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Száztíz éve, 1905. április 11-én
született József Attila
Kész a leltár
Magamban bíztam eleitől fogva –
ha semmije sincs, nem is kerül sokba
ez az embernek. Semmiképp se többe,
mint az állatnak, mely elhull örökre.
Ha féltem is, a helyemet megálltam –
születtem, elvegyültem és kiváltam.
Meg is fizettem, kinek ahogy mérte,
ki ingyen adott, azt szerettem érte.
Asszony ha játszott velem hitegetve:
hittem igazán – hadd teljen a kedve!
Sikáltam hajót, rántottam az ampát.
Okos urak közt játszottam a bambát.
Árultam forgót, kenyeret és könyvet,
ujságot, verset – mikor mi volt könnyebb.
Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen,
de ágyban végzem, néha ezt remélem.
Akárhogyan lesz, immár kész a leltár.
Éltem – és ebbe más is belehalt már.
*

Két hexameter
Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis!
Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.
*

(Édesanyám, egyetlen, drága…)
Édesanyám, egyetlen, drága,
te szűzesség kinyilt virága
önnön fájdalmad boldogsága.
Istent alkotok (szivem szenved)
hogy élhess, hogy teremtsen mennyet,
hogy jó legyek s utánad menjek!

A szociális ellátások változásairól
Petőfi-hét, 2015. március 9–13.
Múltidéző – A citerakészítő ezermester
Felfedező: Fehérvárcsurgó
Sikeres energiatakarékossági pályázat
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ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Gyógyszertári ügyelet
május 1., 2., 3.: Ráckeresztúr
május 9., 10.: Ercsi
május 16., 17.: Martonvásár
május 23., 24., 25.: Ercsi
május 30., 31.: Ercsi

Egészségház
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804)

Háziorvosok rendelési ideje
Dr. Bánovics Ilona
Telefon: 06-30/475-5781
Asszisztens: Erdősi Zoltánné
Hétfő, szerda: 14–18
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12
Dr. Mihalicza Ingrid
Telefon: 06-20/852-0350
Asszisztens: Németh Éva
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!

Újszülöttek
Barkóczi Zoltán 2015. február 19.
Gyurcsányi Lara 2015. február 21.
Gajdó Kinga Vanessza 2015. március 21.
Turai Leila Tifani 2015. március 24.
Az újszülötteknek és családjuknak szeretettel gratulálunk.

Elhunytak
Száraz Sándorné (Paulovics Irén) 2015. február 8.
Tóth Istvánné (Pier Terézia) 2015. február 24.
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.)

E LEKTRONIKAI

HULLADÉKGYŰJTÉS

A gyűjtés ideje: 2015. április 25., szombat, 8–12 óra
Helyszín: Ráckeresztúr, Hősök tere, volt gázcseretelep
A gyűjtés során leadható elektronikai berendezések: minden, ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral működött! Pl. televízió, hűtő,
mosógép, számítógép, monitor, fűnyíró, varrógép, vasaló stb.
Ingyenesen igényelhető a „Házhoz megyünk érte” szolgáltatás!
A szervezők vállalják az összekészített eszközök elszállítását Ráckeresztúr és Lászlópuszta területén, amennyiben legalább 100 kilogramm e-hulladék gyűlt össze (ez a mennyiség kb. három-négy nagyméretű műszaki tárgy, pl. hűtő, mosógép, tv). Az igények bejelentését
a Rolfim Szövetkezet 06-1/269-02-34-es telefonszámon lehet megtenni munkanapokon 8-tól 16 óráig.

Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
Védjük együtt környezetünket!
ROLFIM Szövetkezet

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Sérelmek a pszichiátrián

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a
pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken. Alapítványunk
Orvosi ügyelet
húsz éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket séreKészenléti sürgősségi ügyelet
lem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
aktuálisan rendelő háziorvos.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182; telefon: 06-1/342-6355; 06-70/330Sürgősségi betegellátás
5384; e-mail: panasz@cchr.hu; honlap: www.emberijogok.hu
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8
Minden információt bizalmasan kezelünk!
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepnaPszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség”
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021)
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az ÁllampolRendőrség: 107 vagy 112
gári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyeErcsi Rendőrőrs (járőr):
nes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
06-20/3800-039
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182
Körzeti megbízott (Szilukács
Telefon: 06-1/342-6355, 06-70/330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Krisztián, Vásári Dénes):
Honlap: www.emberijogok.hu
06-20/210-5166

Polgárőrség: 06-70/211-6424

Minden információt bizalmasan kezelünk!

