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Az ország állapota (1704)
(részlet)
...A magyar nemzet szolgaságot nem tűrő vitézségét, nemes lelkét bizonyítja még az is, amiért
gyalázzák, rágalmazzák. Hányszor talált ausztriai
királyaiban oly pásztorokat, kik önnön juhaik
gyapjából idegeneket öltöztettek, zsírjukon idegeneket hizlaltak! A törvényszegést mindig ezek
a királyok kezdték, ők ingerelték jogos védelemre a magyart.
*
Az isteni Gondviselés küldött pusztává lett hazámba, hogy legyek fegyverre hívó hang a szabadságért. Meghallatta kiáltásomat az egész lakossággal. A nemes szívek felindultak a szabadság nevére, sorakoztak és fegyvert kértek visszavívására.
*
...senkit se dícsérek, sokakat megrovok. Oka ennek, amint mondottam, hogy nálunk nem voltak
mesterek, csak tanítványok; magamat is ezek
közé számítom. Huszonhat éves voltam akkor,
katonai gyakorlatom semmi, politikai és történelmi kérdésekben képzettségem felületes volt.
Láttam a hibákat és vétkeket, de javítani nem
tudtam. Bevallom: vak voltam és világtalanokat
vezettem. Aki tehát Magyarország állapotáról
véleményt alkot, tulajdonítsa a háború szerencsés kezdetét az ellenség túlóvatos magavigyázásának; tulajdonítsa, mondom, a folytatását a helyőrségek és várak rossz felszerelésének s
még rosszabb védelmének; s végezetre tulajdonítsa balvégzetét a nemzet tudatlanságának, járatlanságának, a pénz és fegyver: a hadakozás
főkellékei hiányának, a pestisnek s a francia korona gyönge támogatásának. De tulajdonítsa
mindezt a mindenkoron jóságos, bölcs és kegyelmes isteni Gondviselésnek!
II. Rákóczi Ferenc

Vége az adósságkorszaknak
Önkormányzati beszámoló
Biharból az Alpokba
Bemutatkozik a Nemzetőrség
Télbúcsúztató programok
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Eredmények, tervek, célok
Közmeghallgatás, 2014. március 7.

Rendőrség: 107 vagy 112
Ercsi Rendőrőrs (járőr):
06-20/3800-039

Körzeti megbízott (Méri István,
Vásári Dénes): 06-20/210-5166
Polgárőrség: 06-70/211-6424
(Adószám: 18491603-1-07)

Nemzetőrség: 06-20/255-2857
(Adószám: 18493674-1-07)

Gyógyszertári ügyelet
március 22., 23.: Martonvásár
március 29., 30.: Ráckeresztúr
április 5., 6.: Ercsi
április 12., 13.: Martonvásár
április 19., 20.: Ráckeresztúr
április 21., 26–27.: Ercsi

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői
Rézbányai József 06-30/598-1269
Varga István 06-30/598-4776

A képviselő-testületi ülés keretében megrendezett közmeghallgatáson dr.
Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester röviden összefoglalta a pénzügyi
helyzetet, majd Dienes Gábor alpolgármester összegezte az elmúlt év fontosabb eredményeit (a részletes beszámoló az 5. oldalon olvasható).
Többen észrevételezték az utak rossz állapotát és a szennyvíztisztító
telep hibáit. A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szennyvíztisztító telep korszerűsítése és hibáinak kijavítása folyamatban van –
egy KEOP-pályázat keretében. A település harminckét utcájában sem
képes az önkormányzat önerőből kijavítani az utakat, keresik a pályázati
lehetőségeket és a megoldást erre a problémára is.
Lakossági kérdésekre a rendőrség képviselői elmondták, hogy két
körzeti megbízott teljesít szolgálatot a településen (akárcsak a jóval népesebb Pusztaszabolcson vagy Rácalmáson), és a helyi polgárőrök is
járőröznek. Térfigyelő kamerák felszerelését a közvilágítás fejlesztése
után javasolják.
A Petőfi utcai orvosi rendelő felújításával kapcsolatban felmerült a
kérdés, miért nem helyi vállalkozó végzi a munkálatokat. Ifj. Cseprekál
István képviselő válaszában elmondta, hogy helyi vállalkozó nem adott
be árajánlatot, ezért választott más szakembert a három pályázó közül a
képviselő-testület. Az egészségházban felváltva rendel majd a két háziorvos, lesz fogorvosi rendelés is. A védőnői szolgálat és a nőgyógyászati
rendelés is ott kap helyet. Az ünnepélyes megnyitóra március 22-én,
szombaton kerül sor. A fogorvosi rendelés várhatóan április 1-jétől kezdődik (az Országos Egészségpénztár ugyanis csak a hónap elejétől ad
működési engedélyt).

(rh)

Pályázati felhívás

KORMÁNYABLAK TÁJÉKOZTATÓ

Ráckeresztúr Község Önkormányzatának
képviselő-testülete a „Tiszta udvar, rendes
ház” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet a „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére.
A címre pályázhat a lakóingatlan tulajdonosa, használója vagy más ráckeresztúri
lakos által jelölt ingatlantulajdonos, használó. A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő
cím adományozható annak a lakóingatlantulajdonosnak, használónak, akinek az
ingatlanán található épület, kert, udvar (a
beültetett virágok és növények vonatkozásában is) harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetéhez.
Pályázati adatlap igényelhető a polgármesteri hivatalban, vagy letölthető a honlapról. Az adatlapot 2014. június 15-ig lehet
benyújtani személyesen a hivatalban vagy
postai úton (2465 Ráckeresztúr, Hősök tere
20.). Az elismerő cím adományozásáról a
képviselő-testület dönt a bírálóbizottság
javaslata alapján augusztus 20-áig.
Bővebb információ kérhető a 06-25/517900-as telefonszámon vagy személyesen a
polgármesteri hivatalban.

Tisztelt Ügyfeleink!

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Magyarország közigazgatásának fejlesztésében 2014. évben a következő
nagy lépés az egyablakos ügyintézést megvalósító kormányablak-rendszer
kibővítése.
A folyamattal járó átalakítási munkálatok az okmányirodai ügyfélszolgálatok működésében és az ügyfélfogadásban is változásokat eredményeznek.
Fentiek alapján tájékoztatjuk, hogy Martonvásáron 2014. március 6-án
átadásra került a Kormányablak. Ezen időponttól a Martonvásári Járási Hivatal épületében várjuk Tisztelt Ügyfeleinket.
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 (pl.: családi pótlék, anyasági segély, tajkártya igénylés, stb.) 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. Továbbá az ügyfélszolgálat segít a szükséges
formanyomtatványok kitöltésében és a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében is.
Kérdéseikkel kérjük, keressék ügyintézőinket. Elérhetőségeink:
2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefonszám: 06-22-460-081
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől péntekig 8.00-20.00 óráig
Martonvásár, 2014. március 7.

dr. Koltai Gábor hivatalvezető
Martonvásári Járási Hivatal
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VÉGE AZ ADÓSSÁGKORSZAKNAK – RÁCKERESZTÚR ÚJ ESÉLYT KAPOTT
Emlékeznek még 2012 tavaszára? Amikor naponta rettegtünk attól, mikor viszik el az óvoda
vagy az iskola gázóráját? Amikor naponta merült
fel az adósságrendezés kérdése, mert nem látszott egyéb kiút?
Nézzük meg, honnan indultunk két éve!

A január talán a két év legnehezebb hónapja volt: a
tartozás teljes összege bekerült a költségvetésbe, de
vajon nem ragad-e ott? Sikerül-e minden szükséges
nyilatkozatot, igazolást, végzést, stb. hiánytalanul,
és hibátlanul, határidőre leadni? Nagy volt a tét,
rengeteg a munka, óriási a bennünk lévő kétség.
Idegtépő a várakozás.



De most örömmel jelentem: SIKERÜLT!!!

Az önkormányzat számlatartozása közel 50 millió Ft volt, ebből több mint 15 millió Ft már 90 napon túli, lejárt követelés.
 Az UniCredit Banknak 192 millió Ft tőkével +30
millió Ft késedelmi kamattal tartoztunk. A Nemzeti
Adó- és Vámhivatalnak 30 millió forintos bírság +
12 millió Ft áfa-tartozásunk állt fenn.
 Az Ercsi Egészségügyi Központ és a Kistérség
felé fennálló kötelezettségekkel, valamint a peres követelésekkel együtt csaknem 350 000 000 Ft adósságban „úsztunk”! Ez jóval több volt, mint a falu
éves költségvetése…
…és most ennek VÉGE!
2012 áprilisában életmentő volt az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok számára
kiírt (ÖNHIKI) pályázaton elnyert 13 430 000 Ft
állami támogatás, majd decemberben ugyanezen a
pályázaton kapott 37 367 000 Ft. Ebben az évben
Ráckeresztúr nem tudott érdemben részt venni az
adósságkonszolidációban, mivel itt ekkor nem tartoztak bele az átveendő összegek közé a vízitársulatoktól örökölt hitelek, másrészt a csatornaadósság még a Ráckeresztúr és Térsége Vízitársulat
nevén volt, nem az önkormányzatén.
Állami segítséggel és a falu kiadásainak drasztikus
lefaragásával, munkaszervezetének folyamatos átszervezésével eljutottunk 2013 őszéig, az adósságkonszolidáció újabb üteméig. Kérdés volt, hogy most beletartozik-e majd a vízitársulattól átvett hitel is abba a
körbe, amit kifizetnek? De az látszott: nem lesz több
esélyünk.
Minden bizonytalansági tényező ellenére a testület
a javaslatomra döntő lépésre szánta el magát: egyrészt felhatalmazott arra, hogy folytassam le a szükséges tárgyalásokat az UniCredittel, másrészt arra,
hogy megadjam a szükséges anyagi és főleg szakmai
segítséget a vízitársulat megszűnéséhez. Jegyző úr
éppen kórházban volt, kénytelenek voltunk az én
tudásomra támaszkodni. Két hónap megfeszített
munka után a karácsony előtti utolsó munkanapon a
kezünkben volt a végzés: megszűnt a vízitársulat!
Ezzel a teljes adósság átkerült az önkormányzat mint
jogutód nevére, a legutolsó pillanatban, mivel a konszolidációnál a 2014. január 1-jén fennálló állapotot
(összeget) vették alapul.

