Telefon: 06-20/852-0351
E-mail: vedono.rackeresztur@gmail.com

Nőgyógyászat
dr. Zsolnai Csaba
(Petőfi Sándor u. 7.)
Telefon: 06-20/852-0351
Rendel kéthetente csütörtökön:
13.00–15.00
Időpont-egyeztetés szükséges!

Szent Kereszt Gyógyszertár
(Hősök tere 4/5.)
Telefon: 25/455-812
Gyógyszerész: Rideg Tamás
Nyitva tartás: hétfő−péntek 8.00−18.00

(2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20.)
Telefon: 25/517-900
E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu
Honlap: www.rackeresztur.hu
Polgármester:
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (20/239-7255)

LOMTALANÍTÁS
Az idei évben a Verzikál Zrt. a Hulladéktörvény 44. §-ában foglalt
rendelkezésre hivatkozva csak házhoz menő lomtalanítást végez.
Ez azt jelenti, hogy a 06-25/504-520-as telefonszámon időpontot kell velük egyeztetni, és az egyeztetett időpontra
kipakolt lomokat a szolgáltató elviszi.

Az évi egyszeri lomtalanításért
semmiféle plusz díjat nem kell fizetni!
Az önkormányzat kérte településszintű lomtalanítás lehetőségének
biztosítását a Vertikál Zrt.-től, de egyelőre ettől a szolgáltató elzárkózott. Ugyanígy a nem lakott ingatlanok után fizetendő alapdíjat illetően sem közeledtek az álláspontok. Az egyeztetéseket folytatjuk.
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Falugazdász
Kovácsné Holecz Györgyi
Telefon: 06-20-253-4078
Ügyfélfogadás Ráckeresztúron:
Hétfő: 10–12
Falugazdász Iroda Dunaújváros
(Városház tér 1., IX. emelet 906.):
Hétfő, szerda: 10–12
Péntek: 8–11.30

FELHÍVÁS
A karitász szívesen fogad használt gyerekruhákat, játékokat,
bútorokat, elektromos háztartási
gépeket.
Amire sürgősen szükségünk van:
kismamaruha, kétszemélyes ágy.
Köszönjük segítségüket!
Páli Szent Vince Karitászcsoport
06-20-232-8309
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MÚLTIDÉZŐ
A régi képeslapok éppúgy őrzik múltunkat, mint
az idősek emlékezete
vagy a korabeli sajtóban
megjelent tudósítások.
Ma már nincs senki, aki
pontosan tudná, milyen
alkalomból álltak 1925ben a képen látható keresztúri gyerekek a fényképész masinája elé.
Valószínűleg ünnep, talán elsőáldozás vagy búcsú lehetett, hiszen a templomajtóban fehér ruhás
lányok, ünneplőbe öltözött fiúk láthatók. Érdekesség, hogy a toronysisak alatt akkoriban óra figyelmeztetett az idő múlására. S a templomkerti fák
sem nőttek még az égig.
(G.)

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG
A lapban lehetőség nyílik hirdetés feladására.
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.)

Hirdetést feladni Zólyominé Margitai Zitánál lehet a
kastélyban.
A fizetés készpénzben és átutalással is történhet.
Számlaszám:
57700029-10007228
(A hirdetésekből befolyt összegeket a lap kiadására fordítjuk.)

FELHÍVÁS
A Ráckeresztúri Hírek régebbi lapszámait keressük, a könyvtárban ugyanis nincs meg minden
példány, és sajnos az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteménye is hiányos. Ahhoz, hogy majdan
hitelesen összeállíthassuk a falu XX., XXI. századi
történetét, sajtótörténetét, szükség van valamenynyi megjelent lapszámra.
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, 2007 (az OSZK adatai szerint).
Számítunk segítségükre!