2015. április

Kedves Keresztúriak!
Eljött a búcsú ideje, tíz év jegyzői munka
után, a Polgármesteri Hivatalban betöltött
közszolgálati jogviszonyom 2015. április
10-én közös megegyezéssel megszűnt. Köszönöm, hogy Keresztúron dolgozhattam,
köszönöm, hogy keresztúrinak érezhettem
magam. A sok kedvességet és szeretetet,
amit kaptam, emlékeimben megőrzöm.
Ráckeresztúr, 2015. április 14.
Dr. Hekman Tibor

Tisztelt Ráckeresztúriak!
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata alapján a jegyzői jogkörben 2015.
április 13-ától Elek Katalin igazgatási irodavezető
helyettesít. Bármilyen jegyzői intézkedést igénylő
ügyben hozzá fordulhatnak.
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél
Március végén a Föld órája, április 22-én a Föld napja teremt
lehetőséget arra, hogy elgondolkodjunk bolygónk és közvetlen környezetünk egészségén. A fenntartható jövő megteremtése a mi feladatunk, ezért vigyáznunk kell arra, amit mi is
ajándékba kaptunk. Földünk védelmében tudatosan kell cselekednünk, ha azt szeretnénk, hogy gyermekeink unokái is
rácsodálkozhassanak majd a teremtett világ szépségeire.
A magyarországi Föld Napja Alapítvány idén a következő
felhívást tette közzé: „Legyen újra húsmentes a Föld napja!
Rád is számítunk! Ha félmillióan csatlakozunk, akkor egyetlen
nap alatt két tonnával kevesebb szén-dioxid kerül a légkörbe.
Csatlakozz, ne csak ezen az egy héten! Tégy az éghajlatváltozás ellen! Minden héten! Zöldítsd környezetedet, ültess fát,
termelj haszonnövényeket, komposztálj, szigetelj, közlekedj
közösen, ne vásárolj csomagoltat, válts környezetbarát szerekre, félkész, készétel helyett egyél friss hazait, egyél kevesebb állatit…”
Egy kanadai író, William Paul Young földünket szülők
nélkül felnőtt, árva gyermekhez hasonlítja, akit mindenki csak
kihasznál. Még segíthetünk a szeretethiányos állapoton...
Gajdó Ágnes

VIRÁGOSÍTÁSI FELHÍVÁS
A civil szervezetek és lelkes önkéntesek már megkezdték
a tavalyi kezdeményezést folytatva a virágágyások díszítését, beültetését. Köszönjük munkájukat!
Szeretnénk folytatni a falu szépítését, ezért várjuk azok
jelentkezését, akik fel tudnának ajánlani köztérre kiültethető palántákat, cserjét, stb., esetleg virágmagot. Idén először fóliasátrunk is lesz, így saját palántákat is tudunk
nevelni.
Várjuk mindazok jelentkezését is, akik a szomszédjaikkal, lakókörnyezetükkel összefogva szeretnék a saját utcájukat vagy annak egy részét virágosítani. Földet, egyeztetett számban palántákat az önkormányzat biztosít.
Petőfi üzenete
Jelentkezni lehet a falufenntartási kft.-nél vagy a hivaA Nemzeti dal napjainkban sem vesztett időszerűségéből. talban, e-mailben, telefonon vagy személyesen.
Petőfi Sándor költeményének és egész életútjának üzenete ma
Köszönjük együttműködésüket!
is képes egyesíteni a közösségeket. A múltból lelkesítő példaként áll előttünk a 48-as ifjak elszántsága és hazaszeretete.
Ma persze nem az osztrák elnyomás ellen küzdünk, sokkal
nagyobb ellenség lehet a széthúzás, az elégedetlenkedés és a
tunyaság.
A március 15-i megemlékezésen az óvodások toborzója
után az általános iskolások elevenítették föl a forradalmi
eseményeket. Délután háromkor a jelenlévők közösen elmondták a Nemzeti dalt, csatlakozva az országos felhíváshoz.
Dienes Gábor alpolgármester ünnepi beszédében arról
szólt, hogy a szabadságot nem egy arctalan tömeg vívta ki,
hanem „az alkotni képes, a közös célokért tenni tudó és
tenni akaró egyének teremtették meg. Akaratukat összekovácsolta, erejüket megsokszorozta, hogy tudták: nagy dolgokra képesek, ha összefognak.”
Az ünnepség a Hősök kertjében álló emlékműnél zárult,
ahol az önkormányzat és a civil szervezetek képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit, majd felszeletelték a
Skoperda Péter cukrászmester által felajánlott Petőfi-tortát. ■