2014. február 28-án az állam átvállalta a csatorna-beruházásból hátramaradt teljes tartozást:
több mint 274 321 744 Ft-ot!
Óriási dolog! Ennyi pénzt hosszú évtizedek alatt
sem tudtunk volna kifizetni…
Persze ez nem jelenti azt, hogy holnaptól aszfaltút lesz még a határban is. Az önkormányzat bevétele ugyanis ettől nem nő. Viszont amit meg tudunk spórolni, azt nem kell mostantól állandóan
tartalékként kezelni, mert nem kell többé attól rettegnünk, hogy holnap a nyakunkba omlik az adósság. Azt jelenti, hogy pár milliós beruházásokról,
mint például most a rendelő felújítása, sokkal könynyebben tudunk majd dönteni, és évről évre többet
tudunk a falura költeni. Folyamatos lesz a fejlesztés
és a karbantartás, hogy Ráckeresztúr soha többé ne
kerülhessen ilyen pokoli állapotba.
És azt is jelenti, hogy sokkal, de sokkal többet elértünk, mint amit a két évvel ezelőtti választáskor ígértünk és remélni mertünk!
Azért, hogy ma itt tarthatunk, köszönet illeti mindenekelőtt Magyarország Kormányát, hogy segítő
kezet nyújtott a bajban lévőknek.
Köszönöm mindazoknak, akik két év alatt, és
főként az utóbbi két hónapban személyes közreműködésükkel és biztató szavaikkal tartották bennem a
lelket és a hitet: végig lehet ezt csinálni.
Sajnos nem minden településnek sikerült az, ami
nekünk, nem mindenhol készült el minden
„hozzávaló” a kellő időre. Én ezúton is megköszönöm a képviselő-testület maximális rugalmasságát,
hogy ha kellett, napközben is tudtunk ülést tartani.
Köszönöm, hogy a bizonytalanságban sem civakodtak, hanem mertek súlyos kérdésekben is dönteni, és bízni bennem is, hogy jó irányba megyünk.
Ezzel Ráckeresztúr maga mögött hagyta adóssággal
terhes múltját, végérvényesen lezárult egy korszak:
a marakodás, az adósságok, a leépülés és a kilátástalanság korszaka.
Végre már csak előre kell néznünk, és bíznunk a
jövőben! Együtt minden sikerülhet!

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK ● POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
A képviselő-testület 2014. február
12-i és 19-i ülésén is több napirendi pontot tárgyalt.
2014. február 12.:
● Alapítói ülésen döntött a testület a Szent
László Víz Kft. alapító okiratának módosításáról, valamint egyes vízszolgáltatással öszszefüggő vagyontárgyak, mint például a tűzcsapok önkormányzati tulajdonba adásáról,
mivel 2014. január 1-jétől a kft. ivóvízszolgáltatást már nem végezhet.
● A testület megállapító határozatot hozott
arról, hogy a vagyonnyilatkozatát valamennyi
képviselő leadta a törvényben előírt határidőre,
így valamennyien jogosultak az idei évben is
képviselői jogaikat gyakorolni, szavazni.
● A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
tavalyi módosításával összhangban, kötelező
feladatként a testület rendeletet alkotott az
önkormányzat tulajdonában álló közterületek
filmforgatási célú igénybevételéről.
● Ugyanúgy, mint minden évben, a gazdasági bizottság, majd a testület megvitatta az
önkormányzat éves munkatervét, melyet el is
fogadott.
● A testület rendelkezett arról, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a külterületi vízelvezetési feladatok ellátására szerződést köt a
Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Társulattal.

● A képviselők döntöttek az egészségház
felújításáról, az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok bérleti díjának inflációkövető
emeléséről, a Kossuth utca 19. szám alatti
ingatlan fűtési rendszerének kiépíttetéséről,
valamint arról, hogy az önkormányzat és
intézményei tartós jogi képviseletére dr.
Varga Istvánnal szerződést köt az önkormányzat.
● A testület döntött arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be idén is az óvoda
teljes körű felújítására, valamint határozott
egy kéttornyú játszóvár megvásárlásáról és
az óvoda nyitvatartási rendjéről.
● A testület támogatásban részesítette a
határon túli magyar diákok taníttatását segítő Rákóczi Szövetséget, a Medicopter mentőszolgálatot, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházba egy új inkubátor beszerzését,
valamint az Apránként az Aprókért Egyesület kérelmét, amely Down-kóros kisgyermekek korai fejlesztéséhez szükséges eszközök vásárlásáról szólt.
● A képviselők egyetértettek a nyilatkozat
megtételével, miszerint önkormányzatunk a
továbbiakban is aktív tagja marad a Völgyvidék Leader Közösségnek.
● A testület a körzeti megbízotti munka hatékonyabbá tétele érdekében egy laptopot
adományozott a rendőrségnek.

2014. február 19.:
A testületi ülés egyetlen napirendi
pontja a fogorvossal kötendő előszerződés megvitatása volt. A
testület az előszerződés megkötését jóváhagyta.
Aki részletesebben érdeklődik a testületi
ülésen történtek iránt, az egyeztetett időpontban megtekintheti a jegyzőkönyveket a
hivatalban, vagy olvashatja azokat Ráckeresztúr honlapján a határozatok, rendeletek
gomb alatt, a http://www.rackeresztur.hu/
hatrend.html címen.

