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„...a húsvét hangulata úgy közeleg e napokban,
mint egy szép fehér madár árnyéka, szállongva
halad a folyó tükrében. Napról napra újabb kalendáriumi érzések révedeznek föl az emberi
lelkekben, mert a naptár legnagyobb hangulatcsináló. Mintha külön zenéje volna minden évszaknak (…). A jó emberek gyermekkori illatokat éreznek a fejük körül borongani, kalács és
rezeda illata vegyül falusi folyók nefelejccsel
szegélyezett partjának szagával, a kertekben cseresznyefa virágzik, mint egy japáni tollrajz (…).
A mezőkön a Szűz szárítja ingét a napsugárban,
és a hosszú ebédlőasztalnál a felvidéken van egy
üres teríték a földön járó, vándor Jézus számára. Mások viszont, Faust módjára, a tündöklő
ablakhoz állnak a serleggel húsvét reggelén, és
elmélyedve gondolkoznak életen, halálon, elmúlt szerelmen, drága bűnökön, amelyek oly
titkosan laknak a szív mélyében, mint az
óvelencei szelencében az édes méreg. Mindenki
más, senki sem ugyanaz lelkében egy-egy nagy
ünnepen. Mintha azzá lenne mindenki, ami tulajdonképpen egész életében szeretne lenni:
gyermek. A gyermekség utáni vágy úgy él minden emberben, mint a folyó túlsó partjáról
hangzó, elmosódó harangszó. Néha elkapja a
szél a hangot, és nem hallani mit sem a gyermekkor városkájából szálló harangszóból. Máskor – így például húsvétkor is – újra cseng a kis
harang szava, a láthatatlan harangozó megifjodva végzi dolgát. Ah, tavasz ünnepei! Régi tornyok fénylenek régi városokban, mezők és patakok mutatkoznak, mintha álmunkban láttuk
volna valahol.”

Krúdy Gyula

Megnyílt a felújított egészségház
Nagy vagy! Érden
A Mákvirág Tánccsoport Egyesület
Gondolatok a húsvétról
Rajzpályázat – eredményhirdetés
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ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Egészségház

Újszülöttek

(Petőfi Sándor u. 7.;  25/455-804)

Kucsera Kitti 2014. március 21.
Szeretettel gratulálunk az egész családnak.

Háziorvosok rendelési ideje

Elhunytak

Dr. Bánovics Ilona
Telefon: 06-30/475-5781
Hétfő, szerda: 14–18
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12
Dr. Mihalicza Ingrid
Telefon: 06-20/852-0350
Hétfő, szerda, péntek: 8–12
Kedd, csütörtök: 14–18
(Péntekenként felváltva rendel a két
háziorvos.)
Vérvétel (bejárat az udvar felől)
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30

Védőnői szolgálat
Vancsura Ildikó  06-20/852-0351
E-mail: vedono.rackeresztur@gmail.com

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

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

Gyógyszertári ügyelet
április 19., 20.: Ráckeresztúr
április 21., 26–27.: Ercsi
május 1–4.: Martonvásár
május 10., 11.: Ráckeresztúr
május 17., 18.: Ercsi

Gulyás Sándor 2014. január 27.
Szabó Miklósné (Szabó Mária Ibolya) 2014. február 7.
Zsigmond Imréné (Csézli Gabriella) 2014. február 16.
Novák József (2014. február 28.)
Fejes Károlyné (Szabó Katalin) 2014. március 3.
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.)

Tájékoztatás a martonvásári Kormányablakban intézhető ügyekről
A Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatalában 2014. március 6án nyílt meg a martonvásári Kormányablak. Dr. Koltai Gábor hivatalvezető adott
tájékoztatást arról, milyen ügyeket intézhetnek náluk az állampolgárok.
Azok az ügyek, melyeket eddig az Okmányirodában lehetett intézni, ezentúl a
Kormányablak ügykörébe tartoznak. A Kormányablakban a klasszikus okmányirodai ügyekkel együtt összességében mintegy 250 ügyben lehet felvilágosítást kérni, ügyet intézni és különböző kérelmeket – továbbítás céljából – benyújtani. Az
állampolgár a Kormányablakban széles körű tájékoztatást kap arról, hogy egy ügy
mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézhető, illetve felvilágosítást kap azzal
kapcsolatban, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges beadnia. Az ügyfélszolgálat segítséget nyújt a szükséges formanyomtatványok kitöltésében és a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében egyaránt.
A martonvásári Kormányablak minden hétköznap 8–20 óra közötti nyitva
tartással várja ügyfeleit az alábbi főbb ügytípusokban:
Okmányirodai ügyek: személyazonosító igazolvány; lakcímigazolvány; útlevél; vezetői engedély; nemzeti egységes kártya (diákigazolvány); egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek; mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyek; gépjárművekkel kapcsolatos ügyek
Egyéb ügyek: állampolgársági ügyek; családtámogatási ügyek
(gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, anyasági támogatás, családi
pótlék, gyermeknevelési támogatás); egészségbiztosítási ügyek (tajkártyaigénylés és -pótlás, utazási költségtérítés); nyugdíj ügyintézés (ezen ügyeknél a
Kormányablak közreműködőként továbbítja a benyújtott iratokat az illetékes hatóságnak); ügyfélkapu létesítése; papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás; tájékoztatás nyújtása
(A teljes ügykörlistát a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm rendelet mellékletei tartalmazzák.)

A Kormányablakban az illeték-, továbbá díjfizetésre köteles ügyek intézése
bankkártyával vagy az előre befizetett csekk tőpéldányának bemutatásával
(tulajdoni lap igénylése esetén kizárólag csekkel) lehetséges.

A martonvásári Kormányablak elérhetőségei:
cím: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.; telefonszám: 06-22-460-081

Fogorvosi rendelés az egészségházban
Dr. Tóth László fogorvos 2014. április 1. napjától rendel a Petőfi
Sándor utca 7. szám alatti új fogorvosi rendelőben.
Az ellátás előjegyzés alapján történik. Időpont betegfogadási
időben kérhető a 06-20/285-57-68-as telefonszámon.
Betegfogadási idő: kedd: 14.00–19.30; szerda: 14.00–19.30.
(A rendelő az épület udvara felől, a hátsó bejárón át közelíthető meg.)

EBOLTÁS
A három hónapnál idősebb
ebek kötelező veszettség elleni
védőoltására 2014. május 14étől kerül sor. Az oltás időpontjáról, helyszínéről és díjáról szórólapon kap tájékoztatást a lakosság.
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Megnyílt a felújított egészségház

Az ünnepélyes megnyitón beszédet mondott Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester és
dr. Bánovics Ilona háziorvos. Közreműködött Jankovics Kincső,
Mihály Zoltán, Gajdó Klaudia, Nagy Fanni, Nagy Ruben, Horváth Patrícia, Takács Flóra, Balogh Péterné és Halász Tibor.
(Fotók: Herkli Antal)

Bánovics doktornő
felidézte a múltat, és
reményét fejezte ki, hogy
a régi tervek és ígéretek
megvalósulásával végre
egy helyen összpontosulhat az egészségügyi
ellátás a faluban –
köszönhetően az összefogásnak és az együttműködésnek.
Tavaly nyáron tettük rendbe az orvosi rendelő hátsó udvarát. Akkor
még senki nem gondolta, hogy következő év tavaszán ott ismét fogorvosi rendelés lesz, és mindkét háziorvos ott rendel majd. Az udvar
szörnyen nézett ki. A kertet benőtte a gyom, a kerítés megrongálódott. A szolgálati lakás bejáratát szinte látni sem lehetett a gaztól.
Kivágtuk a bozótokat, a telket Novák Zoltán felszántotta. Később
kiderült, hogy az ÁNTSZ engedélyezte az átalakítást, és kezdődhetett
a munka. A közfoglalkoztatottak nagyon sok mindent megcsináltak,
és besegítettek az építő vállalkozónak. A teraszt Radócz József,
Takács János és Sörös Zsolt segítségével felújítottuk. A kerítést
Patatics István, Kovács István, Takács István tette rendbe. Balogh
Józsefné Ilonka néni évelő növényeket és aranyvesszőtöveket ajándékozott, amiből sövényt ültettünk. Jövő tavasszal már virágozni
fognak. A kertrendezésben és a takarításban Bosnyák Beáta, Góman
Katalin, Ofella Katalin, Ördög Melinda, Patatics Györgyné, Patatics
Mihályné, Sárközi Julianna, Süveges Józsefné, Béni Ferenc, Dankó
Kázmér, Katona Sándor, Molnár Ágoston, Novozánszki Gábor, Nyerges Sándor, Pálinkás József, Pátkai István, Száraz László segédkezett. A munkát összefogta és koordinálta: Bokorné Illyés Ibolya, Zsigmond Szilvia és
Zólyominé Margitai Zita