Tisztelt Olvasók,
kedves Ráckeresztúriak!
Tiszta lappal indulni – újjászületés. Új lapot létrehozni – öröm. Csatlakozni elődeinkhez s a község
sajtótörténetét folytatni – tisztesség.
Az írott szó megmarad, nem száll el. Amit leírunk, az számon kérhető, azért felelősséggel tartozunk. Reményeim szerint a Ráckeresztúri Hírmondó
olyan újság lesz, amely értékeket hordoz, s amelyben minden korosztály örömét leli. Címét a Rát Mátyás alapította első magyar nyelvű hírlap, az 1780ban megjelent Magyar Hírmondó ihlette.
A lap minden hónapban, tizenkét oldalon, feketefehér képekkel jelenik majd meg. A Ráckeresztúri
Hírmondó a politikától és a pártoktól távol tartja magát, de a tényektől nem. Arról szól majd, mi történik
itt, Ráckeresztúron, ahol élünk. Vagy mi történik
máshol, ahol ráckeresztúri gyerekek, felnőttek versenyeznek, szerepelnek, táboroznak, kirándulnak,
színházi előadást néznek vagy éppen zarándoklaton vesznek részt.
Szeretnénk hírt adni mindarról, amit településünk
polgárai tesznek és gondolnak. Szeretnénk ötleteket adni a háziasszonyoknak, a kisgyermekes családoknak, a gazdálkodóknak. Szeretnénk beszámolni a civil szervezetek, a Vöröskereszt mindennapjairól, rendezvényeiről.
Szeretnénk bemutatni a faluban élő tehetséges
fiatalokat, ugyanakkor összefogással felkutatni és
közkinccsé tenni a múlt értékeit is, hiszen az idősek
emlékeit érdemes megőrizni, tapasztalataikból bölcsen okulni. „A múlt arra való, hogy ráálljunk, s éljünk” – írta Móricz Zsigmond. Távolabbi terveink
között szerepel, hogy az összegyűjtött múltbeli kincsekből kiállítást rendezzünk, majd önálló kötetben
jelentessük meg. A régi dokumentumokat, fényképeket, történeteket kéziratban leadhatják a könyvtárban, vagy e-mailben is elküldhetik (akár a
hirmondo@rackeresztur.hu, akár a kicsivel hoszszabb, rackereszturi.hirmondo@gmail.com címre).
Szeptember az ősz kezdete. Hamarosan kevesebb tennivaló lesz a földeken, a kertekben, s talán
több idő jut olvasásra is. Bízom benne, hogy lapunk
szívmelengető hírekkel, olvasnivalóval kerül minden
ráckeresztúri család otthonába.
Véleményüket, észrevételeiket tisztelettel és
örömmel fogadom, szeretettel várom.
Ráckeresztúr, 2013. szeptember 21.
Gajdó Ágnes
szerkesztő
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Hogyan is kezdődött?
Az iskolafelújítás története
Idén június végén az alsósok épületében elkezdődtek a mosdókban a
felújítási munkálatok, mert már tarthatatlan volt az állapotuk. Itt a teljes
átalakítás javában folyt, amikor az
egyik teremben szükségessé vált a
penészedés miatt a lambéria lebontása, emiatt pedig le kellett ereszteni a teljes fűtésrendszert, mert a
radiátorokon, amiket le kellett venni,
nem volt alsó elzáró szelep.
Ekkor kezdett körvonalazódni a
teendők sokasága: ha már a víz le
lett eresztve, az összes radiátort
vegyük le, mossuk át, mossuk le,
fújjuk le újra fehérre, tegyünk mindegyikre új szelepet – lentre is. Igen
ám, de ki fogja mindezt elvégezni?
Vettünk egy kompresszoros festékfújót, de a nyáron a közmunkások is
kevesen voltak, miközben meg kellett oldani az esővíz-elvezető rendszer kiépítését is, hogy az épületet
megóvjuk a további ázástól, penészesedéstől. És akkor még nem
beszéltünk a folyosó, a tantermek,

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”
(gróf Széchenyi István)

a fűtéscsövek, az ajtók, folyosói
öltözőpadok festéséről, fogasok
cseréjéről, takarításról, stb.
Ezen a ponton nyilvánvalóvá
vált, hogy ahhoz, hogy a gyerekek
szép, tiszta környezetben kezdhessék az új tanévet, összefogásra
van szükség, mert az önkormányzat hiába tudja megvenni a szükséges alapanyagokat, nem rendelkezik elegendő szakemberrel, munkaerővel.
Döntő lépésre szántuk el magunkat a szülői munkaközösség
vezetőjével: felhívást tettünk közzé,
amiben kértük mindazok jelentkezését, akik kapcsolatban állnak
vagy álltak az iskolával, és akiknek
fontos a gyermekek egészséges,
szép környezete.
Úgy gondolom, bárki példát vehet arról, ami ezután az iskolában
történt: civil szervezetek, szülők,
diákok, nagyszülők, önkéntesek,
polgárőrök, nemzetőrök, vagyis
szinte az egész falu megmozdult,