Szirénapróba
Ebben az évben a következőképpen alakul a riasztópróbák rendje:
2014. ápr. 7., máj. 5., jún. 2., júl. 7.,
aug. 4., okt. 6., nov. 3., dec. 1.,
11.00 óra: csökkentett üzemű
(morgató) próba
2014. szept. 1., 11.00–11.10:
hangos üzemű (teljes körű) próba
A lakosságnak a szirénák megszólalását követően teendője nincs!
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Székesfehérvári Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
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Beszámoló az önkormányzat munkájáról
Tisztelt Ráckeresztúriak!
A választások óta eltelt két év igazolta azt, amiért elindultunk: ha a
falu vezetését, az önkormányzatot nem a gyűlölködés és a széthúzás, hanem a tenni akarás és egymás segítése jellemzi, mindez
kisugárzik a falu közhangulatára is. A lakosok is sokkal szívesebben
tesznek szűkebb és tágabb környezetükért, ha azt látják, hogy munkájukat nemcsak értékelik és megbecsülik, hanem meg is köszönik.
A közös cél, a falu szeretete mint összetartó erő minden nehézség
ellenére már a múlt évben is eredményre vezetett.
Mit is csinált az önkormányzat az elmúlt évben? Lássuk:
 Segítséget nyújtottunk a rászorulóknak a kutyák chipeléséhez.
 Mindkét félévben megvendégeltük a tanulmányi, illetve sportversenyeken jó eredményt elért diákokat, év végén pedig jutalomkirándulásra vittük a gyermekeket. Támogattuk a rászoruló gyermekek nyári táborozását.
 Szemétszedési akciót hirdettünk a Föld napja alkalmából, illetve
faluszerte több szemetest felújítottunk.
 Kölcsönszerződést kötöttünk a Hősök téri iskola melletti, parlagon álló kert megművelésére, melynek egyik felét a diákok, másik
felét a karitász gondozta.
 Járhatóvá tettük a Korniss utcát.
 A Hősök téri iskola konténerkonyháját új elemmel bővítettük.
 Megalkottuk a „Tiszta udvar, rendes ház” rendeletet, és meghirdettük az első pályázatot.
 A Kossuth utca 19. szám alatt körzeti megbízott iroda nyílt.
 Rendbe hoztuk a temetőben a kutat, kivágattuk az életveszélyes állapotú fákat, és kétszer annyit ültettünk el temetőszerte.
 Továbbra is támogatjuk valamennyi civil szervezetet, közreműködésükkel újra megrendeztük az Idősek Világnapját, télen pedig
az első „Ráckeresztúr karácsonya” nevű, hagyományteremtő
falukarácsonyt.
 Minden évben hozzájárulunk az iskola és az óvoda karácsonyi
ünnepségéhez is, és megvendégeljük a dolgozókat pedagógusnap
alkalmából.
 Rendbe hoztuk és újra megnyitottuk a Wass Albert Könyvtárat.
 Pályáztunk a nyári gyermekétkeztetésre, amelyen 2 257 200
forintot nyertünk. Ebből az összegből június közepétől augusztus
végéig közel száz gyermeknek tudtuk biztosítani az étkeztetését a
nyári szünidő alatt is.
 Majálist szerveztünk a civil szervezetek, helyi vállalkozók és településünk lakóinak segítségével.
 Felújíttattuk a polgármesteri hivatal töredezett teraszát, és kihelyeztük a Polgármesteri Hivatal Ráckeresztúr feliratú táblát a hivatal épületére.
 A váratlanul és kényszerből távozó háziorvosunk helyett szerződést kötöttünk Mihalicza Ingrid doktornővel.
 Támogattuk a III. Ráckeresztúri Egészségnap megrendezését.
 Anyagilag segítettük nemcsak fellépő csoportjaink, hanem a nézőnek jelentkezők részvételét is a Keresztúrok Találkozóján, ahol
először léphettek színpadra iskolánk diákjai is.
 Lebontattuk az Akácfa utca végén évek óta gazdátlanul, életveszélyes állapotban álló házat.
 Megkezdődött a vízelvezető rendszer rekonstrukciója a Korniss
utcában, kitisztítottuk az árkokat a Rákóczi és a Kossuth Lajos utcában, új árkokat létesítettünk többek között a Petőfi utcában.
 Megtörtént a Szent László-patak egy részének kikotrása.
 Bővítettük a közvilágítási hálózatot: új lámpatesteket helyeztettünk el a lakosság kérései alapján.
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 Tavasszal felújítottuk a Hősök téri iskola játszóterét. Sohasem
látott összefogással a nyáron megtörtént az iskola teljes körű belső
felújítása, az összes tanterem kifestése, 28 év után a vizesblokkok
teljes felújítása, elkészült az új csapadékvízelvezető-rendszer,
belsőleg is megújult a konténerkonyha. Az önkormányzati irattár
helyét az iskola padlásfeljárójából alakítottuk ki, így a könyvtárba a
volt teleház helyére beköltözhetett az informatikaterem.
 Az óvoda 2013. július 1. napjától újra az önkormányzat fenntartásában működik. Udvara megújult: rendbe tetettük a már meglévő játékokat, padokat, új játékok, asztal és ülőkék készültek az
udvaron kivágott fából, kifestettük a bejárati részt, szilárd burkolatot
kapott a konyha melletti bejáró, új biciklitárolókat helyeztünk el itt,
és az iskolában is.
 Ráckeresztúri Hírmondó néven helyi újságot indítottunk, amely
havonta tizenhat oldalon jelenik meg, bízva abban, hogy a hírek,
információk könnyebben eljutnak a lakossághoz.
 A templom mellett feltártuk a rég betemetett járdát, kivágtuk az
elburjánzott bokrokat, kicseréltük a kerítést. A templomtól Ercsi felé
a Kossuth Lajos utcában letakarítottuk, javítottuk, szintre hoztuk,
járhatóvá tettük a járdát. Megtisztítottuk a földtől a kastélyhoz
vezető, és a volt faluház mellett folytatódó járdaszakaszt is.
 A kastély nem használt termeit a hátrányos helyzetű gyermekek
felzárkóztatását, korrepetálását szolgáló „SZERDÁK” program
folytatására ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre, és anyagilag is
támogatjuk. A program keretében a helyi karitász tagjai, önkéntesek, nyugdíjas tanárok és iskolánk volt diákjai segítenek a tanulási
nehézségekkel küzdő diákoknak.
 Évente két alkalommal talajgyalultatjuk az utakat, murvázunk,
illetve meleg aszfaltos útjavítást végeztünk a Petőfi, a KocsyMayer és az Arany János utcákban.
 A Hősök terén megtaláltuk a földdel betemetett valamikori szögletkertet, azt és az emlékművek környékét is virágosítottuk.
 Fejlesztettük a közmunkaprogramot, melynek köszönhetően
sok, a falu összképét, állapotát nagyban javító munkálat készül el.
 Mozgásérzékelős lámpákat szereltettünk fel a Hősök téri iskola
falára.
 Támogattuk a gyermekek utazását Mohácsra, a busójárás
megtekintésére.
 Nyáron rendbe tettük a Petőfi utcai orvosi rendelő belső udvarát, most pedig felújítjuk a háziorvosi rendelőt és új fogorvosi rendelőt alakítunk ki. Szerződést kötöttünk az új fogorvossal.
Mindezeket az eredményeket Önökkel együtt, az Önök közreműködésével sikerült elérni. Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek a településünk érdekében végzett sok-sok társadalmi munkáért, a felajánlásokért, az építő ötletekért, tanácsokért, azért, hogy
egy-egy kis lépésnek is velünk tudtak örülni!
Célunk, hogy most már az adósságoktól megszabadulva, kicsit
könnyebb szívvel, de az összefogás erejében bízva építsük tovább
településünket.
Ebben az évben főbb terveink közé tartozik a parkoló megépítése a
temető mellett, a tornaterem padlójának cseréje, az óvodakonyha
újraindítása, az óvoda felújítása, a Szent János téri iskolaépület
belső felújítása, a közvilágítási hálózat átvétele és járdaépítés
Lászlópusztán, a közvilágítás bővítése és az útjavítás folytatása.
Tudjuk, hogy nem minden tervünk sikerül, néha hibázunk is, és az
is biztos, hogy nagyon sok feladat áll még előttünk. Bízunk benne,
hogy sokan értékelik a pozitív változásokat és sokan csatlakoznak
Önök közül idén is falumegújító munkánkhoz!
Dienes Gábor alpolgármester
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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.
Juhász Sándor a hatvanas években került
a Tiszántúlról Ráckeresztúrra. Édesapja Tirolban harcolt, majd orosz hadifogságba
esett. Katonatársa és földije készített számára egy faládikát, amit Sanyi bácsi ma is őriz.

Biharból az Alpokba
„Hajszolt a sors, üldözött az élet,
sok forró vágyam mind semmivé lett,…”
(vitéz Somogyváry Gyula: Vándorút – részlet)

Nemrégiben több újság is hírül adta a rendkívüli
felfedezést, hogy az észak-olaszországi Alpokban
száz éve gleccserbe fagyott fegyvereket, lőszerládákat, jégbe vájt bunkereket, lövőállásokat, a harcokban elesett katonákat, zsebeikben pedig leveleket,
hadinaplókat olvasztott ki a globális felmelegedés.
Ebben a festői szépségű, manapság inkább síparadicsomként ismert régióban húzódott egykor a modern hadviselés egyik legbizarrabb frontvonala. A
fehér háborúként emlegetett harcok az Alpok csúcsai közt folytak, nemritkán két-háromezer méteres
magasságban. A közel kétszáz kilométeres frontvonalon főleg a tengelyhatalmak hadseregének emlékei bukkantak elő, mivel ők – azaz mi – védtük
északról Trentino tartományt: az Osztrák–Magyar
Monarchia serege a gleccseren állomásozott. Az
olasz állások délen, sziklás terepen álltak. Az osztrákok az itt kialakuló állóháború miatt állították fel a
magashegyi harcra specializált Kaiserschützent. Ám
az alakulat nem egyszerűen hegyi környezetbe küldött katonákból állt. A csapatok tüzérséget, utászokat, az ellátást segítő egységeket is felvittek a havas
csúcsok közé.
Ezen a frontvonalon szolgált éveken keresztül
Juhász Imre és Barcza Mihály.

Emléküket a településünkön élő nyolcvanhét éves Juhász Sanyi bácsi,
Juhász Imre fia elevenítette fel, aki a hatvanas években költözött a
Tiszántúlról családjával Ráckeresztúrra. Ő mondta, hogy egy háború
kellett hozzá, hogy – bár földik voltak – egy idegen országban ismerje
meg egymást a két Bihar megyei fiatalember. Juhász Imrét Furtáról,
Barcza Mihályt pedig az alig harminc kilométerre fekvő Szalontáról
sorozták be.
Sanyi bácsi édesapjának a fronton szakácsként az élelmezésben
volt fontos szerepe, és bár köztudott, hogy a háború frontvonalain a
szegényes ellátás volt a megszokott, olykor-olykor mégis tudott egy kis
színt vinni az elcsigázott honvédek mindennapjaiba. Egy alkalommal
palacsintát készített, aminek óriási sikere volt. Sanyi bácsi szerint
édesapját a honvédek összecsókolták, és onnantól igen megbecsült
tagja lett az alakulatnak. Ez lehetett talán az az esemény, ami után
Barcza Mihály közlegény egy beretválkozó dobozt készített és ajándékozott a hadosztály szakácsának, s a dobozfedél belső falára emlékül
pár sort fel is jegyzett (lásd a képen). Sanyi bácsi ezt a majd’ százéves
fadobozt a mai napig használja.
Persze a katonaélet apró örömeit folyton a halál élménye ölelte
körbe. Aki nem közvetlenül a fronton harcolt, kezében fegyverrel, arra
a passzív tehetetlenség külön lelki terhet rakott. Juhász Imre látta a
visszatért, megtépázott osztagokat, látta az érkező és nyomban a
frontvonalra irányított fiatal újoncokat, akik közül sokan soha nem tértek vissza. Egyre és egyre több arcot és nevet temetett el önmagában,
jóval mélyebbre, mint ahogyan azt a gleccser tette. Az Alpokban nem a
háború követelte egyébként a legtöbb áldozatot. A hadsereget erősebben tizedelték a mostoha körülmények. Nem volt ritka, hogy akár mínusz 30 fokra is visszaesett a hőmérséklet, gyakoriak voltak a viharok,
ráadásul a katonák ruházata sem volt megfelelő. Külön tragédiája ennek a frontvonalnak, hogy mindkét hadsereg a jó helyismerettel rendelkező helyi lakosságból is toborozott szép számmal, így nem volt ritka,
hogy falubeliek vagy rokonok álltak szemben egymással.
A kis faládika a felirat szerint 1917 októberében, vagyis a 12. isonzói csata előtti hetekben, a nagy áttörést megelőzően készülhetett.
Ebben a hadműveletben az északi, tiroli haderők is részt vettek. A front
összeomlása után a két bihari fiatalember már nem találkozott többé.
Barcza Mihályról nem tudunk, Juhász Imre orosz hadifogságba került,
ahol több évet töltött. Hazaérkezése után néhány év elteltével a két
települést már országhatár választotta el egymástól.
Varga Viktor
A doboz eredeti felirata: Juhász Imréé ezen kis láda. Készítete Barcza
Mihály emlékül a Tiroli harcztéren! Bihar megye Szalontai lakos. Készült
1917 október havába. Későbbi felirat: Szül 1882. …...… 24. Furtai lakos
Juhász Sándor. Szül 1926. Június 9.
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A nagy fejedelem emlékezete
II. Rákóczi Ferenc magyar főnemes, a Rákócziszabadságharc vezetője 1676. március 27-én a borsi (ma
Szlovákia) kastélyban született. Apja I. Rákóczi Ferenc,
nagyapja, déd- és ükapja, I. és II. Rákóczi György, valamint
Rákóczi Zsigmond egyaránt erdélyi fejedelmek voltak. Anyja, Zrínyi Ilona a költő Zrínyi Miklós unokahúga volt.
Művelt, széles látókörű felnőtt vált belőle. Annak ellenére, hogy az ország leggazdagabb földesura volt, meglátta a
Habsburg-elnyomás kegyetlenségét, és az elégedetlen nép
élére állt. „Egyedül a szabadság szeretete és a vágy, hazámat felmenteni az idegen járom alól, volt a célja minden
tettemnek” – írta emlékirataiban.
A magyar történelem leghosszabb – 1703-tól 1711-ig –
szabadságharcát vezette. Mindvégig vallási toleranciára, a