Hosszú évek teltek el, míg az álom megvalósulhatott. A településen március végétől egy épületben rendel mindkét háziorvos és a fogorvos, itt történik a vérvétel, itt érhető el a védőnői szolgálat és a nőgyógyászat is. A tervek szerint munkaidőben mindig lesz orvos az egészségházban, és segít a betegeknek.
Bánovics Ilona doktornőt jól ismerik a ráckeresztúriak, hiszen 1992-től működik háziorvosként a településen. Dr.
Mihalicza Ingrid 2013. július elsején került Ráckeresztúrra. A
felújított egészségház megnyitása jó alkalmat teremtett arra,
hogy közelebbről is megismerjük. Ingrid doktornő az eltelt
kilenc
hónapról
mondta el gondolatait:
– Sóskúton élek a
családommal. Az
ercsi egészségház
vezetőjétől hallottam, hogy Ráckeresztúrra háziorvost
keresnek. Nagyon
felkeltette az érdeklődésemet ez a lehetőség, mivel mindenképpen a lakóhelyem közelében szerettem volna dolgozni. 2013. július 1-jétől látom el a háziorvosi
teendőket a településen. Az elején tele voltam izgalommal,
hisz minden nagyon új volt számomra. Egy új közösségbe
kellett beilleszkednem. Kilenc hónap után visszagondolva,
úgy érzem, felesleges volt minden aggodalmam. Nagyon kedvesek és segítőkészek voltak a velem együtt dolgozó kollégáim. Közülük is asszisztensnőmnek, Németh Évának köszönhetek a legtöbbet. Sok-sok éves tapasztalatával és hatalmas nagy
rutinjával zökkenőmentessé tette számomra az első, nehezebb napokat, heteket.
Örültem annak, hogy a betegek, akiknek én lettem a háziorvosuk, nagyon hamar megtiszteltek a bizalmukkal. Szeretettel fogadtak, örültek a jövetelemnek. Remélem, ez sokáig így
is marad. Igyekszem mindent megtenni annak érdekében,
hogy megfeleljek az elvárásaiknak. Az a célom, hogy tudják a
betegeim, számíthatnak rám.
Az új rendelőnek, mindnyájunk nevében mondhatom,
nagyon örülünk. Kulturált körülmények között gyógyíthatunk. Nem kell két rendelő között ingázni a betegeknek, valamelyikünk mindig elérhető az új rendelőben, ha baj van.
Igyekszünk újításokat is bevezetni, hogy csökkentsük a várakozási
időt. Például postaládákat helyeztünk fel a váróban, ahová a betegek a névvel, taj számmal, születési dátummal ellátott gyógyszerlistájukat bedobhatják. Az így felírt
receptek a másnapi rendelés alatt
átvehetők. Remélem, hogy a jövőben is meg lesznek elégedve a
munkánkkal és sikerül jó hangulatban, hatékonyan dolgoznunk.
*

Az orvosi rendelő melletti szolgálati lakásból kialakított fogorvosi rendelőben április 1-jétől dr. Tóth László várja a pácienseket. Kedden és szerdán, időpont-egyeztetés után fogadja a
betegeket, de ha igény lesz rá, a rendelési idő növelhető. (A
doktor úrral készült interjút következő lapszámunkban olvashatják.)
Gajdó Ágnes
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Elkészült a közvilágítási hálózat a Mikes közben
Hosszas előkészítő munka után elkészült a Mikes köz
nevű utcácska közvilágítása, amellyel több évtizedes
problémát sikerült megoldani.
Több mint egy éve, 2013 januárjában (!) megkaptuk
az összesen 1 241 800 Ft+áfa összegű árajánlatot a szolgáltatótól. Ez magában
foglalta a tervezést, a földkábelezést, az oszlopállítást, a járulékos költségeket. A szakaszbiztosító
szekrény felszerelésének
költsége 100 000 Ft+áfa
volt. Az árajánlatot a képviselő-testület elfogadta,
majd telt-múlt az idő.
Amikor az engedélyezés
megtörtént,
reményked2014. március 24., 2113
tünk, hogy hamarosan
elkészül a Mikes köz világítása, de újabb hetek, hónapok
teltek el. Idén március végén végre fény gyúlt a sötétben!
Három lámpaoszlopot helyeztek el a szolgáltató szakemberei a szabványoknak megfelelő világítótesttel. A környék lakóinak már nem kell vaksötétben botorkálniuk
munkába, iskolába menet és jövet településünk Martonvásárhoz legközelebb eső buszmegállójához, mostantól jól
kivilágított úton, biztonságosan közlekedhetnek.
Dienes Gábor

2014. április 7., 743
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KOSSUTH LAJOS AZT ÜZENTE...

Kiváló diákok köszöntése
Ráckeresztúr Község Önkormányzata már második éve látja
vendégül azokat a tanulókat és felkészítő tanáraikat, akik
valamilyen versenyen kiemelkedő eredményt értek el. A jó
hangulatú találkozón Dienes Gábor alpolgármester köszöntötte a diákokat és a megjelent pedagógusokat, majd felelevenítette, milyen megmérettetéseken értek el szép sikereket
a ráckeresztúri gyerekek: népdaléneklési verseny, mesemondóverseny, játékos sorverseny, teremfoci, karate, néptánc.

Március tizenötödike minden évben kivételes ünnep. Idén is megemlékeztünk az
1848−49-es forradalom és szabadságharc legfontosabb eseményeiről
és hőseiről. A községi
rendezvényen az óvodások és az iskolások
színvonalas műsorát a
Bor-Ászok Dalárda
Egyesület katonanótái
és Balogh Péterné éneke
egészítette ki.

Szabó József önkormányzati képviselő mondott ünnepi
beszédet, melyben kiemelte, hogy „1848. március 15-e
óta tudjuk, hogy mi, magyarok győzelemre született nép
vagyunk”, majd az összefogás erejét és szükségességét
hangsúlyozta: „Szükség van a fiatalos hévre, lendületre,
de szükség van az idősebbek tapasztalatára is. A kölcsönös megbecsülés, az egymás iránti tisztelet viszi előbbre a
falut. Voltak, és lesznek is nehéz pillanatok, de pozitívan kell
a jövőbe tekintenünk, és ahogy
eddig is tettük, saját kezünkbe
kell vennünk sorsunkat. Községünk fejlődik, gyarapodik, ez a
mi közös érdemünk, de mindenki látja, sok még a tennivaló. Voltak és lesznek is nehézségek, de együtt, közösen még
nagyobb dolgokra vagyunk
képesek, hisz vannak óvodásaink, iskolásaink, a mi gyerekeink, unokáink, akikre büszkék
vagyunk. (…) Én is »csak« egy keresztúri polgár vagyok.
Egy apa, nagyapa aki aggódik gyermekei, unokái jövőjéért, egy férj, aki szereti, ha felesége mosolyog, és egy tenni
akaró ember, aki akkor boldog, ha elégedett falubelivel
találkozik. Építsük együtt gyermekeink jövőjét, tegyük
boldoggá közösen családtagjainkat, és dolgozzunk összefogással szeretett községünkért. Van még mit tennünk,
van még min dolgoznunk! Együtt, közösen, ahogy eddig
is tettük!
Kedves Ráckeresztúriak! Itt a tavasz, új évet írunk. Új
szelek fújnak, ha mi is akarjuk. Merjünk együtt nagyot
álmodni, higgyük el, hogy ennél többre vagyunk hivatottak. Megérdemeljük, és megérdemli Ráckeresztúr is!”
Úgy legyen!
(RH)

A kimagasló versenyeredményt elért diákok névsora: Ábrahám Viktória, Apró Lili, Bali Dominik, Balogh Balázs, Balog
Róbert, Bognár Panna, Bucsi Csenge, Csesztregi Eleonóra,
Deák Roland, Dobi Erika, Dobi Gergő, Dobi János, Elek Júlia, Elek Miklós, Ferenczi Dóra, Furján Beáta, Furján Bernadett, Furján Fanni, Garai Fanni, Garai Lilla, Gondi Evelin,
Görög Petra, Hekman Veronika, Herkli Levente, Hujber

Ádám, Izsó János, Juhász Bence, Juhász Zsolt, Klemencz
Andrea, Kocsis Ferenc, Kórik Alexandra, Kristóf Ágnes, Kucsera Máté, Levolt Péter, Lukács Vivien, Ménesi Fanni, Nagy
Fanni, Nagy László, Nagy Ruben, Novozánszki Benedek,
Novozánszki Kristóf, Paulovics Cintia, Petkes Csenge, Pintér
Olivér, Pollák Dominik, Pozsár Richárd, Schneider Pál,
Skoperda Luca, Somodi Levente, Sörös Marcellina,
Szakolczi Kármen, Szakolczi Richárd, Szántó Dávid, Szoták
Anita, Tóth Dominika, Venczkó Alexandra, Venczkó Vencel,
Világosi Dániel, Világosi Gergő, Völcsei Mihály, Zsigmond
Lara. Felkészítőik: Endrődi Noémi, Kókai Dávid, Orbán Andrásné, Tóthné Sutka Edit, Ujvári József karatemester.
Mindannyiuknak szeretettel gratulálunk, további szép sikereket, jó tanulást és eredményes munkát kívánunk!
(G.)
Novozánszki Csaba száz árvácskát ajándékozott a falunak,
így nemzeti ünnepünkre, március 15-ére kivirágozhatott a
tavaly feltárt szögletkert, a Hősök terén a virágládák, az iskola udvarán a valamikori itató. A felújított orvosi rendelő elé is
jutott belőle. Köszönjük az adományt a község nevében!
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Ötkarikás játékok a
víz világnapján