és segített abban, hogy szeptemberben új belsővel fogadja az iskola a diákokat.
A rengeteg segítségnek köszönhetően minden elkészült, amit
terveztünk, sőt, még kicsivel több
is: az egyik nem használt padlásfeljáróból irattár lett, ide átvittük az
eddig a könyvtár épületében tárolt
önkormányzati iratokat, a volt teleház helyére így beköltözött a
könyvtárba a számítástechnika
terem, ez utóbbi helyén pedig foglalkoztató szoba nyílt. A folyosón
már nem a fűtéscsövön, hanem új
karnisokon lógnak a függönyök,
kijavítottuk és lefestettük a bejárati
ajtókat is.
Saját magam és a diákok nevében ezúton is köszönöm a lakosságnak, a közfoglalkoztatottaknak
és a Szent László Víz Nonprofit
Kft. dolgozóinak a hatalmas erőfeszítést!
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
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Köszönet mindazoknak, akik az iskolaépületek felújításában,
szebbé tételében tevékenyen részt vettek!
Az első csapat az egyik negyedikes osztályt festette
ki: Pollák Csilla és Pollák Gyula. A második csapat az egyik elsős tantermet és a tanárit újította fel:
Dienes Gábor, Elek Miklós, Garai Gábor, Horváth
Tamás, Krecsák Gábor, Varga Viktor, Horváth
Patrícia, Takács Flóra.
Máté Béla a másik elsős tantermet és a takarítónő kiskonyháját festette ki. Az egyik harmadikos
osztályt és a fűtéscsöveket festették: Világosi Zsuzsanna, Világosi Péter, Világosi Dániel.
A Szőlőfürt tánccsoport az egyik másodikos tantermet és a fűtéscsöveket festette:
Juhász Brigitta, Némethné Szűcs Dóra,
Németh Kristóf, Németh Levente, Palagyi Zita,
Palagyi Réka, Valovics Cecília, Bucsi György,
Bucsi Csenge, Berta Szilvia.
A Nemzetőrök a másik másodikos tantermet festették és a fűtéscsöveket: Fenekes Imre, Kiss Attila,
Buzeskó György, Ősi József.
A polgárőrséget Nagy Gyula képviselte, aki az ajtók, radiátorok csiszolásában, festésében segített.
A Darázsderék Tánccsoport képviseletében tantermet takarított: Király Antalné és unokája.
A Szent László Víz Kft. dolgozói padokat, ajtókat, ablakpárkányokat, radiátorokat festettek és vízelvezető árkokat ástak: Zólyominé Margitai Zita,
Zsigmond Szilvia, Tyukodi Erzsébet, Győrik
Andrea, Csizmarik Alexandra, Bokorné Illyés
Ibolya, Bokor Betti, Baki Norbert, Bakos Krisztián, Pammer László, Kovács Sándor, Nagy Sándor, Pálinkás József.
A Mákvirág Tánccsoport tagjai egy tantermet
takarítottak ki: Radócz József, Radócz Józsefné,
Baki Sándor, Baki Sándorné, Kertész Sándor,
Kertész Sándorné, Kocsmár János, Kocsmár
Jánosné, Takácsné Spáh Erika, Takács Ágnes,
Markó Lászlóné, Nagy Lajosné.
A felsős iskolában a szülők és gyerekek kifestettek egy tantermet, ahol ajtó, lambéria és fűtéscsövek festése is megtörtént és a vele járó takarítás:
Szabó Zoltán, Szabóné Bakos Brigitta, Szabó
Zsombor, Szabó Normann, Szabó Hanna, Bakos
Imre, Bakos Krisztián, Balogh Aliz, id. Paizs Ferenc, ifj. Paizs Ferenc és Liszi Áron.
Pedagógusok, akik egész nyáron ott voltak:
Gergics Mihályné, Szabó Józsefné, Versitsné
Orbán Erika, Takácsné Pergel Éva, Győrfi Mónika, Drozdikné Nagy Ágnes Tünde.

Az eddigi műanyag bútorok helyett új asztalok és
székek kerültek az étkezőkonténerekbe. Az asztalokat ifj. Cseprekál István hozta, a stabil kis háromlábú székeket Kocsis Zsolt készítette a gyerekeknek társadalmi munkában.

A felsős iskolaépületben megkezdődött a kémiaszertár átalakítása, új ajtót építettek be. Mindez
Zsigmond Zsuzsa tanárnőnek, Mayer Sándornak
és Garas Józsefnek köszönhető. Egy tanterem itt
is újonnan festett falakkal, lambériával várja nap
mint nap a tanulókat. Az udvari padokat és szemetest a szülői munkaközösség által felajánlott pénzből vásárolták. A tereprendezés is elkezdődött.

Képek és szöveg: Lisziné Hunyadi Hajnalka
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KERESZTÚR NEVŰ TELEPÜLÉSEK XIV. TALÁLKOZÓJA, MURAKERESZTÚR

„A nevünk és szívünk
összeköt”
Idén a Zala megyei Murakeresztúr adott otthont a Keresztúr nevű települések találkozójának,
ahol Ráckeresztúr is részt vett.
Településünk több tánccsoportja is fellépett. A Csihatagok −
melynek tagjai a Petőfi Sándor
Általános Iskola táncos lábú diákjai −, a Szőlőfürt és a Mákvirág
együttes. Az iskola tanulói rábaközi táncot adtak elő, a Szőlőfürt
együttes bogyiszlói táncokat mutatott be, a Mákvirág tánccsoport
country tánccal lépett színpadra.
A közös produkció címe: Rác bál
(szerb-horvát táncok); mindhárom csoport (három generáció)
egyszerre volt jelen a színpadon
s teremtett fergeteges hangulatot. A koreográfiát Tóthné Sutka
Edit és Tóth Lajos készítette.
A murakeresztúri találkozón
sok-sok élménnyel gazdagodtunk, és megerősödött bennünk
az összetartozás érzése is. Jövő
re Bodrogkeresztúron találkoznak a Keresztúrok, az V. diáktalálkozó Sárkeresztúron lesz.
Horváth Patrícia