felekezeti viszályok kiegyenlítésére törekedett, kerülte a
zsarnokságot, a fölösleges erőszakot. 1704-ben erdélyi
fejedelemmé választották, az 1705-ös szécsényi Országgyűlésen a vezérlő fejedelem címmel tisztelték meg.
„A törvényeket megszegő hatalommal szemben az ellenállás nem lázadás, hanem jog” – ezt vallotta az 1707-es
ónodi Országgyűlésen, ahol kimondták a Habsburg-ház
trónfosztását. „Kinek a földön nincsen hazája, annak az
égben sincsen szállása” – vallotta.
A hadszíntéren váltakozó szerencsével folytak a csatározások. 1706-ig a kurucok kezében volt a kezdeményezés, de 1706 után Rákóczi seregei fokozatosan visszaszorultak. Serege a szabadságharc tetőpontján 52 lovas- és 31
gyalogezredből állt, 1706-ban 100 000 főre emelkedett.
Szabadságharca végül elbukott. A szatmári békekötés
után a felkínált közkegyelmet nem fogadta el, és végig
kitartott a magyar függetlenség ügye mellett. Kétszer is
fölajánlották neki a lengyel koronát, és megválasztását az
orosz cár is támogatta, ő mégsem fogadta el.
A vereség után a törökországi Rodostóban talált menedékre néhány hű követőjével együtt. Ott halt meg 1735.
április 8-án. Hamvait 1906-ban Kassán, a Szent Erzsébetszékesegyházban helyezték végső nyugalomra.
Magyarországon három település őrzi a fejedelem nevét
(Rákóczifalva, Rákócziújfalu és Rákóczibánya). Számos
városban és faluban neveztek el róla közterületeket és
intézményeket, valamint állítottak tiszteletére emlékművet.
Nevét őrzi az az induló, amelyet Berlioz, illetve Liszt Ferenc
is átdolgozott. Számos kuruc nótát is ismerünk. Rákóczi
arcképe látható az ötszáz forintos bankjegyen.
K. L.
(A címlapon Rákóczi fejedelem emlékezéseiből olvashatnak
részleteket.)
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Búcsú Novák Józseftől
Ráckeresztúr hű lakóját vesztettük el 2014. február 28-án.
Könyvében írt vallomása szó
szerint igaz: „Minden belső
érzésem és külső odaadásom
ehhez a faluhoz fűződik. Biztos vagyok benne, hogy fáradozásom nem volt hiábavaló.”
Valóban nem volt hiábavaló, kedves Jóska bácsi. Egy tevékeny élet lenyomatára
tekinthetünk vissza, mellyel lépésről lépésre gyarapodott falunk. Csak néhány a sok közül: 1963-ban a
bikaistállóból két tanterem készült, melynek megvalósításában részt vett. 1970-ben átadták a négylakásos
pedagógus szolgálati lakást, két évvel később a kétcsoportos, immár napköziotthonos óvodát; mindkettőt Novák József tervezte. 1971-ben sor került a
gyógyszertár alapkőletételére, majd 1972. augusztus
20-án a gyógyszertár átadására. Tervezője és kivitelezője: Novák József. A következő két dátum: 1979.
december 3., a négycsoportos óvoda alapjának kitűzése és 1981. szeptember 15., a négycsoportos óvoda
átadása. Ennek tervezésében is részt vett Novák József. A Vöröskereszt helyi szervezete kérésére 1992ben megtervezte és a kivitelezésben is nagymértékben segítette a II. világháborús emlékmű megépítését.
A felsorolás a nagyobb munkákat érinti csak.
Nagyrészt társadalmi munkában, szabadidejét áldozva tett szeretett faluja előbbre jutásáért. Tanácstagként a fejlődés szorgalmazása volt javaslatainak lényege. Ráckeresztúr életének tiszteletre méltó, meghatározó személyisége volt. Sok lakóházat tervezett községünkben.
Gyermekkori álmát valósította meg, amikor elkészült könyve: Ráckeresztúr község története 1347–1992.
Mennyi idő, utánajárás, kutatás, rendszerezés kellett,
hogy összeálljon a mű. Emlékszem, amikor az óvodáról szóló fejezetet írta, milyen alapossággal, precizitással, körültekintéssel gyűjtötte az adatokat, történeteket, korabeli képeket. Nagyon sokat és évekig dolgozott könyvén, de nem szűnő lelkesedéssel tette.
Most, hogy lapozgatom a kötetet, kedves Jóska bácsi,
nem volt hiábavaló a munkája. Felidézhetjük belőle a
múltat és a nem is olyan régmúltat.
Néhány éve találkoztunk az utcán, és elmondta,
hogy folytatni szeretné a könyvet, és tovább gyűjti az
anyagot. Bízom benne, hogy hagyatéka feldolgozásra
kerül, és valaki Jóska bácsi munkáját folytatva továbbírja történetünket. Befejezésül ezt írja könyvében: „Mindamellett úgy érzem, hogy megtettem kötelességem, amellyel községemnek, Ráckeresztúrnak
tartozom.” Életében harmóniába rendeződött a családi élet és a közélet.
Békés pihenését óvja az anyaföld.
Őszinte tisztelettel:

Bereznai Istvánné
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MOSOLY PERCEK Az ovis farsang reggelén a

szülők fényképezhettek, megcsodálhatták a szebbnél szebb, ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket, majd a folyosón jelmezes felvonulást tartottunk.
Megérkezett Bölönyi Réka, azaz Bukfenc bohóc. Lázas betegen egy előadást vállalt, amit mind a hat csoport együtt nézett
meg. Minden elismerésünk Rékáé, mivel betegen is fantasztikus hangulatot varázsolt, bevonta a gyerekeket, játszott, mókázott velük. A képek magukért beszélnek... Bukfenc bohóc
műsora után mindenki elvonult a csoportjába, és ott folytatódott tovább a mulatság.

Bukfenc bohóc

Az alsós színjátszók vidám
farsangi darabbal léptek fel
óvodánkban, amit nagyon
élveztek gyermekeink.
Akik mulattattak bennünket: Bucsi Csenge, Ferenczi
Dávid, Pintér Olivér, Kucsera Máté, Szegedi Ildikó,
Major Dominik, Madutai
Klaudia, Bátki Noémi,
Szakolci Dorina. Köszönjük
szépen a gyerekeknek és
Elek Kálmánné tanító néninek a munkáját.

Óvodánk is csatlakozott idén a Magyar Gyermekirodalmi Intézet kezdeményezésére Magyarországon is megvalósuló Nemzetközi Könyvajándék Nap rendezvényéhez. Február 14-én a
gyermekirodalmat apró gesztussal ünnepeltük meg: a gyerekeknek az Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona, valamint A só
című népmesét olvasták fel az óvó nénik.
Húshagyókedden, március 4-én a régi népszokást felelevenítve a rosszat és a betegséget jelképező kiszebáb égetésével és
a következő versikével búcsúztattuk a telet.
Figyelem, figyelem, közhírré
tétetik, a farsangi mulatság
befejeztetik!!!
Ide gyűljön az óvoda aprajanagyja, ha a kiszebábot látni
akarja!
Aki itt van, haza ne menjen,
aki nincs itt, az is megjelenjen!
Húshagyókedd ma vagyon,
mindenki gyűljön az udvaron!
A kiszebábot elégetjük, rossz
kedvünket elkergetjük.
Elzavarjuk a telet, jöjjön már a
kikelet!
Ruhát kérünk a kiszére, elégetjük egy-kettőre!
Kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget.
Ha elégett már a kisze, mindenkinek jó a kedve!
Fotó: Magyariné

Baki Bálintné

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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A Keresztúri Kópék sikere
Elek Miklós, Juhász Zsolt, Kucsera Máté, Nagy Ruben, Világosi Dániel, azaz a Keresztúri Kópék nevű kórus ezüst
minősítést kapott a február 28-án Rácalmáson rendezett megyei népdaléneklési döntőn. Felkészítő tanáruk:
Tóthné Sutka Edit.

Színházlátogatás ● Március 5-én délután Budapesten,
a Holdvilág Kamaraszínház előadásában az Ágacska
című Csukás István-mesejátékot nézték meg az alsós
színjátszók, a 3. b és a 4. a osztály Elek Kálmánné és
Pintér Piroska tanító nénivel. A kedves és tanulságos
előadás után a gyerekek találkozhattak a színpadon a
szereplőkkel, „megfoghatták” a díszleteket, és beszélgethettek a színház igazgatójával, Koltai Judittal.

ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ
Ráckeresztúr Petőfi Sándor utca 36/2. sz. alatt 300 négyszögöles bekerített építési telek teljes közművel (víz, gáz,
csatorna) eladó. Érdeklődni lehet a 25/454-031 telefonszámon. Irányár: 4 millió forint

Farsangi mulatság
A felsős farsangi mulatságot február 14-én tartottuk. Az eddigi években a diákönkormányzat
szervezett délután a tornacsarnokban jelmezversenyt tombolával, zenével, tánccal. Idén újításként már délelőtt elkezdődött az iskolai farsangi
projektnap. Az első órában minden osztályban
meghallgattak a gyerekek
egy rövid ismertetőt a farsangról, eredetéről, a hozzá
kapcsolódó népszokásokról, a különböző országok
farsangi hagyományairól. A harmadik órában a gyerekek egy-egy farsanggal kapcsolatos vidám mesét, történetet hallgattak meg az óra keretében.
A hatodik óra után a tornacsarnokban kezdetét
vette a jelmezverseny. Az osztályok csoportos jelmezzel és három-négy perces előadással készültek a
vetélkedőre. A témát előre megadtuk, amely alapján a
jelmezeket és a műsort el lehetett készíteni. Ez a téma idén a mese volt. Ügyes, kreatív előadásokat láthattunk. Megjelentek többek között a Madagaszkár
szereplői, a Hupikék törpikék, volt Hófehérke és a törpéi, Répamese. A díjazásból minden csoport részesült,
hiszen osztályonként egy-egy torta volt a jutalom.
Tóthné Bányai Márta

ELADÓ

Ráckeresztúr, Kocsy-Mayer u. 40. Alapterület: 1080 m 2
(lakóház + udvar), összközműves. Eladó a mellette lévő
1078 m2 beépítetlen telek is. A kettő együtt vagy különkülön is megvásárolható. Érdeklődni: Dénes Gábor ingatlanközvetítő (Duna House) Telefon: 06-30/393-4005

Természetesen az alsósok is farsangoltak, a gyerekek
különféle színes jelmezekbe öltöztek. A színjátszó
szakkörösök előadták a Farsangi ramazuri című mulatságos Marék Veronika-jelenetet, amellyel a Kultúrházak
éjjel-nappal című télbúcsúztató rendezvényen is felléptek az iskola képviseletében, és előadták az óvodásoknak is. (A kép az iskola aulájában készült, a színjátszókat figyelő közönségről.)

FIGYELEM! Jó állapotú széntüzelésű kétaknás sa-

Tisztelt Támogatóink! Kérjük, adójuk 1%-ával támo-

mottos kályhát keresek megvételre.
06-30/301-5297
Pontosítás ● A februári lapszámban megjelent Padula, ahol
nagyapám hadifogoly volt című írásban tévesen szerepel egy
földrajzi adat. Balmazújváros természetesen nem Nógrád, hanem Hajdú-Bihar megyében található.
A szerk.

gassák alapítványunkat. Sajnos az elmúlt évi felajánlásukat a NAV adminisztrációs okok miatt visszatartotta, de
idén ismét lehetőség nyílik arra, hogy adományuk eljusson hozzánk, s azt tanulóink javára használjuk fel.
A következő címre várjuk a felajánlásokat:
Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány
Adószám: 18489509 1 07
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GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY
„Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld”
(Mécs László)

Léteznie kell az abszolút tisztaságnak. Ami nem mulandó. Ami
tőlünk független, mert megelőz és túlél bennünket. Minden
tapasztalatunk ellenére benső tudásunk van a tökéletes tisztaságról, amit látni, érzékelni szeretnénk, érintkezni vele, és tenni
érte. Örök törekvése ez az embernek, amit Mécs László gyönyörűen fogalmazott meg: „Vadócba rózsát oltok, hogy szebb
legyen a föld”. Kereshetjük a művészetben, a természetben,
beleláthatjuk a legnemesebb emberi érzelmekbe, gondolatokba, de jól tudjuk mindannyian, hogy egyetlen vers vagy festmény sem felülmúlhatatlan, az „örök szerelem” sem örök, és a
legtisztább, több millió éves gyémánt is semmivé lesz egykor.
Hol találjuk, hol keressük hát a tisztaság örök forrását, az
„oltóanyagot”, ha ebben a világban nem leljük?
A Teremtés könyve ír az őskáosz vizei felett lebegő Isten
Lelkéről. Aki nem e világ alkotóeleme, mégis jelen lévő valóság. Nem azonos a világgal, de abban rendet teremtő és azt
megtermékenyítő erő. Mert igen, a Földet az ember beszenynyezte, a benne lévő tisztát tisztátalanná tette. Jóvá tennénk,
de újra és újra teleszórjuk nem csupán műanyag hulladékkal,
de annál még károsabb hulladék eszmékkel, gondolatokkal.
Jogosan írta Vörösmarty Mihály: „Az ember fáj a Földnek!” És
ha tudná a költő, milyen elméletek születnek egyes civilizáltnak
mondott emberi fejekben! Elég csak az úgynevezett
genderelmélet ördögi törekvését megemlíteni, amibe már most
óriási pénzeket ölnek Európa-szerte. Eszerint a kisfiúk, ha
akarják, lányoknak vallhatják magukat, a kislányok pedig fiúknak, választhatóvá téve és összezavarva a nemi szerepeket. A
tét: gyermekeink lelki-szellemi tisztasága. És ne gondolja senki,
hogy ez csupán a politika szintjén mozog. Lassan beszivárog
majd a megkeseredett, reménytelen társadalmi rétegekbe, egy
új megváltás ígéretével.
Mindennél fontosabb korunkban az Abszolút Tisztasághoz
való odafordulás, mert mindennél fontosabb a tiszta ész, a
tiszta gondolat, a tiszta lelkiismeret és a tiszta cselekedet.
Pontosan kilenc hónappal karácsony előtt, március 25-én
üljük Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét. Eszerint, ha a
karácsony Jézus születésének napja, akkor ez a nap az Ő
fogantatásának ünnepe. Az Abszolút Tisztaság fogantatásának
ünnepe. Amely abból a teremtő erőből tudott megtestesülni, aki
itt „lebeg” a kaotikus emberi történelem felett, és aki után ösztönösen is annyira vágyakozunk.
Isten Lelke a „vadóc” világba Márián keresztül Jézust oltja,
hogy a Föld vérkeringésébe beleáramoljon az Ő örök tisztasága. Isten magát adja, mert Ő maga a tisztaság. És tisztának a
tisztát őrizhetjük csak. Döntenünk kell mellette, ha meríteni
akarunk belőle, és ha meg akarjuk őrizni. Ahogyan döntött
Mária is, az Istenszülő, aki befogadta, majd méhében őrizte a
természetfölötti élet csíráját. Mária „igenje” volt a világtörténelem legnagyobb hatású, legmegtermékenyítőbb, legpozitívabb
emberi döntése.
Érdekes tapasztalata a keresztény embernek, hogy e természetfölötti életre igent mondva, merítve belőle, szépen lassan átértékelődik minden. Elszáll belőlünk az érzés, hogy mi
tisztátalanok birtokoljuk a Tisztát, mi mulandó lények őrizgetjük
a Végtelent, hogy Ő a miénk. Szelíden átitat viszont az a tudat,
hogy sokkal inkább e tiszta Végtelen őriz bennünket, és mi
vagyunk az Övé, akire bátran rábízhatjuk magunkat és gyermekeinket. Egész életünket.
v. v.

Ráckeresztúri diák sikere
A közelmúlt történelmét megérteni hosszú folyamat eredménye. A
történészek és kutatók éppen ezért
számítanak a személyes visszaemlékezésekre, a szóbeli történetekre.
Az idős emberek felkeresése és
emlékeik összegyűjtése a mostani
fiatalokra vár.
Herkli Boglárka, a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium 10. c osztályos
diákja a közelmúltban a Lakiteleki Népfőiskola, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum és a
Hit Pajzsa-díj alapítója által középiskolásoknak kiírt pályázaton vett részt, melynek témája az egyházüldözés.
Boglárka harmincnégy induló közül első helyezést ért el.
Az elismerő oklevelet és pénzjutalmat a Parlament Vadásztermében, a Köztünk élő Mindszenty című konferencia
keretében vette át 2014. március 1-jén. Pályamunkájában
a ráckeresztúri egyházközség 1950-es, 1960-as évekbeli
történetét és az itt szolgáló plébános, dr. Németh László
sorsát mutatja be nagyszülei és más falubeliek emlékein
keresztül. A dolgozat értékét számos fénykép emeli, így
például azok a felvételek, amelyek az úrnapi körmeneten
készültek 1957-ben. Németh atyára nagy szeretettel emlékeznek a ráckeresztúriak, hiszen az ő idejében mindig
megtelt a templom a vasárnapi szentmisén.
Boglárka pályaművét a Rendszerváltás Történetét
Kutató Intézet és Archívum könyvtárában helyezik el, s
mások számára is hozzáférhető lesz majd.
(dó)

Tisztelt Gazdálkodók! Kedves Ráckeresztúriak!
A Katolikus Karitász állatállománya idén egy malaccal
gyarapodott.
Tíz jó szándékú adományozó jelentkezését várjuk, akik
márciustól decemberig 1 zsák termény/hónap formájában
segítenék a hízlalást. Az állatot karácsony előtt szeretnénk
majd levágni és szétosztani a rászorulók között.
Jelentkezni a 06-20/232-8309 telefonszámon lehet.
A karitász más haszonállatot is tart, egyéb terményadományaikkal tojáshoz juttathatják a családokat.
Köszönjük!
Páli Szent Vince Karitász Csoport
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Bemutatkozik a Nemzetőrség
Előző lapszámunkban a ráckeresztúri polgárőrök
munkájával ismerkedhettek meg, most egy másik
civil szervezet mutatkozik be: a községünkben
2001 áprilisától működő Nemzetőrség.