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Április virága: a jácint
A jácint (Hyacinthus) spárgavirágúak rendjébe tartozó növénynemzetség neve görög eredetű. A monda szerint az Apolló isten
által legyőzött spártai király, Hüakhintosz földre hullott véréből
nőttek ki az első virágok.
A kerti jácint hagymás növény, kb. húsz–harmincöt centiméter magasra nő. Sok kiskertben virágzik áprilisban, jellegzetes
illatáról, füzérvirágzatáról messziről felismerhető, hagymája azonban különösen mérgező!
A kedvelt tavaszi növénynek a
virágszimbolikában is fontos szerep jut. A kék jácint az állhatatosságot, a tartósságot jelképezi, a
lila a bocsánatot, bocsánatkérést
és a bánatot adja tudtul. A fehér
jácint üzenete: imádkozom érted.

4

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakult.
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai elválasztásra kerültek.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat a járási hivatalok állapítják meg. Ezek
az ellátások a következők: aktív korúak ellátása; időskorúak járadéka;
ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt); közgyógyellátás
(alanyi és normatív formák); egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A hatáskörváltozás az aktív korúak ellátását érinti - a felsorolt többi ellátást
eddig is a járási hivatalok állapították meg.
2015. március 1. napjától az aktív korúak ellátása keretén belül a járási
hivatal állapítja meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, valamint
az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást (korábban:
rendszeres szociális segély).
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel rendszerében nem történt változás. A támogatás havi összege továbbra is
22.800.-Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek
együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.
Az egészségkárosodási és a gyermekfelügyeleti támogatás jogosultsági
feltételei szintén nem változtak, a kérelmezők ugyanazon jogosultsági
feltételek mellett részesülnek a rendszeres szociális segély helyébe lépő
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a korábbi
rendszeres szociális segélyben. Azonban az ellátást a továbbiakban nem
a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg. A hatáskör változással öszszefüggésben az ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február hónap végéig hivatalból felülvizsgálták.
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összegét a
rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell
kiszámítani. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a
rendszeres szociális segélyhez hasonlóan nem fix összegű támogatás,
hanem a család egy fogyasztási egységre jutó jövedelmét egészíti ki egy
bizonyos jövedelemhatárig. Az eltérés a két támogatástípus között az,
hogy míg a rendszeres szociális segély az öregségi nyugdíjminimum 90%áig (25 650 Ft) egészítette ki a család egy fogyasztási egységre jutó jövedelmét, addig az új támogatás az öregségi nyugdíjminimum 92%-áig
(26 220 Ft) nyújt kiegészítést. Az ellátás maximális összegére vonatkozó
szabályok sem változnak, tehát a maximális összeg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ával egyenlő (ez 2015-ben 46 662 Ft). Azokban a családokban, ahol a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy is
él, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás maximum
összege a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözete (azaz 2015-ben 23 862 Ft).
A fenti támogatásokra a kérelmet az alábbi helyeken lehet benyújtani:
a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál (Kormányablak,
Martonvásári Járási Hivatal, Martonvásár Budai út 1.); Martonvásári Járási
Hivatal Munkaügyi Kirendeltségén (Ercsi Fő u. 34.); minden ügysegédnél a
település honlapján közzétett időpontban; a járás településein a kérelmező
lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál
vagy közös önkormányzati hivatalánál.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az eddig megszokott utalási rend is
változni fog. A Fejér Megyei Kormányhivatal először 2015. április 1. napját
követően utalja a fenti támogatásokat. Az érintettek a 2015. március hónapra járó támogatási összeget lakcímre, postai úton történő kifizetéssel,
illetve bankszámlára történő utalással 2015. április 5. napjáig kapják meg.
Ezt követően a támogatások utólag, minden hónap 5. napjáig kerülnek
folyósításra.
Dr. Koltai Gábor hivatalvezető
Martonvásári Járási Hivatal