Ezt a szépen kifaragott, monumentális keresztet, Keresztúrok
keresztjét a Millenniumi parkban
állították föl, köréje a Donkanyarból hozott földet szórtak,
az ott elesett katonák emlékére.
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Idén is két első osztály kezdte meg a tanévet
A tanévet Gergics Mihályné, a Ráckeresztúri Petőfi
Sándor Általános Iskola igazgatója nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy az új tanév sok újat hoz a
tanulók és a pedagógusok életébe. A 2011-ben elfogadott Köznevelési Törvény szerint az általános
iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni
tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni,
hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak,
továbbá 17 óráig − vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben − gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Az igazgató a
tanulót a szülő kérelmére felmentheti a 16 óra előtt
megszervezett egyéb foglalkozás alól.
Az igazgató elmondta, hogy nyáron 45 diák napközis sporttáborban vett részt, a Csihatagok néptánccsoport pedig Murakeresztúron a Keresztúr nevű települések találkozóján tartott nagy sikerű bemutatót.
Nyáron az alsósok iskolaépülete teljesen megújult, és
a felsősöknél is történetek változások. Az önkormányzat anyagi támogatást nyújtott, a Szent László Víz
Kft. dolgozói, a civil szervezetek, az iskola dolgozói
és a lelkes szülők munkájukkal hozzájárultak ahhoz,
hogy a gyerekek ebben a tanévben szebb és tisztább környezetben tanulhassanak. Lisziné Hunyadi
Hajnalka, a Szülői Munkaközösség elnöke koordinálásával sikerült időben befejezni a felújítást.
(Minderről a 4−5. oldalon olvashatnak, és itt található
mindazok neve, akik a munkálatokban részt vettek.)

Figyelem! Létrejött a Ráckeresztúri Petőfi Sándor
Általános Iskola hivatalos Facebook-oldala. Régi és
új fotók láthatók, hírek, fontos tudnivalók olvashatók.
Az iskola honlapja továbbra is működik, friss információkkal bővül: iskola.rackeresztur.hu

1. a osztály Takácsné Pergel Éva, Drozdikné Nagy
Ágnes Tünde
Apró Maja, Ábrahám Arnold, Balog Melinda, Barabás Botond, Buzeskó Szilvia, Bedő Álmos, Dobi
Dorina, Drozdik Balázs, Glócz Viktória, Gondi Dominik, Klemencz Attila, Mayer Alex, Molnár Martin,
Némedi Varga Nóra, Pesser Milán, Pozsár Georgina, Rohacsek Máté, Somodi Zalán, Szilágyi Roxána, Tihanyi Boglárka, Vas Bettina, Venczkó Vencel

1. b osztály Szabó Józsefné, Rozgonyi Evelin
Balog Dániel, Béni Gergő, Fehér Renáta, Földes
Laura, Földes Levente, Görög László, Herkli Zsombor, Holecz Barbara, Kalocsai Levente, Katona Jázmin, Levolt Gábor, Mihályi Imre, Ónody Ágnes,
Peszeki Bálint, Sipos Rebeka, Szakolczi Zsolt, Szilágyi Dominika, Takács Kevin, Tóth Zoé, Velicskó
András, Világosi Dorka

8

2013. szeptember

Forog a hinta

TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA
ÉS TEMPLOMBÚCSÚ
Településünket és templomunkat a
keresztről nevezték el őseink. Szeptember 14-éhez, a Szent kereszt felmagasztalásának ünnepéhez kapcsolódik a templombúcsú, amely hajdan két napig tartott. Keresztúr jelentése: Kereszt az úr. Szent kereszt
felmagasztalása ünnepén két történelmi eseményre is emlékezünk:
Krisztus keresztjének megtalálására
és visszaszerzésére.
Idén a búcsút megelőző estén
tartották a Templomok Éjszakáját.
Jácint atya a szent keresztről és a
különféle Jézus-ábrázolásokról tartott
előadást. Izsák Gábor és Kucsera
Péter jeruzsálemi élményeit osztotta
meg az érdeklődőkkel. A hittanos
gyerekek Zalaváron készült rajzaiból
kiállítás nyílt. Ráckeresztúr éneklő
közössége a Hozsannából kimaradt
népi énekeket adott elő, s néhányat
közülük a vasárnapi szentmisén is
hallhattak a helyiek és a Tordasról,
Gyúróról, Martonvásárról érkezett
zarándokok. Lélekemelő, emlékezetes pillanatok részesei lehettünk, hála
és köszönet érte minden szervezőnek és közreműködőnek!

A képeket Novozánszki Frigyes készítette.

Az Egri csillagok, A láthatatlan
ember és az Isten rabjai című történelmi regények írója százötven
évvel ezelőtt, 1863-ban született a
közeli Agárdpusztán, ami ma Gárdony része. A szülőház mellett álló
rönkvár az egri várat idézi, gyerekeknek szóló programok is várják
az érdeklődőket. A Gárdonyiemlékév keretében felavatták az
író egész alakos szobrát is, amely
Kligl Sándor alkotása.