„Hazafelé zengett a kis Muki”
Iskolák előtt látva az autókat, ahogy a szülők hozzák-viszik
a gyerekeket, eszembe jutott a ráckeresztúri gimnazisták
Ercsibe járása. 1965-ben a „Mukival” utaztunk. Hosszú
volt a menetidő, így egy tantárgy megtanulása vagy egy lecke megírása is megtörténhetett.
Télen kellemes meleg volt a kocsiban. Barátként üdvözölt bennünket a kisvonat személyzete. Ha valaki hiányzott,
a kalauz bácsi rögtön észrevette, és érdeklődött utána.
Örültünk a monoton zakatolásnak. A hazafelé út mindig
kellemesebbnek ígérkezett, ugyanis ercsi diákok átjártak
Károly Jani bácsihoz harmonikaórára. Ilyenkor zengett a kis
Muki, énekeltünk, hallgattuk a zeneszót. Az utasok csillogó
szemmel néztek bennünket, nem zavarta őket vidámságunk, hiszen illedelmesen viselkedtünk.
Nagyon sajnáltuk a kis csühöst, amikor 1966-ban megszűnt, évekig emlegettük. A busz nem tudta pótolni azt a
hangulatot. A kis fapados jármű megszépítette a diákéveket.
Bíró I.-né

A pesti forradalom lelkes hívei 1848. március 15-én megfogalmazták tizenkét pontos követelésüket, melynek egyik
eleme a nemzeti őrsereg megalapítása volt. Az első magyar nemzetőrség vezérlésének legfőbb szervét, az Országos Nemzetőrségi Haditanácsot Batthyány Lajos hívta
életre. 1956. október 31-én a Kilián-laktanyában szerveződött újra a Nemzetőrség. A szervezet ma is létezik.
A Ráckeresztúri Nemzetőrök Egyesülete a Fejér Megyei Nemzetőrség egységeként tizenkét fővel kezdte meg

működését 2001 áprilisában. Ma közhasznú egyesületként működik, tagjaink a Nemzetőrség szellemiségét és
hagyományait szem előtt tartva önkéntes alapon tevékenykednek. Egységünk három tagja 2005-ben elvégezte
a BM által meghirdetett alapfokú polgári és katasztrófavédelmi tanfolyamot. Szintén ebben az évben három fő részt
vett a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság által a Kodolányi János Főiskolán szervezett „bűnmegelőzési szabadegyetem” nevű képzésén.
A Ráckeresztúri Nemzetőr Egyesület legfontosabb
szabályai: nem hatóság, ilyen jogkörben nem intézkedik,
mindent önkéntességi alapon végez. Főbb tevékenysége:
katasztrófavédelem, ifjúságvédelem, hagyományőrzés,
segítségnyújtás. A politikai pártokkal semmilyen kapcsolatunk nincs, anyagi támogatást tőlük nem kapunk; szerződésünk alapján kapott és egyéb adományokból tartjuk fent
magunkat.
Részt vettünk az árvízvédelmi munkákban, a devecseri
iszapkatasztrófa idején a helyszínen segítettünk, nemegyszer megzavartuk a betörőket, fatolvajokat. Szorosan
együttműködünk a Szamuráj 07 Kft.-vel, az iskolával és a
helyi katolikus karitásszal is. Az iskola előtt segítjük a
gyerekek biztonságos átkelését, kérésre elkísérjük a biciklitúrára induló diákokat. Beindítottuk kadét programunkat.
Szolgálatunkat a falu lakossága érdekében látjuk el,
minderről rendszeresen részletesen beszámolunk az önkormányzatnak. Eredményességünk nagy mértékben függ
az anyagi lehetőségektől, mert bajtársaink hozzáállása
nem változott. Ebben az évben is ugyanolyan odaadóan,
önkéntes alapon végezzük munkánkat a falu érdekében,
és bárkivel szívesen együttműködünk.
Csobánki Csaba nemzetőr ezredes
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MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK”

A negyvennégy esztendős Liszi József a ráckeresztúri általános
iskolába járt, majd kőművesnek tanult. Jelenleg a Bos Genetic Kft.nél bikagondozóként dolgozik. Több mint tíz éve foglalkozik postagalambok versenyeztetésével, de a madarak szeretete jóval korábbra vezethető vissza: nyolcévesen apai nagyapjától kapott néhány
galambot, azóta mindig voltak körülötte szárnyas jószágok. Ráckeresztúron többen hódolnak a galambászat szenvedélyének, ám jelenleg József az egyetlen hivatalos versenyző.
A postagalambok versenyeztetése mára családi hobbivá nőtte
ki magát, a hétvégi versenyeken az egész család együtt izgul,
és egyszerre örülünk a fáradtan, de mégis büszkén hazatérő
kedvenceinknek. Szomszédaink is velünk izgulnak a versenyeken, és érdeklődnek, hogy jönnek-e már a galambok. A postagalambok rendkívül intelligens állatok, hazatérési képességükről legendák keringenek. Képesek akár 800 kilométerről is
hazaérni még a felengedés napján. A legnagyobb öröm számunkra, mikor egy-egy hétvégén a teljes küldött létszám itthon
vacsorázik. Minden madarat egyforma szeretettel várunk haza.
Azokat is, amelyek kissé megkésve érkeznek. A versenyzést a
feleségem javaslatára kezdtem el, aki azt mondta, hogy „ha
már postagalambokat tartunk, miért nem versenyzünk velük?”
Hivatalosan is postagalamb-versenyző lettem. Példaképem
nincs, mert ebben a sportban nem lehet senkit másolni vagy
vakon követni. Nagy segítségemre vannak galambász barátaim, a teljesség igénye nélkül említeném meg Malomsoki Tibor
és Kókai Lajos többszörös bajnokokat. Velük napi kapcsolatban vagyok, rengeteget segítenek tanácsokkal és tenyészgalambokkal is. A postagalambok tartásával is vannak kötelezettségek. Az etetés,
itatás, a galambházak takarítása naponta egy órát vesz
igénybe. Versenyidőszakban
kicsit
többet. De mindezt
kikapcsolódásnak
fogom fel, nem munkának.

A postagalambverseny szigorú szabályok szerint történik. Az
egyedi gyűrűvel + versenygyűrűvel (mikrochippel) ellátott galambokat úgynevezett gyűjtőhelyre (egyesület) szállítjuk. Ott bekosarazzák őket, amiről hivatalos jegyzőkönyv készül. A speciálisan
postagalamb szállítására készült kamion a feleresztési helyre
viszi a galambokat. Adott időpontban felengedik őket. A feleresztési hely és a galambok dúca közötti légvonaltávolság méteres
pontossággal be van mérve. Érkezésükkor az elektromos rögzítő
rendszer érzékeli a galambok lábán a chipes gyűrűből az adatokat, így a gyűrűszám szerint azonnal lehet látni, melyik galamb
milyen méter/perc sebességgel tért haza. A versenyt az a galamb
nyeri, amely a lehető legnagyobb sebességgel a legrövidebb
úton (légvonal) repül. Az évek alatt több díjjal örvendeztettek meg
kedvenceim, talán a legemlékezetesebb a 2009-es Országos
Szuper Kupa összesített Champion versenyen elért 26. hely
(7925 galamb versenyezett ekkor).
Érdekességképpen jegyezném meg, hogy 1943 óta hatvankét
állat kapta meg az úgynevezett Dickin Medalt, amely az állatoknak adható legmagasabb rangú brit katonai kitüntetés. Harminckét postagalamb kapott ilyet a hősiességéért.
A versenygalambászat kitűnő szabadidős tevékenység az
egész családnak, ráadásul a világon elismert olimpiai sportág is.
Nagy bánatom, hogy Ráckeresztúron egyedüliként vagyok hivatalos versenyző. Alig van kezdő galambász. A fiatalok közül csak
kevesen érdeklődnek ez iránt a sport iránt. Feltett szándékom a
postagalambsport népszerűsítése, ezért szívesen látom otthonomban azokat, akiket érdekel ez a sport, vagy egyszerűen csak
kíváncsiak a galambokra. Szeretettel várok kisebb iskolai csoportokat is természetismeret, illetve biológiaóra keretében is akár.
Liszi József