A víz világnapján, március 22-én óvodásaink 5+1 helyszínen ismerkedhettek meg a víz jelentőségével, fontosságával,
felhasználásával, jellemzőivel. A játékos foglalkozásokon az
Ercsi Egészséges Életmód Egyesület tizenegy tagja nyújtott
segítséget.
Öt helyszínen különböző feladatokat kellett megoldaniuk
a gyerekeknek. 1. Maga az élet!; 2. Minden, ami tea; 3. Vizes
kísérletek; 4. A nagy ho-ho-horgász és a vízhordók; 5. Útra
készen! Az egyes helyszíneken megismerkedhettek a patak
hangjával, a teknősök élőhelyének jellegzetességeivel, a tea
gyógyító, frissítő hatásával, a vízfogyasztás előnyeivel. Játszottak halfogást, vízhordóversenyt rendeztek, vitorlás hajókat készítettek papírból, dióhéjból vagy hungarocellből.
Megtapasztalhatták a víz különböző halmazállapotait, hogy
például a forralás hatására pára csapódik le (jobb felső kép). Az
egyes helyszíneken színes szalagot szerezhettek a gyerekek,
ezzel bizonyítva, hogy teljesítették a próbát.

Kéttornyú vár ● A képviselő-testület jóváhagyásával és
hozzájárulásával megrendelt udvari játék megérkezett az
óvodába.
Fotó: Nagy F.

A nap végén kismedencében úsztathatták a tutajokat, hajókat, és otthonról hozott vagy az óvodában szívószálból
készített buborékfújókkal szebbnél szebb színes buborékokat fújtak.

„Régészeti” munkálatok az udvaron ● Valamikor járdalapokat raktak le az óvoda udvarának egy részén. Nem
használták, benőtte a gaz, betakarta a föld. A közfoglalkoztatott munkások nemrégiben „feltárták”, így ezen a
pályán tartják a kispályás fociedzéseket, de használják
néptáncpróbára, reggeli tornára, körjátékozásra is.

A víz világnapja alkalmából kiállítást rendeztünk, melyre a
hat csoport igen ötletes, kreatív tárgyakat készített: A Makk
Marci csoport közös munkájának címe: A kanálispartra képzelt vízimalom. A csoport minden tagja e napon kék ruhába
öltözött. A Napraforgó csoport kreatív munkája egy szépen
kidolgozott, térbeli akvárium volt. A Micimackó csoport
plakátot alkotott, mellyel a vizek tisztaságának megőrzésére
hívta fel a figyelmet. A Napsugár csoport társasjátékot készített, melyben a víz körforgását ismerhetik meg a gyermekek.
A Méhecske csoport a tenger élővilágát festette meg. A Pillangó csoport halformát készített, melyet kupakokkal díszített.
Baki Bálintné, Rappai Szilvia
Képek: Kovács István

ÓVODAI BEIRATKOZÁS azoknak, akik a
2014/2015. nevelési évben lesznek új óvodások:
2014. május 5-től 9-ig naponta 8.00 órától 16.00
óráig. A beiratkozás helye: Ráckeresztúri Mosoly
Óvoda, 2465 Ráckeresztúr Korniss u. 25.
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PETŐFI-HÉT, 2014. MÁRCIUS 10–20.
Idén márciusban is számos versenyt rendeztek az iskolában a Petőfi-héten. A területi
versenyek mellett házi bajnokságokra is sor került. A felső tagozatosok eredményeit
Versitsné Orbán Erika, az alsósokét Drozdikné Nagy Ágnes Tünde állította össze. Az
elért eredményekhez minden résztvevőnek gratulálunk! (A sportversenyek eredményéről a 15. oldalon olvashatnak részletesebben.)

Szavalóverseny
5–6. évfolyam: I. Ferenczi Dóra
(5. a); II. Baki Áron (6. b); III.
Világosi Dániel (5. b)
7–8. évfolyam: I. Nagy Fanni (8.
a); II. Nagy Gergely (7. a); III.
Kálmán Angéla (7. a)

Területi matematikaverseny

2010 óta Petőfi-kupa
névvel matematikaversenyt hirdetünk a környékbeli iskolák 5. osztályosainak. Tavaly
Iváncsa nyert. Ebben
Területi németverseny
az évben Ercsiből, Baracskáról, Válból, Tordasról, Páz5. évfolyam: I. Martonvásár; II. Ráckeresztúr (Ördög Melinda,
mándról érkeztek hozzánk tanulók. A kupát idén a tordasiak
Szalay Petra, Matizevics Zalán); III. Ráckeresztúr (Elek Júlia,
nyerték. Ördög Melinda a 4., Világosi Dániel a 7., Szalay
Lukács Vivien, Világosi Dániel)
Petra a 8. helyen végzett.
6. évfolyam: I. Martonvásár; II. Kápolnásnyék és Martonvásár;
III.. Ráckeresztúr (Horváth Ádám, Novozánszki Benedek,
Az év növényei, állatai; Herman Ottó-emlékév
Szakolczi Alex)
A pályázatok győztesei: I. Elek Júlia–Lukács Vivien (5. a);

Versenyeredmények az alsó tagozaton
Aranytoll szépíró verseny
1. évfolyam: I. Görög László (1. b); II. Kalocsai Levente
(1. b); III. Barabás Botond (1. b) és Földes Laura (1. b)
2. évfolyam: I. Kocsis Csenge (2. b); II. Darufalvi Eszter
(2. b); III. Kristóf Ágnes (2. b) és Baki Eszter (2. b)
3. évfolyam: I. Szakolci Dorina (3. b); II. Hekman Veronika (3. a); III. Bucsi Csenge (3. b) és Palkó Petra (3. b)
4. évfolyam: I. Burlovics Kata (4. a); II. Bognár Panna
(4. a); III. Óanna Márk (4. a) és Barabás Boglárka (4. a)
Szavalóverseny
1–2. évfolyam: I. Darufalvi Eszter (2. b) és Turai Kíra
(2. a); II. Kristóf Ágnes (2. b) és Pintér Lilla (2. a); III. Bedő
Álmos (1. a), Gondi Dominik (1. a) és Ónody Ágnes (1. b)
3–4. évfolyam: I. Garai Lilla (4. a) és Bucsi Csenge (3. b);
II. Gondi Evelin (3. b) és Furján Bernadett (3. a); III. Bátki
Noémi (4. a) és Juhász Zsolt (4. a)

II. Gulyás Regina (8. b); III. Bereznay Balázs (5. a)

Műveltségi vetélkedő
A négyfős csapatokat
minden felsős évfolyamból egy-egy diák alkotta.
A verseny során játékos
anyanyelvi, irodalmi, helytörténeti és világismereti
feladványokat oldottak
meg a résztvevők.
I. Elek Júlia, Novozánszki
Benedek, Gajdó Klaudia,
Németh Kristóf; II.
Szakolczi Kármen, Hujber Letícia, Kozocsa Zsuzsa, Sörös Marcellina; III. Szabó Richárd, Szakolczi Alex,
Huang Dávid, Novozánszki Kristóf

Ötödölő verseny

5–6. évfolyam: I. Furján Beáta
Helyesíró verseny (3–4. évfolyam)
I. Kucsera Réka (4. a); II. Bognár Panna (4. a) és Bucsi Csen- (6. a); II. Kiss Barbara (5. a); III.
Madai Patrik (5. b)
ge (3. b); III. Török Regina (4. b) és Elek Miklós (3. b)
7–8. évfolyam: I. Völcsei Cintia
Szépolvasó verseny (3–4. évfolyam)
(8. a); II. Buzeskó Tünde (7. b); III.
I. Szántó Dávid (4. a); II. Balogh Balázs (3. a); III. Biri Gajdó Klaudia (7. a)
Milán (4. b) és Kucsera Réka (4. a)
Színházlátogatás ● A Petőfi-héten megrendezett versenye-

Tanulmányi verseny
1. évfolyam: I. Ónody Ágnes (1. b); II. Barabás Botond
(1. a); III. Kalocsai Levente (1. b)
2. évfolyam: I. Kristóf Ágnes (2. b); II. Furján Fanni
(2. a); III. Bakó Emese (2. b)
3. évfolyam: I. Elek Miklós (3. b); II. Gondi Evelin (3. b);
III. Ferenczi Dávid (3. b)
4. évfolyam: I. Török Regina (4. b); II. Garai Fanni
(4. b); III. Németh Levente (4. a)

ken helyezést elért felsős gyerekek, illetve a megyei népdaléneklési versenyen ezüst minősítést nyert énekkarosaink számára jutalom színházlátogatást szerveztünk a dunaújvárosi
Bartók Kamaraszínházba. Negyven tanuló nézhette meg A
padlás című musicalt.