Zarándokok Tordasról

dr. Hankovszky Béla, Jácint atya és
Schrőder Gyula atya közösen tartotta a szentmisét

Izsák Gábor és az este szervezője, Herkli Antal

Forog velem a hinta, miközben régi
búcsúk hangját hozza a szél a múlt
időből. Újra kislány vagyok, vidám,
lábaimat lóbáló gyerek felhőtlen
boldogsággal a szívemben. Felnőttem, de a búcsú minden évben
ugyanúgy kínálja magát. Lázasan
húzom magam után a családomat,
aprócska gyűrűt, csillogó nyakláncot, patronos puskát kutatunk – így
történt velem is, hát az örömöt továbbadom. Az édességárusnál
azonban leragadunk – kakasos nyalóka, krumplicukor, törökméz. Persze az édes hármasból a kakasos
nyalóka kerül ki győztesen. Idilli,
mondhatnám, álomszerű délután,
parányi gyermekkor, az övék meg a
miénk is összeolvadva.
Nekem azonban ennél többet
jelent a búcsú. Az utóbbi időben
feltűnő, furának ható gyalogmenet,
zászlókkal, kereszttel, imával, énekkel. Kik ők és miért is jönnek? Olyan
idegenszerűnek hat, megbontva a
falu rendjét. Szeretem a zarándokokat, akik együtt ünnepelni jönnek,
tiszteletből, szeretetből, hitből. Néha
én megyek, máskor várom őket.
Mint a templomunk búcsújakor, a
Szent kereszt felmagasztalásának
ünnepén.
Forog velem a hinta, a gyerekkorommal, a nyár végi nap gyenge
sugaraival, a régi idők búcsújaival,
templomunk történetével, a zarándokokkal, régi slágerekkel, hogy
jövőre újra kezdődjön minden
ugyanígy, vagy máshogy, bekapcsolva a kopott láncokat a hinta
ülésében, újabb menet, újabb sikítás, újabb ráncok…
Adél

Gárdonyi Géza
Szeptember
Elnémult a rigó. Az esteli csöndben
az ősz bogár szomorú pri-pri dala szól már.
A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen:
elmúlt, odavan a nyár, a meleg nyár!
Így változik búsra az én hegedűm is:
fejemre az ősz dere, az ősz dere száll.
Gazdagon érik a szőlőm, telve a csűr is,
De pri-pri: odavan a nyár, – a nyár...
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IRÁNY A KÖNYVTÁR!

A NÉPMESE NAPJA

Nem minden település dicsekedhet azzal, hogy
könyvtár várja az olvasni szerető embereket. Ráckeresztúron idén június 1-jén ismét megnyitotta kapuját a Wass Albert nevét viselő intézmény. A felújítási munkákat és a könyvállomány bővítését követően a körzet országgyűlési képviselője, Tessely Zoltán avatta fel újra a könyvtárat. Ünnepi beszédében
kiemelte: a könyvek megmaradnak, a nyomtatott
betűk erejével továbbra is harcolnak.

Nyolc éve Benedek Elek születésnapja, szeptember 30-a Magyarországon a népmese napja. E nap
célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint
a meseszerető gyerekek és felnőttek megkülönböztetett figyelemmel forduljanak a magyar és más népek meséi felé. Országszerte számos programot
szerveznek ilyenkor, például mesemaratont.

A könyvtárba bárki
beiratkozhat, tagsági díj nincs.
Szokoli Krisztina
könyvtáros a hét
négy napján várja
az érdeklődőket.
A könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: 8.00−12.00, 12.30−16.00
Kedd: 8.00−12.00, 12.30−16.00
Szerda: 9.00−12.00, 12.30−17.00
Csütörtök: 8.00−12.00, 12.30−16.00
E-mail: wakonyvtar@gmail.com
A könyvtár Facebook-oldalán számos érdekesség olvasható.

Szeptember 13-án országszerte több helyen megrendezték az olvasás éjszakáját. A szervezők célja,
hogy a könyves kultúrát, az olvasást mint örömforrást mutassák be minden korosztály számára.
Jövőre mi is csatlakozhatnánk a kezdeményezéshez, és a résztvevők eszmét cserélhetnének kedvenc könyveikről. Ne feledjük: Csak az ember olvas!
Olvasótábor
Kóka Rozália Magyar Örökség-díjas
mesemondót is vendégül látták a
nyári martonvásári Olvasótáborban,
melyet a ráckeresztúri iskolában tanító Orbán Andrásné szervezett. Több
keresztúri diák is részt vett a tábor
munkájában, könyvek között, új ismeretekkel gazdagodva töltött két hetet.

Kóka Rozália

A táborozók felkeresték az Óvodamúzeumot, Meseországba utaztak Jaskó Bálint színművésszel, drámajáték foglalkozáson vettek részt, Ki mit tud? vetélkedőt rendeztek, népi
játékokkal, a rovásírás rejtelmeivel ismerkedtek. Bubcsóné
Hornyák Klára vezetésével csuhébabát készítettek, és a
versek világában kalandoztak. A gyerekek a tábor végén
újságot szerkesztettek, melyben a legemlékezetesebb élményeiket örökítették meg.
Bízunk benne, hogy jövő nyáron Ráckeresztúron is létrejöhet hasonló olvasótábor. Érdeklődő gyerekekben és
lelkes felnőttekben biztosan nem lesz hiány. Összefogással
pedig minden cél megvalósítható!
G. Á.