Télbúcsúztató
Ráckeresztúr község is csatlakozott idén a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű rendezvénysorozathoz, melynek programjaira
2014. február 28–március 2. között került sor. Az országos akció célja a közösségi művelődés népszerűsítése. A pénteki
eseményen a KIMM ráckeresztúri Drogterápiás Otthona munkatársai
és lakói gitárszóval kísért dalokkal lepték meg a közönséget, mielőtt
kiállított képeiket megtekintettük. A művészetterápiás foglalkozásokon készített alkotások döbbenetes hatást gyakorolnak a szemlélőkre.
Czerjak Mihály terápiás munkatárs röviden bemutatta az otthonban
zajló munkát, majd az egyik lakó, Misi élettörténetét ismerhettük meg.
A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola alsós színjátszó
csoportja Marék Veronika Farsangi ramazuri című darabját adta elő.
Marczinka Mária Magdolna nótacsokorral, a Darázsderék Táncegyesület
a Micsoda nő ez a férfi című produkcióval, a Mákvirág Táncegyesület két
tánccal és egy Juliska–Mariska paródiával, a Pávakör helyi gyűjtésű
népdalcsokorral örvendeztette meg a közönséget. Köszönet a fellépőknek a fáradozásukért és a jó hangulatért.
Vasárnap a kastélyban Herkliné Marika vezetésével a papírfonás rejtelmeit ismerhették meg az érdeklődők. Családias
hangulatban színes reklámújságokból papírkosarakat készítettünk, és Marika meglepetéssel is készült: az általa készített
remekművekből adott ajándékba egyet-egyet a jelenlévőknek. Köszönjük áldozatos munkáját, és a sok segítséget!
– ik –
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Farsang Mohácson
A busójárás a mohácsi sokácok télbúcsúztató szokásaihoz
kötődik. A hagyomány szerint az álarcos, jelmezes busók
minden évben csónakkal kelnek át a Dunán, majd a városon
tülkölve, kolompolva vonulnak végig, hogy zárásképpen egy
óriási máglyán
égessék el a
telet jelképező
koporsót. Idén
is
számos
program közül
válogathatott a
Mohácsra látogató turista. Az
első és tán
legérdekesebb
látnivaló mindenképpen a
busók öltözete: szőrével kifordított rövid bunda, szalmával
kitömött gatya, színes, gyapjúból kötött cifra harisnya, bocskor. A bundát öv vagy marhakötél fogja össze a derekukon,
erre akasztják a marhakolompot. Kezükben kereplő vagy
soktollú, fából összeállított buzogány, vállukon tarisznya. Az
igazi busó a fűzfából faragott, hagyományosan állatvérrel
festett birkabőr csuklyás álarcról ismerszik meg.
Szép tavaszi napnak ígérkezett 2014. március 1-je. Ezen
a szombati napon mintegy százötvenen gyülekeztünk kora
reggel a gyógyszertár előtt, hogy felülhessünk a három busz
valamelyikére, amely „elrepít” a híres-nevezetes busójárásra.
A Szerdások egy buszon utaztak. Egész úton jó hangulat
uralkodott. Mindenki megtalálta a beszélgetőtársát, vagy
elfoglalta magát valamivel. Természetesen lehetetlennek
minősült az esetleges elmélyülés a földrajz világában, amivel
én próbálkoztam.
Mohácson kisebb csapatokban, térképpel és kíváncsian
indultunk el. Az utcákon gumicukor- és kerámiaárusok,
hűtőmágnes és mindenféle szuvenír. Szemlélődtünk, ám egy
bácsi megállított
minket: „Ej, kisasszonyok, hát
meg sem állnak a
térképnél, csak így
tov ábbme nnek ?
Meg tudják nekem mondani,
mikor uralkodott
Könyves
Kálmán?” Elképesztő volt a bácsi, megállás nélkül hexameterekben szavalt. Egyszer csak nagy csörömpölést hallottunk,
és megláttuk a busókat. Ők még csak amolyan szelíd busók
voltak, éppen csak megmutatták magukat.
A nagy felvonulás délután 1-kor kezdődött. A sok száz
ember lesétált a Duna-partra a komphoz, amely busókkal és
boszorkányokkal érkezett. Elindult a menet. Fokozott figyelmet kellett fordítani az asszonyokra, lányokra, nehogy
egy busó elrabolja őket. A kitartóak végigkísérhették az
egész felvonulást, ám a fáradtabbak egy idő után különváltak a tömegtől.
A nap folyamán többször találkoztunk az utcákon falubeliekkel, mindig lelkesen üdvözöltük egymást. Nagyon jó
időnk volt, és sok szép élménnyel gazdagodtunk.

IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Számok, érdekességek
A könyvtár állománya a 2013. június 1-jei újranyitás óta
eltelt idő alatt megközelítőleg 1200 kötettel bővült, ez főként
adományokból gyűlt össze, így összesen már 6300 dokumentum áll az olvasók rendelkezésére. Az állomány kölcsönözhető része 5736 kötet, ebből a szépirodalmi gyűjteményrész a legnagyobb: 3986 kötet. A felnőtt szakirodalmi
dokumentumok száma 1128, a gyermekirodalom 782 kötetből áll. A többi csak helyben használható dokumentum
(kézikönyvek, helytörténet).
A helytörténeti gyűjtemény a Ráckeresztúri Hírek eddig
hiányzó számaival, lapkivágatokkal és Novák József: Ráckeresztúr község története című könyvével bővült. A KIMM
ráckeresztúri Drogterápiás Otthona kiadványai is gyarapították a gyűjteményt.
Könyvtárunknak 405 beiratkozott olvasója van: 207 fő
tizennégy éven aluli, 152 fő tizennégy és hatvanöt év közötti, a hatvanöt év felettiek száma 46 fő. A beiratkozott olvasókból 59 fő az újonnan regisztrált, az aktív használók száma 97 fő. Tavaly június óta 1334-en fordultak meg a könyvtárban, akik összesen 4453 kérdést tettek fel és 1089 dokumentumot kölcsönöztek ki; ebből a 14 éven aluliak 434
kötetet.
A Nemzetközi Könyvajándék Napon, február 14-én a
könyvtár „elveszített” három könyvet, melyek útját, megtalálóit a veszitsel.konyvtar.hu oldalon követhetjük nyomon.
A Vörösmarty Mihály Könyvtár (Székesfehérvár) közreműködésével könyvtárközi kölcsönzésre is lehetőség nyílik.
Várjuk továbbra is felajánlásaikat, elsősorban kortárs- és
gyermekirodalmat, kötelező olvasmányokat.
Szokoli Krisztina

Wass Albert-felolvasás

Idén Ráckeresztúr is csatlakozott a hét éve indult országos
kezdeményezéshez, és február 21-én délután a vállalkozó
kedvűek az író meséiből, regényeiből olvastak fel szemelvényeket. Wass Albert életútját ifj. Baki Bálint foglalta öszsze, majd Dienesné Zsebi Regina, Gajdó Klaudia, Horváth
Patrícia, Kristóf Ágnes, Szokoli Krisztina, Takácsné Spáh
Erika, Takács Flóra ismertette meg a hallgatósággal az író
gondolatait.
Elhangzott például A mátyás és az őz meséje, az Amit
az apa gyermekének mond, Az elkésett angyal című novella, részlet a Hagyaték és a Tizenhárom almafa című regényből és a Mese az erdőről című elbeszélésből. A Nagyapám tanítása örökérvényű gondolatait útravalóként vitték
magukkal a résztvevők: „Ellophatod valakinek a lovát, a
tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod és
visszaadhatod megint, vagy megtérítheted az árát. Csak
egyvalamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha.
S ez az idő! Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt
időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs,
eltelt, vége. Örökre elveszett, és te voltál az, aki a jóvátehetetlen veszteséget okoztad.”
(G.)
Horváth Patrícia
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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 februári Ráckeresztúri Hírmondóban megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése Arisztotelész ókori görög filozófus egyik időtálló gondolata: „A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék.” Tizennyolc helyes megfejtés érkezett.
A három szerencsés nyertes: Király Istvánné, Lisziné Hunyadi Hajnalka, Veszeli Lászlóné.
Jutalmukat a könyvtárban vehetik át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek szeretettel gratulálunk!
KERESZTREJTVÉNY (Készítette Rózsa Ferenc)
VÍZSZINTES 1. A megfejtés első része 15. Szóösszetételekben: új 16. Neked németül 17. AY 18. Férfinév 19. A megfejtés ötödik
része 20. Rodrigo Diaz de Vivar spanyol hős közismert neve: El … 21. Dalfesztiváljáról híres olasz város 24. Angol királyi légierő röv. 27.
Olasz bíboros, aki 12 évesen kapta a címet (Roberto …… 1541–1559) 30. Sör régiesen 31. Híres mexikói, fakéregből kézzel készült papírfajta, amely az azték birodalomban is elterjedt volt 33. Ivartalanított kos 35. Téli csapadék 37. Kettős betű 38. Válogatott labdarúgó 39.
Csőben sütött étel 40. Minőségbiztosítási szabvány 41. József Attila híres verse 43. A megfejtés hatodik része 45. „…és Magóg fia vagyok én”, Ady versének kezdete 46. ER 47. Hosszmérték (régi) 49. Kecskehang 51. KY 52. Fohász 54. Balaton-parti helység 56. Neves
színészünk: …János 59. Olasz válogatott labdarúgó, jelenleg a Genoa játékosa, Luca …63. EO 64. Rábeszéléssel itt tart 66. Fűszer 68.
Meglepetés felkiáltó szava 69. Származási hely kezdőszava (.…in) 70. A
megfejtés második része 73. Csehország fővárosa cseh nyelven 74. Evita,
…. argentin elnök felesége volt 76. Román autójelzés 77. Arany vegyjele 78.
Híres, olasz énekes-zeneszerző 79. Világmindenség
FÜGGŐLEGES 1. Felnőttek képzésével, oktatásával foglalkozó tudomány
2. Tea németül 3. AO 5. Észak-olaszországi város 6. Az olasz Velence
strandja 7. Cipész használja 8. Svéd légitársaság 9. Fagyit tölcsérből fogyaszt
11. Ütlegel 12. A megfejtés hetedik, befejező része 13. A Pál utcai közlegény 22. Semmi latinul 23. A Kanizsai család híres nőtagja. 25. AME 26. Fát
kézzel megmunkál 29. Tempó 32. A tantál vegyjele 34. Teniszeszköz ékezethibával 36. Lágy fém 39. A megfejtés harmadik része 40. Ez…az…,
mindegyik 42. Székesegyház 43. Spanyolország tartománya 44. CK 48.
Tündér .…, mesehős 49. Személyes névmás 50. Európai Közösség 53.
Elemi részecske 55. LLS 57. Noszty Pál szerepét alakította a filmben (A
Noszty fiú esete Tóth Marival – .…Tivadar) 58.A megfejtés negyedik
része 60. A független India első miniszterelnöke, nevének jelentése: Vörös
Ékszer 61. Kevert roham (!) 62. Zamat 65. LN 67. Történelmi kor 68.
Egyik szülő 70. Sportszerelés 71. ERO 72. Lengyel légitársaság röv. 74. PA
75. NT
A megfejtés egy Cato-idézet, melyet 2014. április 5-ig várunk a
rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen is leadhatják a
könyvtárban. A helyes megfejtők közül három szerencsés jutalomban részesül.
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Játékos sportverseny