Lapzártakor érkezett a hír: Lukács Viven (5. a) a Kokas
Ignác festőművész emlékére meghirdetett váli területi rajzpályázaton I. helyezést ért el. A váli körzeti szavalóversenyen Garai
Lilla (4. a) III., Hlinyánszky Domonkos (8. b) II. lett.
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SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT − RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
Az I. világháború 1914 nyarán tört ki. Számos család szenvedett abban a négy esztendőben, s később is. A hősi halottak
emlékét minden településen megőrizték, s ma még élnek
olyanok, akik nagyszüleik elbeszélései alapján feleleveníthetik az akkori eseményeket, s őriznek tárgyi emlékeket is.
Idős vitéz Rézbányai József 1891. augusztus 25-én született Rézman néven. Az I. világháborúban a 69. közös gyalogezredben szolgált szakaszvezetőként, hőstettéért nagyezüst
vitézségi érmet kapott, majd 1924-ben vitézzé avatták (ekkor
vette fel a Rézbányai nevet). Petróczki János (a jobb oldali
képen) 1879–1913/1914 (?) között élt. Fiatalon sorozták be, a
hadseregben tizedesi rangban szolgált. A családi emlékeket
Szabó Jánosné Rézbányai Mária elevenítette fel röviden.

Nagyapám magyar királyi tartalékos szakaszvezető volt az I. világháborúban. Vitézségéről csak családi körben beszéltünk. Hallgattuk nagymama meséjét férjéről, akit egész életében nagyon
szeretett és tisztelt. Felnézett a párjára, aki az I. világháborút végigharcolta, és hősies helytállásáért – megmentette egy súlyosan
megsebesült katonatársa életét – kapta meg a vitézségi érdemérmet. Talán csak legenda, de úgy emlékszem, hogy a súlyosan
sebesült katona nemesi származású volt, talán herceg, s ez még
inkább emelte
nagyapám hőstettének értékét.
Amikor vitézzé
avatták, nevét
magyarosabbra
cserélte. A vitézi
címmel járó telket
valahol a baracskai dombokon
parcellázták ki
számára, de ezt
1945 után elkobozták.

Idős vitéz Rézbányai József kitüntetései: nagyezüst és kisezüst vitézségi érem,
Károly-csapatkereszt, 1912–13 mozgósítási emlékkereszt. A cinkötvözetből készült Károly-csapatkereszt a világháború
egyik jelképe lett. 1916 végén alapította
IV. Károly király, tizenkét heti folyamatos frontszolgálat teljesítéséért adományozták.
Petróczki János tizedes zubbonyán
úgynevezett lövészbojt látható, ami a
lőeredményhez kötött lövészkitüntetés
volt.

Petróczki János dédnagyapám volt anyai
ágon. Fiatalon sorozták be a hadseregbe, öt
leányt és a feleségét hagyta itthon nehéz
sorban. Ő nem tért vissza. Akik vele együtt
harcoltak, látták eltűnni a befagyott tó jege
alatt. Hazatérve szomorúan mesélték a feleségének, hogy bár szemtanúi voltak a küszködésének, nem tudták megmenteni az életét. Elnyelte a jeges víz.
Dédnagyanyám később sem ment férjhez, megőrizte férje emlékét. Az édesapja
segítségével tisztességben és szeretetben
nevelte fel a gyerekeit.

Az 1860-ban alakult 69. sz. k. und k. gyalogezred – székesfehérvári állomáshellyel – a kiegyezés után a császári és királyi,
azaz közös hadseregbe tartozott. Az ezred tulajdonosai egyben az ezred névadói is voltak, így az I. világháború elején br.
Leithner Ernő táborszernagy helyett Paul von Hindenburg, ahogy
akkoriban írták, Hindenburg Pál vezértábornagy lett az ezredtulajdonos, ezután sokszor csak a „Hindenburg-gyalogezred”,
„Hindenburg-bakák” megnevezéssel találkozhatunk a harctéri jelentésekben. Az ezredet bevetették az orosz, román, lengyel, szerb és az olasz fronton egyaránt. Lembergnél a 44esek és a 69-esek göngyölítették fel az oroszok vonalait, és
aranyérmes vitézzé lettek a kis pórfiúk. Uzsokon ők verték ki
bevehetetlennek tartott állásaikból az oroszokat. A Kárpát
nagy csatáiban rajtuk tört meg az orosz haderő. Galíciában, a
Piavénél életüket és vérüket vitték vásárra. A közös irányítású
gyalogezred a Monarchia felbomlásával szűnt meg.
(Forrás: 69esek.gportal.hu)
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Nagy vagy! Érden

Fotó: Herkli A.

Biztosan emlékeznek még, hogy
ősszel arról adtunk hírt: újra indul
Ráckeresztúr csapata a Nagy
vagy! népszerű sportvetélkedőn,
ráadásul az érdi sportcsarnokban lesz a forgatás. Később kiderült, elhalasztják a felvételt. Telt
az idő, már-már úgy tűnt, idén nem szurkolhatunk a mieinknek,
ám nem sokkal a forgatás előtt jött a hír, mégis szerepelhet a
csapat, azaz: Horváth Lorena, Kocsis Rita, Lukács Vivien,
Palagyi Réka, Csesztregi Tibor, Huffler István, Novozánszki
Benedek, Palagyi Szilárd, Somodi Levente és Endrődi Noémi
csapatkapitány. Alig több mint két hét állt rendelkezésükre, hogy
felkészüljenek, majd becsülettel helytálljanak a vetélkedőn. Minden délután edzést tartottak a tornacsarnokban. Berán Péternek
köszönhetően a gyakorláshoz szükséges technikai eszközök is
rendelkezésükre álltak, Kókai Dávid pedig számos jó tanáccsal
látta el őket.
Hogy milyen eredményt ért el a csapat, arról még nem írhatunk, de az biztos: április 13-tól érdemes lesz követni vasárnaponként a televízióban a Nagy vagy!-ot.
Szurkoljunk együtt! Hajrá Keru!

Hogy volt?

Huszonnégy órával ezelőtt még
ott voltunk Érden, a már-már otthonunkká vált sportcsarnokban.
Ha behunyom a szemem, azt
látom, hogy Levi mászik a rekeszekből épített tornyon a csarnok
légterébe, lent pedig zúg a Hajrá
Keru!, és néhányan (köztük én
magam is) megkönnyezik, amint
feláll az utolsó rekeszre, és kiint a
közönségnek. Aztán a síelős feladat képe rémlik fel. Valami fantasztikus, el nem mondható,
nagyszerű, torokszorító érzés volt
biztatni ezt a remek csapatot,
amelyről kizárólag szuperlatívuszokban lehet beszélni. Noémi a
csapat kapitányaként nemcsak
betanította a játékokat, hanem
igazi közösséget épített. Köszönjük ezt a feledhetetlen élményt,
Rita, Lora, Réka, Vivi, Tibi, Pista,
Szili, Levi, Beni, aki minden győztes játékban szerepelt, sőt, csak
azokban a játékokban szerepelt,
amelyeket dupla pontért megnyert
a CSAPAT, így csupa nagybetűvel. Dávidról se feledkezzünk
meg! Nélküle nem jött volna létre
ez a nagyszerű játék.
Kinyitom a szemem, és azon gondolkozom, talán álom
volt. Nem, az nem lehet, hiszen annyian írnak róla, mindenki
erről a remek társaságról beszél. Köszönet Nektek a feledhetetlen élményért.
TI VAGYTOK A LEGNAGYOBBAK!!!
Ráckeresztúr, 2014. március 31., 2206
Egy szurkoló

A Mákvirág Tánccsoport Egyesület
Előző lapszámunkban a ráckeresztúri nemzetőrök munkáját mutattuk be, most a Mákvirág
Tánccsoportot ismerhetik meg, amely korábban a
Darázsderék, majd a Népkör Egyesület része
volt. Önálló egyesületként 2013 januárjától működik, nemrég a cégbíróság Mákvirág Tánccsoport
Egyesület néven hivatalosan is nyilvántartásba
vette.
Az egyesület elsődleges célja a hagyományőrzés és a
közönség szórakoztatása. A néptáncok mellett vidám
és szórakoztató produkciókkal készülnek, a show-tánc
mellett más műfajokra is nyitottak.
A Mákvirágok, ahogyan tréfásan nevezik őket, több
helyen felléptek már az országban. Madocsán főzőversenyen és falunapon szerepeltek, Martonvásáron farsangi műsort adtak, Balmazújvárosban aratóversenyen
vettek részt. A Hajdú-Bihar megyei városhoz szoros
szálak fűzik a csoport vezetőjét, Radócz Józsefet, aki onnan került Ráckeresztúrra. Hitvallása szerint a múlt
elmúlt, a jelennek és a jövőnek kell élni.
Éppen ezért felvették a kapcsolatot a helyi katolikus
karitásszal, bekapcsolódnak a faluszépítő tevékenységekbe, és más önkéntes munkákat is örömmel vállalnak. Tavaly nyáron például az alsós iskolaépület felújításából vették ki a részüket.