Tavaly a ráckeresztúri iskolások is kapcsolódtak e
nemes kezdeményezéshez. Az alsós iskolaépület
előtt álló cseresznyefa árnyékában olvastak, mondtak mesét a gyerekek, az első osztályostól az ötödikesig, sőt, még két nagyszülő is mesélt. (Az idei
rendezvényről októberben beszámolunk.)
Meséljünk sokat gyerekeinknek, s ne csak a mese ünnepén, hiszen a mesék minden élethelyzetünkre választ adnak, a csodák, a varázslatok, a
humoros jelenetek erősítik hitünket, életkedvünket.
Ez pedig nagyon nagy kincs − életkortól függetlenül.
(ág)

KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT
Báró Eötvös József 1813. szeptember 3-án született. Szerepet vállalt a Batthyány-, majd az Andrássy-kormányban. Nevéhez fűződik az 1868-as népiskolai közoktatásról szóló törvény, amely előírta a
tankötelezettséget, több nyugat-európai országot
megelőzve ezzel. Eötvös minisztersége idején számos értékes népiskolai tankönyv és tanítói segédkönyv született.
A politikus Ercsiben
töltötte gyermek- és
ifjúkorának jelentős
részét, s itt is temették el. Az emlékmúzeumot 1971-ben hozták létre.
Az emlékmúzeum előzetes bejelentkezés után látogatható. Címe: Ercsi, Eötvös József u. 33.
 25/505-84, e-mail: eotvosmuzeum@freemail.hu
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Zalavár mindig vár
Több mint egy évtizede fedeztük
fel ezt a takaros kis települést a
Kis-Balaton mellett. Idén harminchatan vettünk részt a táborban, a
kétévestől a hatvannyolc évesig,
gyerekektől a felnőttekig, családoktól az egyedülállókig vegyesen.
Első nap egy kalapból mindenki húzott egy nevet, akire az elkövetkező nap figyelnie kellett, úgymond őrangyalává vált a kihúzottnak. Mindezt titokban kellett tartani, azért, hogy az illető felismeri-e,
ki figyelt rá aznap. Jártunk a közeli állatsimogatóban, ahol csikósbemutatót láttunk. A vállalkozó szelleműek kipróbálhatták, milyen
karikás ostorral durrogtatni, és
megkóstolhatták a mangalicazsíros kenyeret, helyben termesztett
paradicsommal, paprikával.
Másnap a Kányavári-szigeten
megnéztük a napfelkeltét, és kiderült az is, ki kinek volt az őrangyala. A Kis-Balaton Háznál megismerkedtünk a térség élővilágával,
az ott lakók életmódjával. Egy XI.
századi templomromot is felkerestünk, és nem mulasztottunk el
nyársat vágni az esti szalonnasütéshez. Hazafelé fürödtünk egyet
a Balatonban, majd élményekkel
gazdagodva, összekovácsolódott
csapatként tértünk haza Ráckeresztúrra.
Köszönet az anyagi támogatásért Ráckeresztúr Község Önkormányzatának és a Székesfehérvári egyházmegyének, mely lehetővé tette a gyerekek csekély
anyagi ráfordítással történő nyaraltatását. Külön köszönet a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Ráckeresztúri Drogterápiás Otthonának, hogy kölcsönadták a kisbuszukat, megkönnyítve az utazást.
A Ráckeresztúri Egyházközség
tagjainak is köszönettel tartozunk
a rengeteg élelmiszeradományért.
Dienes Gábor

A karitász táborban idén nyáron 28 gyerek vett részt.
„Ugye megyünk? Mikor indulunk?” – már tavasszal záporoztak felénk a kérdések, és
nem győztük nyugtatni a gyerekeket: „megyünk, persze, hogy megyünk, augusztusban ismét táborozunk”. − A karitász az Önkéntes Keresztúrral a nyár folyamán két
alkalommal is „megmozgatta” azoknak a családoknak a gyermekeit, akiknek nincs,
vagy csak nagyon korlátozottan van lehetőségük a nyaralásra. Az első alkalom bennünket is váratlanul ért: a Vislo Trans (a Volán alvállalkozója, amely a személyszállítást bonyolítja településünkön) nagylelkű felajánlásának köszönhetően két busszal
közel 80 gyereket tudtunk elvinni egy egész napos balatoni strandolásra. Amilyen
gyorsan érkezett a felajánlás, annyira emlékezetes maradt ez a nap.
A második a már hagyományos, velencei-tavi, négynapos karitász tábor, ahol 28
gyerek nyaralhatott, szintén teljesen ingyen. A rengeteg játék, és strandolás mellett a
gyerekek biciklitúrán vettek részt, kenuztak, vízi bicikliztek, meglátogatták a gárdonyi
rönkvárat, és persze nem maradhatott ki a jégkása, a pizza és a dinnyeevés sem.
Azt, hogy ezeket a nyári élményeket ezek a gyerekek hazavihették, sokaknak közreműködése és jótékonykodása kellett. Olyanoké is, akiket személyesen talán nem is
ismernek. Nekik szeretnénk köszönetet mondani, és talán sokatmondóak számukra
azoknak a gyerekeknek a kérdései, akikkel egy hónap elmúltával, az iskolakezdéskor
találkoztunk: „Mikor megyünk újra? Mikor indulunk?”
V. V.
(A négynapos tábor az MPF Holding és a Prograg-Agrárcentrum nagylelkű támogatásával, valamint az önkormányzat segítségével jött létre.)