SPORTSAROK

Országos elődöntő Törökbálinton
Hétfő reggel, február 24-e. A csapat útra kész az év legnagyobb megmérettetésére. Budapest, Törökbálint, Érd, Székesfehérvár és Agárd csapatai vártak falunk kis „harcosaira”.
Bizonyítani akartuk, hogy nem véletlenül kaptunk indulási
engedélyt az országos elődöntőre (a megyei döntőn 3. helyezést ért el a csapat egy elrontott játék miatt). Nem láttuk még
a gyerekeket ennyire motiváltnak és összeszedettnek ebben
az évben, mint azon a napon. Jó érzés fogott el minket, tudtuk, nagyon megnehezítjük a városok dolgát. És beigazolódott a sejtésünk. A verseny elejétől a végéig valamennyi fordulóban az első három hely
valamelyikén végzett a csapat.
Végig izgalmas, nagyon jó versenyt vívtak diákjaink.
A gyerekekkel közösen
megélt pillanatok felbecsülhetetlenek. Sokszor meglepődünk, mitől van ekkora erejük.
Mennek, hajtanak, és nem állnak meg akkor sem, ha
„padlóra” kerülnek. Küzdenek a fair play szellemében. Szurkolnak a „rivális” csapatnak, és elérik azt, hogy két szurkolótábor buzdítsa őket.
Az utolsó versenyszám a kötélhúzás volt. A keresztúri és
az agárdi szurkolók együtt szurkoltak az éppen aktuálisan
játszó Fejér megyei csapatnak. Nagyon nagy élmény volt, a
sport igazi arcát mutatta meg.
Törökbálint és Agárd után az előkelő harmadik helyen
végzett a csapat. Ez a „pici” iskola ismét olyan városok legjobbjait előzte meg, mint Érd, Székesfehérvár és Budapest.
Még egy számadat: a versenyre több mint kétszázötven iskola nevezett az országból, Ráckeresztúr a legjobb tizenöt csapathoz tartozik.
A csapat szerethetőségére a legjobb példa, hogy a verseny óta öt tortát kaptunk a szülőktől, nagyszülőktől. Köszönjük nekik, és a kitartást, segítséget, biztatást is, amit folyamatosan kapunk tőlük. Köszönet az iskola vezetőségének, kollégáinknak, akik segítségükkel hozzájárultak sikerünkhöz!
Endrődi Noémi, Kókai Dávid

Kakusei Országos Bajnokság
A ráckeresztúri karatecsoport néhány versenyzője 2014. március 8-án
részt vett a Kakusei Országos Bajnokságon, melyet a tököli városi
sportcsarnokban rendeztek.
Felkészítőjük, Ujvári József 2. Danos karatemester
lapzártakor adott hírt a nagyszerű eredményről.
Csapat kata versenyszámban a Kovács Nikolett, Petkes
Csenge, Gondi Evelin összetételű csapat a második helyen
végzett.
Egyéniben második lett Gondi Evelin, Petkes Csenge és Novozánszki Benedek. Negyedik helyezést ért el Kovács Nikolett és Novozánszki Kristóf.
RH

A Velencén rendezett Dobd a kosárba! Területi Jamboree-n 3. és 4. osztályos diákjaink a második helyen
végeztek. A résztvevők: Bátki Noémi, Kiss Attila,
Kozocsa Katerina, Mészáros Hajnalka, Lukács Vivien, Ménesi Fanni, Hujber Ádám, Bognár Panna, Óanna Márk
Bence, Somodi Levente, Major Dominik, Gajdó Olivér és
Ördög Veronika. Felkészítő tanáruk Endrődi Noémi.

Hét csapat vett részt a március 7-i kosárlabdaváltóversenyen, amit a ráckeresztúri tornacsarnokban
rendeztek. Dunaújváros, Pusztaszabolcs, Kápolnásnyék, Velence, Pázmánd és Ráckeresztúr 1. és 2. osztályos diákjai mérték össze ügyességüket. A verseny
eredménye: 1. Ráckeresztúr I. csapata (Csák Lili,
Csesztregi Eleonóra, Csizmarik József, Garai Hanna, Kórik
Alexandra, Kristóf Ágnes, Nánási Ramóna, Tóth Dominik,
Varga Lóránt, Venczkó Vencel); 2. Pázmánd; 3. Velence
és Kápolnásnyék (holtversenyben) 5. Dunaújváros; 6.
Ráckeresztúr II. csapata (Baki Eszter, Darufalvi Eszter,
Horváth Gréta, Járóka Anita, Kálmán Szabina, Kocsis Csenge, Pruma Virág, Pruma Zita, Szántó Krisztina, Tóth Dominika); 7. Pusztaszabolcs
A gyerekeket Endrődi Noémi testnevelő tanár készítette föl a versenyre.
G. Á.
A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola idén március 10–20. között rendezi meg a
hagyományos Petőfi-hetet. A tanulmányi versenyek, műveltségi vetélkedők, szavalóverseny mellett lesz ötödölő, pingpong-, sakk- és
sportverseny is. Az eredményekről az áprilisi
Hírmondóban részletesen beszámolunk.
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Nyugdíjas Ki mit tud?

ÚTRAVALÓ ÜZENET

A XXI. Fejér Megyei KOR-TÁRS Nyugdíjas Ki mit tud?ot idén a Szabadművelődés Házában rendezték meg. A
fellépők zenével, tánccal, verssel, énekkel készültek. A
megye minden részéről érkeztek csoportok, szerepeltek
például Hantos, Seregélyes, Baracs, Igar, Nagyvenyim,
Kisapostag, Székesfehérvár műkedvelő nyugdíjas csoportjai. A háromtagú zsűri – Lendvai Judit, HahnKakas István, Czinki Ferenc – a kiemelkedő előadóművészeti produkciókat oklevéllel ismerte el.
Településünk civil szervezetei közül oklevelet kapott a Ráckeresztúri Pávakör Egyesület, a Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület, a Ráckeresztúri BorÁszok Dalárda Egyesület és a ráckeresztúri Mákvirág
Tánccsoport Egyesület. Balogh Péterné és Halász Tibor
emléklapot vehetett át.
A szép eredményhez szívből gratulálunk valamenynyi résztvevőnek, s további sikereket, emlékezetes fellépéseket kívánunk.

„Minden ember sírva születik, de nem
minden ember zúgolódik. Sokan állandóan panaszkodnak és csalódottan
halnak meg. Ezek az emberek elrágcsálják a keserű tablettát, pedig ha egykét korty vízzel és egy kis türelemmel
nyelnék le, nem éreznék a keserűségét.
Az ilyen emberek a más terhét könynyűnek találják, de a saját terhüket
olyan nehéznek, mint az ólmot. Ők
azok, akik mindig rossz bánásmódban
részesülnek. Senki tyúkszemére nem
taposnak oly gyakran, mint az övékre.
A hó legsűrűbben az ő ajtajuk elé hull,
a vihar legerősebben az ő ablakuk
előtt tombol. A valóság az, hogy
mindez csak képzelet. Ők is boldogok
lennének, ha ezt belátnák. Egy csipetnyi a megelégedés füvéből olyan ízt ad
a legegyszerűbb levesnek is, mint a
legfinomabb királyi éteknek.”
(Charles H. Spurgeon)

(gá)

Megkérdeztük…
Milyen feladatokat lát el a Szent László Falugazdálkodási Nonprofit Kft.?
Válaszol:
Zólyominé Margitai Zita ügyvezető
− 2014. január 1-jétől a törvényi módosításoknak eleget téve cégünk már nem szolgáltathat vizet a lakosságnak,
ezt a Fejérvíz Zrt. teszi. Ezért volt szükség a névváltoztatásra és a tevékenységi körök módosítására is. A Szent
László Falugazdálkodási Nonprofit Kft. fő tevékenységi köre ezentúl a zöldterület-kezelés lesz, ami azt jelenti,
hogy a településen lévő összes park gondozása, fenntartása a kft.-hez tartozik, ideértve a temető rendben tartását és a szemétszedést is. Ezen felül természetesen még más feladatokat is elvégzünk.
 Az önkormányzat igényeinek megfelelően besegítünk az aktuális építkezésekbe, felújításokba a közfoglalkoztatottakkal együtt. Részt veszünk az útjavításokban és a csapadékvizet elvezető árokrendszer kialakításában és karbantartásában.
 A helybéli leveleket dolgozóink viszik ki a lakóknak.
 Az önkormányzat intézményeiben karbantartási és takarítási feladatokat látunk el.
 Minden hónap 26-ától a következő hónap 10-éig a helyközi buszbérleteket áruljuk a tornateremben, e
szolgáltatásunk nagy sikert aratott a falubeliek körében.
 A Vertikál Zrt.-nek besegítve szemétszállítással kapcsolatos teendőket is elvégzünk. Használt, 120 literes
szemetes kukát lehet nálunk vásárolni, hozzá chipet is adunk. Kapható még nálunk kommunális szemétnek, valamint petpalackoknak való szemeteszsák.
 Januártól az irodában faxolni, fénymásolni, nyomtatni, szkennelni is lehet, színesben vagy feketefehérben, akár nagy tételben is.
 A cég dolgozói részt vesznek az ünnepségek, kulturális rendezvények szervezésében, lebonyolításában.
 A kft. munkatársainak részvételével történik a Ráckeresztúri Hírmondó terjesztése is. Ha valaki nem kapja
meg az aktuális számot, vagy elázik, megrongálódik az újság, netán széttépi a kutya, kérem, jelezze nálunk, s pótoljuk.
RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ ● Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja ● II. évfolyam 3. szám
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