A Keresztúr Nevű Települések XIV. Nemzetközi Találkozóján 2013 nyarán, Murakeresztúron településünket három generáció képviselte: a Csihatagok és a Szőlőfürt mellett a Mákvirág táncegyüttes. Rác bál című
előadásuk koreográfiáját a táncpedagógus házaspár,
Tóthné Sutka Edit és Tóth Lajos állította össze. A hatalmas siker ösztönzően hatott a csoport további tevékenységére. Idén tavasszal a Székesfehérváron rendezett KOR-TÁRS Nyugdíjas Ki mit tud?-on is rác táncokkal léptek fel, a zsűri elismerő oklevéllel jutalmazta
a kiváló előadást, és a csoport meghívást kapott a Vörösmarty Színházban rendezett gálára is.
A Mákvirág Tánccsoport Egyesület arra törekszik,
hogy a faluban működő többi civil szervezettel jó kapcsolatot ápoljon, hiszen együtt minden könnyebb. Várják soraikba mindazokat, akik szeretnek nevetni és
főképpen táncolni. Tavaszköszöntő rendezvényüket
április 26-án tartják, melyen várhatóan szintén a jókedvé és a táncé lesz a főszerep.
G. Á.
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GONDOLATOK A HÚSVÉTRÓL

MÚLTIDÉZŐ: AZ 50-ES ÉVEK HITTANÓRÁI

A születés, az élet kezdete, a gyermekség, a család beletartozik életünk élményvilágába. Érthető hát, hogy a karácsony
könnyebben befogadható ünnep, mint a húsvét. Betlehem azok
számára is derűt és reményt sugározhat, akik nem fogadják el
annak hitbéli, mélyebb üzenetét: azt, hogy Isten belépett az
ember világába, a mi korlátaink és törvényeink közé.
Ezzel szemben a húsvét egészen másról szól: itt Jézus
áttöri világunk korlátait, és egy új, korláton túli térbe hatol. Ez a
feltámadás, amelyről Pilinszky János azt írja: „a mindenség
legcsöndesebb, leghatalmasabb detonációja”. Aminek rezgéshulláma a keresztény világban az öröm.
A húsvét az elképzelhetetlennek az ünnepe. Ami azonban
elképzelhetetlen, az azért még hihető. Sőt! Ahol érzékeink, az
értelem, a tapasztalás már kevés, oda kell igazán a hit. Érdekes, hogy akik nem hisznek Jézus feltámadásában, azok közül
sokan „hisznek” az úgynevezett halál közeli élmények beszámolóinak. Pedig ezek nem bizonyítanak mást, csak azt, hogy
az ember keresi, kutatja a túlvilági élet lehetőségeit, mert e
világ korlátai közé nagyon kevés fér. Akik „visszatértek”, azok
igazán nem voltak odaát, csak az emberi élet és tudat extrém
állapotát tapasztalták (!). Az azonban, akiről a húsvét beszél,
Jézus Krisztus, valóban „leszállt a holtak birodalmába”. Három
napi sírban fekvés után jelent meg, és minden szenzációs
bejelentést és izgalmas beszámolót mellőzve egyetlen dolgot
említ: „helyet készít” nekünk. Mit mondott Pilinszky? A
„legcsöndesebb detonáció”… Ami áttöri a korlátokat és új törvényeket hoz. A mi dolgunk az Ő követése és megvallása.
Nincs igaza annak, aki azt gondolja, hogy a kereszténység
örömtelen vallás. Hogy a templomból kilépő emberek búskomorak, letargikusak. Nem. Nem a kereszténység, hanem a
világ letargikus, mert úgy gondolja, hogy a születéstől kezdődően egy egész életen át alakuló személyiség, annak minden
küzdelmével, tudásával, kapcsolataival, érzéseivel, örömeivel
és tapasztalatával együtt egyszer majd végleg a semmibe hull.
A keresztény (krisztusi ember – aki hisz a feltámadásban)
ezzel szemben igazán az öröm embere, mert Jézussal messzire mer pillantani. Úgy gondolja, hogy túlságosan felszínes és
rövidlátó az olyan öröm és jókedv, ami csak a mai napról szól.
Csak a húsvéti öröm tudja áthatni a személyiséget, tud irányultságot adni az embernek. Ez az öröm az, amiben rendkívüli természetességgel jelenik meg az igazi humor, a mindent
elárasztó életkedv.
Haydn, amikor kottaírás közben Istenre gondolt, olyan örömet érzett, hogy amint írja: „örömömet nem tudtam visszafojtani, hanem szabad folyást engedtem vidám hangulatom megnyilatkozásának, és még a miserere (könyörülj) részt is Allegro
(vidám, élénk) felirattal láttam el.”
A hívő ember életében gyakran megtörténik, hogy ilyeneket
kérdeznek: „Hogyan gondolhatod ezt?” „Mit tudhatsz erről többet, mint bárki más?” „Ezt csak hiszed?” Ilyenkor őszintén be
kell vallanunk: „Nem. Nem tudok semmit. Olyan pontosan, mint
ahogyan te itt állsz előttem, nem tudok semmit, hisz komoly
korlátaim vannak. Nem állnak olyan közel hozzám ezek a titkok,
mint amilyen közel állsz hozzám te. Igazad van: Én hiszek.”
És mindenek feletti öröm tölti el a keresztény hívőt, hogy
megvallhatja: valóban kiutat lát a gyűszűnyi létből a mindenség felé. Mi ez, ha nem a világ legnagyobb és legfelemelőbb
ünnepe?
v. v.

Nagy tisztelettel emlékszem Németh László atyára, aki tudomásom szerint 1951-től 1971-ig volt ráckeresztúri plébános.
Szüleim szerint én voltam az első a faluban, akit megkeresztelt, és az utolsó akit esküvőjén összeadott. Rendkívül tevékeny életet élt, kitartóan foglalkozott a rá bízott gyerekekkel,
minden szépre megtanított
minket. Kirándulásokra vitt,
például
az
ercsi csöpögőhöz, ahol a
lentebb látható fotó készült.
Hittanóráira
ma is élénken
e mlé k s z e m.
Bambu és Zulu történetét mesélte éveken át, olyan volt, mint a
mai folytatásos regények. Év végén soha nem fejezte be, s el
sem tudtam képzelni, hogy a következő tanévben ne írassanak be hittanra, kíváncsi voltam a befejezésre. Sokszor felkerestük otthonában is, csokoládé, forró kakaó, kalács mindig
rendelkezésünkre állt. A nevelést tekintette elsődleges céljának. Hiányoznak az ilyen emberek.
Tisztelettel jegyeztem soraimat:
Bíró I.-né

KERESZTELÉSI FELKÉSZÍTŐ
Tisztelt kisgyermekes Szülők!
Tisztelt keresztségre jelentkezők!
A Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség 2014-től kezdődően minden keresztségre jelentkező számára (csecsemő
esetében a szülőknek) a keresztség szentségének kiszolgáltatásához szükséges felkészítő sorozatot indít. A sorozatot egy
évben kétszer (tavasszal és ősszel) indítjuk, a konkrét időpontokat a jelentkezésektől függően hirdetjük meg. Egy sorozat
három alkalmat jelent, amelyben megismerkedhetnek a keresztény hit alapjaival, a keresztség szentségének lényegével és az
abból fakadó keresztény élet örömeivel.
Keresztelést lehet kérni minden vasárnap a szentmise
(11.30–12.30) után a templom sekrestyéjében Hankovszky
Béla, Jácint atyánál.
Érdeklődni Varga Viktornál a 06-20/232-8309 telefonszámon lehet. A felkészítő természetesen ingyenes.
Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség
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Polgárőr-kitüntetések

Fotó: Rádió P

Fotó: Rádió P

A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség évértékelő közgyűlésén 2014. március 22-én a Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség két tagja is kitüntetésben részesült munkája elismeréseként. Kiss Ferenc a Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozatát vehette át,
Novozánszki Gergely Az Év Polgárőre címet kapta.