Egyházközségi hét (augusztus 31−szeptember 8.)
Minden évben a búcsút megelőző héten kerül sor az egyházközségi hét rendezvényeire. Idén is főzött a karitász bodza-szilva lekvárt, amit majd jótékonysági vásáron
árusítanak. A nyárbúcsúztató napon Daradics Zoltán volt a játékmester, a batikolás
csínját-bínját Dienesné Zsebi Regina magyarázta el a gyerekeknek. Este kicsik és
nagyok felköszöntötték Novozánszki Rozika nénit 75. születésnapján, majd mókás
„Fele sem igaz” vetélkedő vette kezdetét Bognár Zoltán, Dienes Gábor és Pátkai
István közreműködésével.
A templomban Rideg Tamásné és Pátkai Júlia tartott élménybeszámolót három
neves zarándokhelyről. Keresztúr keresztjeihez Herkli Antal vezetésével indult kerékpáros zarándoklat. A szeptember 4-i szentmisén Virágh József pilisi plébános a
résztvevők emlékezetébe idézte: „A kereszt olyan imakönyv, amely a bűnösök használatára készült.” Szombaton Jácint atya vezetésével a sümegi kolostor és kegytemplom volt az úti cél, vasárnap, Kisasszonynapon zárult a rendezvénysorozat.

Fotó: Herkli A.
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Együtt, másokért
A Katolikus Karitász Páli Szent Vince csoportját
Spányi Antal megyéspüspök alapította 2007-ben,
több más megyei csoporttal együtt. Mint az egyházközség hivatalos karitatív szervezete, fel kell tennünk akár önmagunknak is a kérdést: mi a mi célkitűzésünk? Mi a mi feladatunk?
Ha nagyon röviden akarunk válaszolni: barátokat
szerezni a szegények között. Mert az ő barátságuk
tesz bennünket igazán kereszténnyé. Vagyis ott
lenni a lelki bajban, a betegségben, ott lenni a gyerekek ínségében vagy akár egy haldokló mellett.
Ezzel nemcsak saját kereszténységünket alakítva,
hanem újra ráirányítani a tekinteteket egyházunk
valódi arcára: a szerető Krisztus arcára.
XVI. Benedek pápával együtt nagyon komolyan
gondoljuk, hogy „a gyakorlati cselekvés túlságosan
kevés, ha nem válik benne érezhetővé az ember
iránti szeretet, mely a Krisztussal való találkozásból
táplálkozik. A másik ember szükségében és szenvedésében való személyes, benső részvétel önmagam odaadásává válik: hogy az ajándék ne alázza
meg a másikat, nemcsak valamit kell adnom magamból, hanem egész valómat kell odaadnom neki,
mint személynek kell az odaadásban jelen lennem.”
XVI. Benedek pápa enciklikájában kifejezetten
javasolta, hogy a karitász csoportok „más szervezetekkel a legkülönbözőbb szolgálatokban együttműködjenek”. Létrehoztuk az Önkéntes Keresztúr civil
szerveződést, amelynek célja egy önszerveződő,
öngondoskodó közösség kialakítása. Bárki beléphet, aki hisz abban, hogy együtt, közös munkavégzéssel, egymást segítve könnyebb és örömtelibb az
élet. Egyre többen támogatják munkánkat, így lehetőség nyílik arra, hogy a gyakorlati segítségnyújtást
és a személyes szeretetet egyre tökéletesebb formában valósítsuk meg Ráckeresztúron.
Teréz anya mondta: „a munkátok legyen imádság”. A Páli Szent Vince csoport továbbra is így
szolgálja a rászorulókat, az Önkéntes Keresztúr
teljes támogatásával.
Varga Viktor
KÉRJÜK, CSATLAKOZZON!
A Ráckeresztúri Karitász 2010-ben hozta létre a Szent
Márton Krízisalapot. Három év alatt a befizetett adományokból több mint háromszázezer forinttal tudtunk segíteni rászoruló családokon.
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!
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SPORTSAROK
Ismét szurkolhatunk a keresztúri
fiúknak, a Ráckeresztúri SE a megyei III. osztályban szerepel, sikeresen kezdve a 2013/2014-es bajnoki szezont.