2015. április

A szociális ellátások helyi változásairól
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 2015. március 1-jén életbe lépő változásai
miatt a méltányossági alapon adható ellátások megszűntek.
A települési önkormányzatoknak új szociális rendeletet
kellett alkotniuk, melyben – anyagi lehetőségeikhez mérten
– szabályozzák a megszűnt ellátási formákat helyettesítő új
ellátásokat. A rendeletbe – forráshiány miatt – az önkormányzat sajnos nem tudta beilleszteni az eddig létező méltányos ápolási díjat, ezért minden személynek, aki méltányos ápolási díjban részesült, 2015. február 28. napjával
meg kellett szüntetni az ellátását. Ezen ellátás visszaállítására jelen körülmények között nincs lehetőség, de az önkormányzat minden segítséget és tájékoztatást megad ahhoz,
hogy a korábban méltányos ápolási díjban részesült személyek és az általuk ápoltak ne maradjanak ellátás nélkül.
A többi szociális ellátási forma a következőképpen
alakult át: A képviselőtestület a települési támogatást igénylők számára maximálisan 65 000 forintos személyre szóló
települési pénzügyi keretet biztosít egy adott évre. A pénzügyi keretbe valamennyi települési támogatási formában
(lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, eseti rendkívüli
támogatás) igénybe vett összeg beleszámít. A megállapított
lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, illetve rendkívüli
települési támogatás összegét közvetlenül a szolgáltatónak,
illetőleg a gyógyszertárnak kell teljesíteni.
A lakásfenntartási támogatást a lakhatási támogatás
váltja. Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek
a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57 000 Ft), egyedülálló esetén
250%-át (71 250 Ft). A lakhatási támogatás havi összegének alsó határa 2000 Ft/hó, felső határa 5200 Ft/hó lehet.
A méltányos közgyógyellátást pedig a gyógyszertámogatás váltja. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban az a kérelmező részesíthető, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át
(71 250 Ft), egyedülálló esetén a 300%-át (85 500 Ft).
(Fontos tudni, hogy akik a járási hivataltól elutasító határozatot kapnak, erre a helyi ellátásra még jogosultak lehetnek,
ugyanúgy, mint a korábbi gyakorlat szerint.)
A gyógyszertámogatást legfeljebb egy év időtartamra
lehet megállapítani. Mértéke legfeljebb 4500 Ft/hó és havonta lehet – csak természetben (azaz gyógyszer kiváltására) – igénybe venni.
Lakhatási-és gyógyszertámogatás csak akkor adható: 1)
ha az igénylő által életvitelszerűen lakott ingatlan a Vertikál
Zrt. adatbázisában tárolt adatok szerint érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, 2)
ha az igénylőnek nincs 60 napot meghaladó települési adótartozása.
A rendkívüli települési támogatás rendszere nem változott. Ebben a támogatási formában kérhet segítséget az az
igénylő is, aki a fenti két feltételnek nem felel meg, és emiatt nem vehetné igénybe pl. a lakhatási támogatást. A rendkívüli települési támogatásként igényelt összeget azonban
az éves keretbe be kell számítani, és ezzel az összeggel az
adható másik támogatás összege értelemszerűen csökken.
Kókai Dávid önkormányzati képviselő
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Néptáncgála ● A Ráckeresztúri Mosoly Óvodában néptáncot is
tanítanak, összekötve a magyar néphagyományok őrzésével, megismertetésével. A gyerekek élvezik a foglalkozásokat, egyre ügyesebben mozognak. Minderről meggyőződhetett a népes közönség,
hiszen három csoport is bemutatta, mit tanult. Toborzót, kukoricafosztást és Márton-napi játékot láthattunk. Az óvodások műsora
után meghívott vendégek léptek fel, többek között az általános
iskolásokból álló Csihatagok tánccsoport, valamint a Szőlőfürt
tánccsoport és a százhalombattai Forrás Néptáncegyüttes tagjai. A
rendezvényen elhangzott, hogy az intézmény a Nyugatmagyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának bázisóvodája lett, ami még több lehetőséget jelent az óvoda számára.

SZAMURÁJ 07 KFT.

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
www.szamuraj07.hu
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Köszönet

MEGHÍVÓ
A Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK
Dalárda Egyesület

2015. május 16-án,
szombaton, 15 órától
tartja

műsoros rendezvényét
a tornacsarnokban, amelyre sok
szeretettel meghívjuk Önt.
Belépőjegyek elővételben: 1500 Ft

Információ és jegyrendelés:
Pető Andrásné (Edit)
06-25/454-224 vagy 06-20/422-6430

Felajánlásokat és tombolatárgyakat
köszönettel elfogadunk.