ELADÓ

A polgárőrség számára emlékezetes nap 2014. március 22-e.
Székesfehérváron a megyei polgárőr szervezet közgyűlésén,
aminek szervezetünk is tagja, két polgárőrünket is kitüntették.
Még nem fordult elő, hogy polgárőr érdemérmet kapjon bárki is
Kiss Ferenc tagjaink közül. Kiss Ferenc (mindenki Feri bácsija) a Polgárőr
Érdemérem Bronz fokozatát vehette át az Országos Polgárőr
Szövetség alelnökétől, Markos György színész-humoristától,
valamint a megyei elnöktől, Cseh Istvántól. Feri bácsi megérdemelten, évtizedes szorgalmas, odaadó önkéntes munkájának elismeréseként kaphatta meg a már régen megérdemelt
elismerést. Reméljük, egyszer majd helyi szinten is elismerik
tevékenységét, hiszen az önkéntes munkát végzőknek is jólesik az elismerés vagy a köszönet, bár nem azért dolgoznak. –
A másik kitüntetett Novozánszki Gergely, ő Az Év Polgárőre
kitüntetést kapta.
Polgárőrvezetőként nagy örömömre szolgált, hogy részese
lehettem az elismerés odaítélésének, gratulálok a most és az
előző években kitüntetetteknek.
Nagy szó, hogy a százegy megyei szervezet részére kiadott nyolc érdemérem és nyolc „Az Év Polgárőre” cím egyikét
a Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség tagja kaphatta. A
kitüntetésekkel a megyei és az országos szervezet is elismeri
munkánkat, nem véletlenül, hiszen a statisztikai adatok alapján
Fejér megyében nálunk, Ráckeresztúron a legalacsonyabb a
bűnözés. Köszönhető ez a rendőrség és a polgárőrség szoros
együttműködésének, és az elmúlt évben kiváló munkát végző
két körzeti megbízottnak.
Az eredmények eléréséhez nagyon sokan és nagyon sokat
tettek, sajnos nem mindenki kaphatott kitüntetést, de megyei
szinten az elmúlt időszakban is részesültek tagjaink különböző
elismerésben.
Sok még a tennivaló, a lakosság körében is nagyobb bizalmat kell elérni, hogy merjenek szólni akár a polgárőröknek,
Novozánszki Gergely akár a körzeti megbízottnak, ha valami gyanúsat észlelnek. Az
ez irányú tevékenység már elindult, partner benne a rendőrség, az önkormányzat, már csak a lakosságot kellene meggyőzni, hogy értük, értünk dolgozunk, és közösen még sokkal
biztonságosabbá tudjuk tenni településünket.
Külön köszönet annak a pár nyugdíjasnak, akik szívükön
viselik a polgárőrség gondjait, és havonta anyagilag is támogatják szervezetünket a kevés kis nyugdíjukból.
Novozánszki Csaba
a Polgárőrség elnöke

FELHÍVÁS
Továbbra is várjuk kedves Olvasóinktól a régi fényképeket,
Ráckeresztúr, Kocsy-Mayer u. 40. Alapterület: 1080 m 2 dokumentumokat. Örömmel vesszük, ha egy-egy fénykép
(lakóház + udvar), összközműves. Eladó a mellette lévő mellé történeteket, személyes emlékeket is társítanak. Rácke1078 m2 beépítetlen telek is. A kettő együtt vagy külön- resztúr történetéhez szorosan hozzátartoznak az Önök emkülön is megvásárolható. Érdeklődni: Wágner Róbertné lékei is, hiszen a történelem itt történik, velünk. Számítunk
együttműködésükre!
A szerk.
Telefon: 06-20/346-8210
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK”
Tizenöt éve él Ráckeresztúron a Jászai Mari-díjas artista házaspár, Axt László
és Axtné Eötvös Ibolya, akik nyugdíjba vonulásuk után településünket választották lakhelyükül. Mindez talán a véletlen műve. Martonvásáron élő unokatestvérükkel egyszer eljöttek Ráckeresztúrra, és megtetszett nekik a falu,
ahol megvásároltak egy félig kész házat. A cirkusz csodálatos világától nem
szakadtak el teljesen, a mai napig világszerte sok artistával tartják a kapcsolatot. Lányuk, Elizabeth is folytatja a családi hagyományt: artistaként emlékezetes trapézprodukciókkal kápráztatja el a közönséget.
Ibolya és László mindketten cirkuszos dinasztia tagjai.
Ibolya nagybátyja Eötvös Gábor, a néhai világhírű zenebohóc – volt tehát honnan örökölni a cirkusz szeretetét.
A 2 Axt néven bejárták a világot, trapézszámaikkal mindenhol elsöprő sikert arattak. Nyolc évig éltek Amerikában, Teheránban jegyezték el egymást, majd 1971-ben
házasodtak össze. Az 1984-es esztendő emlékezetes
az életükben. A Fővárosi Nagycirkuszban előadás közben László lezuhant a trapézról, és súlyosan megsérült.
Talpra állt, mondhatni újjászületett. A teljes felépülés
egy évet vett igénybe, de
utána még egy évtizeden
keresztül kápráztatta el a
közönséget előadásról előadásra. Annak köszönhetően, hogy sok országban
megfordultak, Ibolya hét
nyelven beszél.
Amikor Ráckeresztúrra
kerültek, a szomszédos Ercsiben óvodásoknak angol
nyelvet és tornát oktattak,
majd öt éven keresztül artistastúdiót üzemeltettek, melynek számos ráckeresztúri
növendéke is volt.

Lányuk, Elizabeth édesapja lélegzetelállító és életveszélyes trapézszámával számos cirkuszban fellépett már. (A
világhálón például egy Washingtonban bemutatott produkció tekinthető meg.) Szüleit egy unokával ajándékozta
meg, aki már tízéves, és reményeik szerint továbbviszi a
családi hagyományt.
Az Axt család barátságos otthonában fotók, díjak, elismerések láthatók, és a híres trapézt is kifüggesztették a
falra. Életükről, pályafutásukról A 2 Axt címmel könyv jelent meg. Sok lemondással járt ez az életforma, vigyázniuk kellett a testsúlyukra, fizikai és mentális egészségükre,
mivel nagyon veszélyes foglalkozást űztek. Ahogy ők fogalmaznak: izgalom mindig volt fellépés előtt. Azt tudták,
hogy bemennek a porondra, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a közönség jól szórakozzon, de azt
sohasem tudták, hogy onnét épségben kijönnek-e. Ibolya
azt is hozzáfűzi, hogy a lányuk produkcióját nézni számukra sokkal rosszabb, mert amikor már több tíz méter
magasban leng a trapézon, teljesen tehetetlennek érzik
magukat.
Összességében elégedettek az életükkel, mindig van
mit tenniük. László szívesen kertészkedik (ami meg is
látszik a szépen gondozott kertjükön), szeretnek Ráckeresztúron élni, és a cirkusztól sem szakadtak el teljesen. A
kertben helyet kapott egy trapéz is, amin Elizabeth gyakorol, ha éppen nem külföldi turnén vesz részt.
Dienes Gábor

Keresztúri kislány sikere
Baki Anita a Mosoly Óvodában töltött évek után a martonvásári
Beethoven Általános Iskola tanulója lett, jelenleg második osztályos. Hegedülni tanul, és három esztendeje balettozik is.
A 2011 óta működő martonvásári Dance Studio NagyKuthy növendéke, mesterei Kuthy Mercedes és Nagy-Kuthy
Zoltán balett-művész.
A 12. Berczik Sára Emlékversenyt március 22-én rendezték
meg Budapesten. Az ország minden részéről több mint huszonöt művészeti, balett- és tánciskola képviseltette magát
több mint kilencven produkcióval. A
Dance Studio Nagy-Kuthy először
indult ezen a versenyen, és jazz-tánc kategóriában első díjat nyert. A csoportban
Anita mellett nyolc martonvásári, két tordasi lány táncol és egy tordasi fiú.
A következő megmérettetés május 10-én vár rájuk a Táncpedagógusok Országos Szövetsége által rendezett 23. Gyermek Táncművészeti Fesztiválon, ahol
tavaly modern tánc kategóriában 2. díjat nyertek.
A csoport valamennyi tagjának gratulálunk, és további sikereket kívánunk. (rh)

2014. április

13

A KÖLTÉSZET NAPJA: ÁPRILIS 11.
„föntről e kő se látható”
A költészet napját 1964 óta minden évben április 11-én ünnepeljük. E napon született József Attila
1905-ben, Budapesten, a Ferencvárosban, a Gát utca 3. földszinti
kis lakásában. Mindössze harminckét évet élt, de a magyar líra
történetének jelentős alkotója lett,
sokan kedvelik verseit.
A költészet napján lehetőségünk nyílik arra, hogy kicsit elgondolkozzunk: mit jelent számunkra a költészet, mit nevezhetünk jó versnek, van-e kedvenc versünk, idézetünk,
költőnk? A költeményekben felfedezhetjük a számunkra is
tanulságos és fontos mondanivalót. Petőfi Sándor a következőképpen figyelmeztette a költőket: „Ne fogjon senki
könnyelműen / A húrok pengetésihez! / Nagy munkát
vállal az magára, / Ki most kezébe lantot vesz. / Ha nem
tudsz mást, mint eldalolni / Saját fájdalmad s örömed: /
Nincs rád szüksége a világnak / S azért a szent fát félretedd.” (A XIX. század költői)
A versekben a szépet kell felfedeznünk, éppúgy, mint
az életben is. Lehet az egészen kicsiny dolog, akár egy kő
vagy egy fa. Miként Radnóti írta Nem tudhatom című versében: „ím itt e kő, de föntről e kő se látható”. Néha figyelmen kívül hagyjuk az apró, bár kétségkívül fontos elemeket. Ami másnak értékes, nekünk talán értéktelen, épp
ezért nem szabad lebecsülnünk semmit. A költészet erre is
tanít. Olvassunk hát verseket, tanuljunk belőlük – és ne
csak a költészet napján!
Horváth Patrícia

IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Miért olvas(s)unk?
A könyvekhez való vonzódásom már gyermekkoromban elkezdődött. Eleinte csak a képeket csodáltam, később már a szöveget,
majd a könyv illatáért is rajongani kezdtem. Szeretem nagyapám
könyveinek „régi” illatát. Az illatok mesélnek: hangulatokat, érzéseket, emlékeket képesek előhívni. Könyvei magukba zárták
otthonának illatát, felidézik számomra a nyári szünetek, az együtt
töltött idő emlékeit. Minden egyes könyv illata más-más apró
emléket hoz felszínre, ezért nagy becsben tartom őket.
Néhány hónappal ezelőtt, élemben először írtam egy könyv
margójára, és sorokat húztam alá benne, amikor egy könyvajánló
írása közben jegyzeteket készítettem. Akkor szentségtörésnek
éreztem, de ezután a könyv és az olvasmány is fontosabbá,
személyesebbé vált, részese lettem a történetnek, mivel gondolataim a margón is megjelentek. Ahogyan ezt Kosztolányi megfogalmazza Levél a könyvről című esszéjében: „A könyvet mindig
ketten alkotják: az író, aki írta, és az az olvasó, aki olvassa.” Az
olvasmány az ember sorsát tükrözi, vall ízléséről, vágyairól, törekvéseiről, bánatáról és gyarlóságairól. Más világokba kalauzol
el, így segít a jelen feszültségeit hátrahagyni.
Olvasni terápia. A gondosan megválasztott könyv cselekménye olyan problémát vethet fel, ami saját valóságunkkal szembesít; és azt, ami foglalkoztat, új oldaláról, más szemszögből láttatja, ez az új szemlélet pedig képes beépülni a tudatba. Az olvasás
szerepe ugyanis a megismerés: nem csak környezetünké, a
társadalomé – önmagunkat is megismerhetjük a könyvek által.
Az olvasás kritikai tevékenység is, fejleszti az analitikus gondolkodást. Az olvasottakat egybevetjük a tapasztalatainkkal, így az
olvasmányélmény képes alapjaiban megingatni az értékrendünket, és ez az értékválság lehetőséget nyújt az újrakezdésre. „…
van oly tékozló természetű, hogy még el is gondolkodjék az olvasottakon, talán jóval azután is, hogy letette a könyvet a kezéből.
(…) csak úgy, a gondolkodás kedvéért! Ó, könnyelmű tékozló! Te
vagy az én olvasóm (…).” (Nietzsche)
Olvasás során érzelmeink a legszélesebb skálán mozognak.
A történet kiszakít a „való világ”-ból, feszültséget eredményez,
haragra gyújt, vágyakat ébreszt és elégít ki, felzaklat, az irreálist
reálisnak láttatja, miközben mindvégig tudatunkban van a valóság. Így van ez a gyermekek esetében a mesékkel is: amellett,
hogy a mese fejleszti a gyermek intellektusát, színesíti fantáziáját,
képes megbékíteni félelmeivel és vágyaival úgy, hogy eligazítja
érzelmeiben, feloldja az életszakaszok válsága okozta elakadást.
Az olvasás paradoxona számomra, hogy nem szeretem befejezni a könyvet, mert nem akarom, hogy a csoda véget érjen,
maradnék még a történet részese. Ugyanakkor szeretek befejezni egy könyvet, mert alig várom, hogy kezdjem a következőt. Ezt
az ellentmondást úgy oldom fel hogy időnként újraolvasom a
kedvenc történeteim.
Babits Mihály gondolata a legkifejezőbb ember és könyv kapcsolatáról: „Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell, / hogy
a Könyvnél több az Élet és az Ember; / mert a Könyv is Élet, és
él, mint az ember – / így él: emberben könyv, s a Könyvben az
Ember.” (Ritmus a könyvről)
Szokoli Krisztina

A könyvtár állománya ismét gyarapodott. Köszönjük
Herkli Istvánné Marikának, Szakolci Marosvölgyi Évának,
Varga Istvánnak és Kovács Lajosnak a felajánlott könyveket.
Köszönjük Balogh Péternének és Pátkai Istvánnak a Falunk
és a Ráckeresztúri Hírek régi lapszámait.
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AKCIÓK
TÁVFELÜGYELETI
SZOLGÁLTATÁS
1000 forinttól!
AKCIÓS
ESZKÖZCSOMAGOK
SZERELÉSSEL
MÁR 27 000 Ft-tól!
A RÉSZLETEKÉRT
ÉRDEKLŐDJÖN:

06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723
A márciusi Ráckeresztúri Hírmondóban megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése Cato ókori római bölcs egyik időtálló gondolata: „A tanulás növény, melynek gyökere keserű, de gyümölcse édes.” Nyolc helyes megfejtés érkezett. A három szerencsés
nyertes: Karajz Istvánné, Rimóczi Erika, Hera Jenő. Jutalmuk egy-egy hímzett terítő, amit Schaumné Mikola Zsuzsanna készített s ajánlott fel. A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek szeretettel gratulálunk!

FEJTÖRŐ GYEREKEKNEK
1. feladat: A nyíllal jelöl oszlopban egy Magyarországon nem honos
állat rejtőzik. A megfejtés az állat neve.

LOGIKAI FELADVÁNYOK
(Nagykorúaknak ajánljuk)
1) Egy családban hat fiúgyerek van.
Mindegyik fiú egy lánytestvérrel dicsekedhet. Hány gyerek van a családban?
2) Sötét szobában a fiókban 25 piros és
25 kék csíkú zokni van. Hány zoknit kell
minimum kivenni ahhoz, hogy biztosan
legyen egy összeillő pár?
3) Három kukac megy a sivatagban. Az
első ezt mondja: előttem egy kukac, mögöttem egy kukac. A második ugyanezt
mondja. Hogy lehet ez?

2. feladat: Írjatok három olyan közmondást vagy szólást, amelyben
valamely állat neve szerepel.
3. feladat: Állítsd növekvő sorrendbe a következő madarakat a sebességük szerint!
fecske, sólyom, gólya, veréb, házityúk
A három kérdésre 2014. május 4-ig várjuk a választ a
rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen is
leadhatjátok a könyvtárban. A helyes megfejtők közül három szerencsés ezer forint értékű könyvutalványt és egy apró meglepetést nyer.

A három kérdésre 2014. május 4-ig várjuk a
választ a rackereszturi.hirmondo@gmail.com
e-mail címen, vagy személyesen is leadhatják
a könyvtárban. A helyes megfejtők közül három szerencsés jutalomban részesül.

Információk, közérdekű adatok, címek, telefonszámok gyűjteménye: a
bővített és átdolgozott Keresztúri Kisokos letölthető a www.rackeresztur.hu
honlapról.

2014. április

Kosárlabda jamboree Székesfehérváron
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Mezei futóverseny

SPORTSAROK

Kosarasaink a II. korcsoportban március 22-én megyei jamboree-n vettek részt Székesfehérváron. Tizenegy csapat
részvételével indultak meg a mérkőzések, ahol hat csapat
kiemelt csoportban („A” és „B”), öt iskola pedig a „C” csoportban játszott. Diákjaink magabiztosan nyerték meg a csoportjukat, s így megérdemelten jutottak be a döntőbe, ahol kissé
elfáradva végül a 2. helyen fejezték be a tornát. Az Országos
Jamboree-n a Tóvárosi Általános Iskola képviseli Fejér megyét.
A csapat tagjai: Bognár Panna, Kozocsa Katerina, Lukács
Vivien, Ménesi Fanni, Mészáros Hajnalka, Szakolczi Kármen, Gajdó Olivér, Hujber Ádám, Izsó János, Nagy László,
Óanna Márk Bence.
A kiemelt csoport eredménye:
1. Tóvárosi Általános Iskola, Székesfehérvár
2. Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola
3. József Attila Általános Iskola, Pusztaszabolcs
4. Zöldliget Kéttannyelvű Általános Iskola, Velence
5. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Székesfehérvár
6. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Bicske
Endrődi Noémi

Az adonyi március 18-án rendezett körzeti
mezei futóversenyen szép eredményt értek el
a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói.
II. korcsoport egyéni
II. helyezett: Lukács Vivien (5. a); III. helyezett: Bognár Panna (4. a); V. helyezett: Ménesi Fanni (4. b)
A lányok csapatban az I. helyen végeztek.
I. korcsoport egyéni
III. helyezett: Somodi Levente (3. b).
A fiúk csapatban III. helyezést értek el.