Tisztelt sportot szerető lakosok!
Mint ismeretes, 2011 őszén több évtizedes folyamatos működés után Ráckeresztúr néven nem indult felnőtt focicsapat a Fejér megyei pontvadászatban. Tavaly nyáron néhány lelkes, futballszerető
embernek köszönhetően sikerült új vezetőséget
választani és újjászervezni a csapatot, amely rajthoz állt a 2012/2013-as megyei III. osztályú bajnokságban. A csapat elnöke Markóczi János, vezetőedzője Daradics Zoltán lett. Ekkor mintegy 157 000
forinttal tartoztunk a szövetségnek, nem állt rendelkezésre egy garnitúra mez, nem volt öt használható
labdánk, leromlott állapotban volt az öltöző, a pálya
és környéke is.
Az önkormányzat jogi és anyagi segítséget nyújtott. Köszönet illeti Bodó Ferenc urat a Martontej
Kft. részéről, aki kiegyenlítette a fennálló tartozást;
a Rácmenza Kft. a kezdetektől havi harmincezer
forintos támogatást nyújt; Cseprekál István, a
Fincsitej tulajdonosa locsolóberendezést vásárolt;
az MPF Holding, a Kovács Vegyesbolt, az Oázis
Italdiszkont, a Coop Csabi Bolt szintén támogatja a
csapatot; a Videoton FC százezer forint értékű
sportfelszereléssel nyújtott segítséget. Novák Zoltán a pálya hengerezését, valamint a környékének
rendbetételét vállalta. A Szent László Víz Kft. a közfoglalkoztatottak révén végzett értékes munkát, és
biztosítja a locsoláshoz szükséges vizet. A csapat
tagjai Paulovics Zoltán kőművesmester szakmai
irányításával felújították az öltözőt. Köszönet illeti
Szabó Dávidot, hogy az Arany Antenna Bt. biztosítja az internet-hozzáférést.
A 2013 júniusában befejeződött bajnokságban a
csapat a 8. helyet szerezte meg, a 2013/2014-es
bajnokság első négy mérkőzését megnyerve jelenleg a 6. helyen áll. Az eredményekről és az öregfiúk
csapatának működéséről a jövőben bővebben rendszeresen beszámolunk.
Üdvözlettel: Dienes Gábor
KARATE − Tavaly szép sikereket értek el a karateversenyzők. A következő lapszámban róluk olvashatnak.
Az érdeklődők addig is a www.kerukarateka.gportal.hu
honlapot tájékozódhatnak, vagy Ábrahám Gyulától kaphatnak információkat (telefon: 30/311-1679).
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SZÜRETI BÁL
A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola és a Szülői
Munkaközösség szeretettel meghívja a község lakóit a
hagyományos szüreti bálra.
Időpont és helyszín:

2013. október 19., szombat, 19 órától
Tornacsarnok
Belépőjegy: 1000 Ft, vacsorajegy: 1100 Ft
Vacsora: rántott szelet, csirke felsőcomb töltve, kukoricás rizs,
petrezselymes burgonya, savanyúság
Zenél a Flamingó zenekar.
Jegyek elővételben vásárolhatók Pollák Csillánál, Gajdóné
Panninál, a Tejcsarnokban, a Rita Virágüzletben, Lisziné Hajninál, Gajdóné Julikánál.
Bővebb információ: Lisziné Hunyadi Hajnalka (06-30/620-5912)

Mindenkit szeretettel várunk!

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Az önkormányzat idén is
megrendezi az idősek világnapját, melynek főszervezője
a Bor-Ászok Dalárda Egyesület lesz.
Időpont és helyszín:
október 5., szombat, 15 óra,
Tornacsarnok
Közreműködik a Mosoly
Óvoda, a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola
és valamennyi helyi civil
szervezet.
Az önkormányzat minden
szépkorú ráckeresztúri lakosnak névre szóló meghívót küld.

FIGYELEM! A szüreti felvonulás idén eltér a hagyományostól. A falu több pontján táncolnak a táncosok,
érkezésüket a betyárok előre jelzik. A lap mellékleteként megjelent térképen látható a tizenhárom helyszín.

Megkérdeztük…
Ki most Ráckeresztúr fogorvosa?

Válaszol: a polgármester

− Sokan tették fel ezt a kérdést az elmúlt hetekben. Az egyszerű válasz az, hogy még dr. Sevella Mária. A
tényleges helyzet már nem ilyen egyszerű, hiszen a doktornő a feladatátvállalási szerződést 2013. június 30.
napjától felmondta, jelenleg 6 hónapos felmondási idejét tölti. A felmondásról még értesítette az önkormányzatot, képviselő-testületi ülésen is részt vett, ahol nyilvánvalóvá vált, hogy gyökeresen máshogyan látjuk a
jelenlegi helyzet kialakulásához vezető utat. A testület végül mást nem tudott tenni, mint hogy tudomásul vette a felmondást.
A lakosság szeptembertől mégis orvos nélkül maradt. Ennek az az oka, hogy a szerződésben és a jogszabályban foglaltakkal ellentétben a doktornő nem gondoskodott a felmentési időre helyettes fogorvos felkéréséről. Még nagyobb baj, hogy az önkormányzatot, az Ercsi Járóbeteg Szakellátó vezetését, az ÁNTSZ-t és
az OEP-et sem tájékoztatta arról, mikor hagyja el a rendelőt, a szerződésben írtakkal ellentétben a rendelőre
kifüggesztett írásbeli tájékoztatóval nem értesítette az érintett lakosságot, így a kialakult helyzetről nekünk is
a lakossági panaszokból kellett tudomást szereznünk.
Mivel nem tudhatjuk, miért történt mindez így, dr. Sevella Mária fogszakorvost írásban felszólítottuk a
szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítésére. Amennyiben ez eredményre nem vezetne, úgy az önkormányzatnak joga van a szerződést a lakosság ellátásának biztosítása érdekében azonnali hatállyal felmondani, és a helyettesítésről gondoskodni. Amint tisztázódik a helyettesítő orvos személye, úgy elérhetőségét
és rendelési idejét azonnal közölni fogjuk a lakossággal.
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