Minden érdeklődőt
szívesen látunk!
Dobrádi Károly
az egyesület elnöke

Iskolánk informatikai eszközei – finoman szólva – nem
mai darabok. Sajnos, még a pár évvel ezelőtt pályázati
úton beszerzett projektorok is egyre-másra mondják fel
a szolgálatot, kiégnek az izzók, tönkremennek. A tanáriban egyetlen számítógépre várunk, sorban állunk,
hogy használhassuk, nyomtathassunk, az igazgatói
irodában is csak egyetlen gépen tudtak eddig dolgozni
vezetőink. Ezek cseréje, felújítása nem kevés költséggel jár, amihez a fenntartónak nincs elegendő pénze.
Most is, mint már nem először, a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány sietett a segítségünkre. Az idei
év elején is nagy sikerrel rendezték meg hagyományos
báljukat, aminek bevételéből az iskolavezetés kapott
egy hordozható számítógépet, illetve a tönkrement
projektor helyett egy újat vásároltak az 1. a osztályba.
Nagyon hálásak vagyunk az Alapítvány Kuratóriumának, amiért ilyen gyorsan lehetővé tették, hogy az
iskolavezetés hatékonyabban végezhesse munkáját,
illetve hogy az elsősök újra használhassák
„varázstáblájukat”!
Köszönjük Gajdó Györgynének, Julikának, Bendákné
Lengyel Edinának, Lisziné Hunyadi Hajnalkának,
Bereznai Istvánnénak, Jutkának és nem utolsósorban
Drozdikné Nagy Ágnes Tündének, aki a beszerzést
lebonyolította!
Pintér Piroska és az iskolavezetés
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Iskolanyitogató

PETŐFI-HÉT, 2015. MÁRCIUS 9–13.

Iskolánkban hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is
megtartottuk a leendő első osztályosoknak és szüleiknek az
„Iskolanyitogató” foglalkozásokat. Novembertől öt alkalommal
találkoztunk a gyerekekkel és szüleikkel. Mivel a következő
tanév első osztályos tanító nénik ilyenkor még nem ismertek,
a jelenlegi két negyedik osztály tanító nénije, Irénke néni és
Móni néni foglalkozott a gyerekekkel.
Novemberben a szülőket az igazgatónő tájékoztatta az
iskolában folyó munkáról, feladatokról, lehetőségekről. Ez idő
alatt a gyerekek a két tanító nénivel játékos foglalkozáson
vettek részt, körbejárták az iskola épületét.
Decemberben Gajdó Tímea tanító néni az alsó évfolyamon folyó informatikaoktatásról tájékoztatta a szülőket, majd
a gyerekek interaktív kis foglalkozáson vehettek részt.
Januárban Kókai Dávid testnevelő tanár beszélt az iskolában folyó testnevelés-oktatásról, illetve a testnevelés tagozat
elvárásairól, lehetőségeiről. Itt sem maradhattak ki a gyerekek, a foglalkozás végén a szülőkkel együtt átmentek a tornaterembe, s egy kis mozgással Dávid bácsi irányításával
„belakhatták” a termet.
Februárban az ének-zene oktatás és az iskolában folyó
néptáncoktatást ismertette Tóthné Sutka Edit, valamint
Gulyásné Rókás Krisztina gyógypedagógus beszélt az esetlegesen előforduló fejlődési, tanulási zavarokról, azok megelőzéséről, a szülők lehetőségeiről. A foglalkozás vidám hangulatú, közös tánccal zárult.
Az utolsó, márciusi találkozáson az idegen nyelv oktatásáról tartott bemutatót Csanki Éva németnyelv-tanár és Kocsis
Tünde angolnyelv-tanár. Ők is bevonták a gyerekeket, sok
játékos feladatot oldottak meg az interaktív táblánál. Ezek az
alkalmak évek óta elősegítik azt, hogy az iskolába érkező kis
elsős gyerekek nem sírnak az első napokban, ismerősek
nekik a termek, a padok, a tanító nénik.
Köszönjük a szülőknek, nagyszülőknek, hogy élnek a lehetőséggel, és elhozzák őket hozzánk. Egy-egy alkalommal
átlagosan tizennégy-tizenhat gyerek van itt, mindenki vidám,
fegyelmezett.
A következő tanévben is várjuk az érdeklődő gyerekeket
és szüleiket!
Iskolavezetés

Idén márciusban is számos versenyt rendeztek az iskolában a Petőfi-héten. A területi versenyek mellett házi
bajnokságokra is sor került. Az elért eredményekhez
minden résztvevőnek gratulálunk!