(A múltkori lapszámban hírt adtunk a velencei területi kosárlabdaversenyről. Akkor is erősítette a csapatot a negyedikes Nagy
László, akinek a neve sajnos kimaradt a felsorolásból. – A szerk.)

Asztalitenisz házi bajnokság

Kézilabda minitorna
A kézilabdás lányok március 27-én Martonvásáron játszottak a Martonvásári Kézilabda
Minitornán, ahol III. helyezést értek el.
A csapat tagjai: Furján Bernadett, Gondi
Evelin, Gondi Vivien, Lukács Vivien, Ménesi
Fanni, Mészáros Hajnalka, Szakolczi Kármen,
Venczkó Alexandra. Edzőjük Kókai Dávid.

Egyéni: I. Császár Bence (8. a); II. Völcsei
Mihály (8. a); III. Scheszták László (5. a)
Páros: I. Völcsei Mihály–Császár Bence (8. a);
II. Matizevics Zalán–Scheszták László (5. a);
III. Pozsár Richárd (8. a)–Horváth Ádám (6. b)

Feketén-fehéren

SAKK

A Petőfi-héten megrendezett sakkversenyen fiúk és
lányok is asztalhoz ültek. A sakk a királyok játéka, az
elme sportja. Nem csak a játékszabályokat kell ismerni – az ellenfél iránti tisztelet legalább olyan fontos.
Eredmények:
5–6. évfolyam (fiúk): I. Bereznay Balázs (5. a); II.
Világosi Dániel (5. b); III. Horváth János (6. a)
7–8. évfolyam (fiúk): I. Szabó Gyula (8. b); II. Völcsei
Mihály (8. a); III. Nagy Gergely (7. a)
5–8. évfolyam (lányok – a képen): I. Furján Beáta
(6. a); II. Kálmán Angéla (7. a); III. Kiss Barbara (5. a)
MegkezdőLABDARÚGÁS
dött a tavaszi szezon. Csapatunk első mérkőzését az ellenfél, Lovasberény kérésére elhalasztottuk. Március 9-én
Zámolyt fogadtuk volna, de nem jöttek el, így
mérkőzés nélkül lett miénk a győzelem (3-0
arányban). Baracskán játszott a csapat március 16án, s a házigazdák nyertek 2-1-re. Egy héttel később Vereb érkezett hozzánk, 7:1-re győztünk. Az
utolsó márciusi mérkőzésen Beloianniszba látogattunk, az eredmény: 1-1. Április első vasárnapján Kajászót fogadtuk: 2-2 lett a vége.
(DG)

A Pázmándon március 26-án megrendezett területi
sakkversenyen Kálmán Angéla I., Furján Beáta II.,
Kiss Barbara III., Szabó Gyula IV. helyezést ért el.

16

Eredményhirdetés („Én kis kertet kerteltem” rajzpályázat)
1. kategória (5–6 éves óvodások): I. Szotkó Vanda (Napsugár csoport); II.
Venczkó Zsófia (Napsugár csoport); III. Szabó Deniza (Micimackó csoport).
Különdíj: Durányik Sára (Napsugár csoport), Bendák Dávid Barnabás
(Napsugár csoport) ● 2. kategória (1–2. osztályosok): I. Vagyóczki Szilvia (2.
a); II. Tihanyi Boglárka (1. a); III. Barabás Botond–Somodi Zalán–Apró Maja–
Némedi Varga Nóra–Vas Bettina (1. a – közös alkotás). Különdíj: Ábrahám
Arnold (1. a), Katona Jázmin (1. b) ● 3. kategória (3–4. osztályosok): I. Elek
Miklós (3. b); II. Nikolics László (4. b); III. Ferenczi Dávid (3. b); Különdíj: Ménesi Fanni (4. b), Ábrahám Gábor (4. b) ● 4. kategória (5–6. osztályosok): I.
Fekete Kristóf (6. b); II. Raffer Dorina (6. a); III. Apró Lili (5. a); Különdíj: Elek
Júlia (5. a), Czégény Barbara (6. b) ● 5. kategória (7–8. osztályosok): I. Paizs
Ferenc (7. a); II. Ferincz Viktória (7. b); III. Buzeskó Tünde (7. b); Különdíj:
Ligler Viven (7. a), Vörös Dániel (7. a)
Pályamunkát adott be: Tóth Kíra és Jankovics Kincső (Napraforgó csoport); Tóth
Mira és Kovács Laura (Micimackó csoport); Dobi Lénárd (Napsugár csoport); Némedi Varga Nóra (1. a); Balog Dániel, Béni Gergő, Földes Laura, Földes Levente, Görög
László, Herkli Zsombor, Kalocsai Levente, Kortyis Norbert, Levolt Gábor, Mihályi Imre,
Ónody Ágnes, Peszeki Bálint, Sipos Rebeka, Szakolci Zsolt, Tóth Zoé, Velicskó András
Dominik és Világosi Dorka (1. b); Garai Hanna, Madutai Klaudia és Turai Kíra (2. a);
Fodor Anna és Balog Gyula (3. b); Dobi Erika, Mészáros Hajnalka, Varga Andrea és
Biri Milán (4. b); Darvas-Tanács Illés (5. b); Furján Beáta és Pammer Vanessza (6. a);
Novozánszki Benedek (6. b); Tóth Rajmund (7. a); Rappai Virág (7. b)
Valamennyi pályázónak köszönjük a munkáját, a díjazottaknak gratulálunk. A
jutalmak az önkormányzatnál vehetők át.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra

2014. április

ÚTRAVALÓ ÜZENET
„Aki jó cselekedetekre szánja el
magát, nem számíthat arra,
hogy az emberek eltakarítják
az útjából az akadályokat. Sőt,
el kell viselnie, hogy újabbakat
gördítenek elébe.”
(Albert Schweitzer)

Megkérdeztük…
Mit kell tudni a Vesd bele magad! programról?

Válaszol: Rozgonyi Evelin tanító

– A program a 2013. évihez hasonlóan működik. A kisiskolás, lehetőség szerint alsó tagozatos gyerekek vetőmagot kapnak,
hogy azt otthon, a családi konyhakertben elvethessék, majd a terméket a család felhasználja, elfogyassza. A kiválasztott növények (zöldborsó, hónapos retek, vöröshagyma, sárgarépa, cékla) a gyerekek számára is könnyen előállíthatók, nem kényesek
és kevésbé igényelnek például növényvédelmi ismereteket. A program célja, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy
bizonyos friss élelmiszereket, zöldségeket különösebben nagy anyagi befektetés nélkül otthon is elő lehet állítani. Cél az is,
hogy a gyerekek megérezzék például a saját borsó ízét, és érzékeljék, mennyire más az íze, felhasználhatósága a friss, általuk
termelt árunak, mint a boltinak.
A Vesd bele magad! program – eltérően a hasonló magosztási akcióktól – nem szelektál a szociális különbözőségek alapján.
Nem egy élethelyzet megváltoztatása vagy annak megkönnyítése az elsődleges cél, hanem a szemléletformálás, a helyben
előállított friss magyar termékek fogyasztásának ösztönzése, a fizikai munka élményének és becsületének megismertetése, a
gazdák és a mezőgazdaság szerepének és felelősségének bemutatása. Minden részt vevő gyermek és annak családja is gazdálkodóvá válhat, átélheti a termelés, az élelmiszer-előállítás csodáját és felelősségét.
A programban részt vevő gyerekek általános iskolákhoz, azon belül egyes osztályokhoz kapcsolódnak. Az iskolák elsődleges feladata, hogy összefogják, koordinálják, számon kérjék a gyerekek munkáját. Ezen túl az iskolák közreműködnek abban,
hogy a gyerekek élményei megfelelő nyilvánosságot kapjanak a külön erre a célra létrehozott weboldalon, illetve az AGRYA
által szervezett médiatámogatáson keresztül. A részt vevő és a vállalásait teljesítő iskolák között három osztálykirándulást sorsolnak ki. Létrehoztak egy weboldalt www.vesdbelemagad.hu címen, ahol az adott öt növénnyel kapcsolatosan termesztési
információkat helyeznek el a gyerekek számára érthető formában. A weboldalon keresztül szakembertől is kérhető segítség. A
weboldalra a pedagógusok segítségével felkerülnek leírások, fotók, rajzok a gyerekektől. Lehetőség nyílik a termesztéssel kapcsolatos tapasztalatok, érdekes vagy vidám pillanatok, a saját alapanyagból készült ételek elkészítésével kapcsolatos fotók,
receptek, esetleges események bemutatására, megosztására.
Tavaly már vetettünk iskolánk gyakorlókertjébe ezekből a magokból, figyelhettük fejlődésüket. Az önkormányzat biztosított
számunkra egy megmunkált területet, s az idén is gyönyörűen előkészítve vár ránk, hogy minél előbb „belevethessük” magunkat.
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