Területi versenyek
Németverseny
5. évfolyam: I. Mezőfalva, II. Ráckeresztúr (Pollák Dominik,
Nagy Ruben, Németh Levente), III. Martonvásár
6. évfolyam: I. Martonvásár, II. Ráckeresztúr (Lukács Vivien,
Szakolczi Kármen, Világosi Dániel), III. Mezőfalva
Matematikaverseny
2010 óta Petőfi-kupa névvel matematikaversenyt hirdetünk a
környékbeli iskolák 5. osztályosainak. Tavaly a tordasiak
nyerték a kupát, idén Martonvásár csapata: Prosser Natália
és Mednyánszky Pál. A II. helyen Kuti Ákos Lajos és Ispán
Martin Zsolt (Tordas) végzett, III. helyezett lett a
ráckeresztúri csapat: Bognár Panna és Kucsera Réka, felkészítőjük Simon Judit.
Egyéni eredmények: I. Ferencz-Csibi Nóra (Baracska), II.
Mednyánszky Pál (Martonvásár), III. Kuti Ákos Lajos
(Tordas), IV. Bognár Panna, V. Kucsera Réka, VII. Nagy
Ruben (Ráckeresztúr)

Versenyeredmények
Szavalóverseny ● 1–2. évfolyam: I. Bedő Álmos (2. a); II.
Jankovics Kincső (1. a), III. Durányik Sára (1. a); Különdíj:
Kocsis Nóra (1. b), Világosi Balázs (1. b), Venczkó Vencel
(2. a), Tóth Zoé (2. b), Szakolci Zsolt (2. b); 3–4. évfolyam:
I. Kristóf Ágnes (3. b), II. Darufalvi Eszter (3. b) és Ferenczi
Dávid (4. b), III. Pintér Lilla (3. a); Különdíj: Kocsis Csenge
(3. a), Furján Bernadett (4. a)
Helyesírási verseny ● 2. évfolyam: I. Ónody Ágnes (2. b), II.
Drozdik Balázs (2. a), III. Somodi Zalán (2. a); 3–4. évfolyam:
I. Kristóf Ágnes (3. b); II. Elek Miklós (4. b) és Bucsi Csenge
(4. b); III. Bakó Emese (3. b) és Venczkó Alexandra (4. a)
Szépkiejtési verseny ● 3. évfolyam: I. Darufalvi Eszter (3. b);
II. Csizmarik Martina (3. a); III. Bakó Emese (3. b); 4. évfolyam: I. Furján Bernadett (4. a), II. Németh Levente (4. b),
Hekman Veronika (4. a)
Tanulmányi verseny ● 1. évfolyam: I. Cserna Gréta (1. a),
II. Molnár Bence (1. a), III. Kihári Adrienn (1. a); 2. évfolyam:
I. Somodi Zalán (2. a), II. Ónody Ágnes (2. b) és Drozdik
Balázs (2. a), III. Világosi Dorka (2. b); 3. évfolyam: I. Garai
Hanna (3. a), II. Kristóf Ágnes (3. b), III. Darufalvi Eszter (3. b);
4. évfolyam: I. Ördög Veronika (4. a); II. Levolt Péter (4. a); III.
Somodi Levente (4. b)
Levelezős helyi verseny ● I. Ferenczi Dávid (4. b), II. Bucsi
Csenge (4. b), III. Pintér Olivér (4. b)
***
Műveltségi vetélkedő ● A négyfős csapatokat minden felsős
évfolyamból egy-egy diák alkotta. A versenyen játékos anyanyelvi, irodalmi, helytörténeti és világismereti feladványokat
oldottak meg a résztvevők.
I. Fleischer Edina (5. b), Kálmán Enikő (6. b), Mike Ernő (7. a),
Fenekes Lilla (8. b); II. Török Regina (5. b), Ferenczi Dóra
(6. a), Orbán Anett (7. b), Solymári Csilla (8. b); III. Németh
Levente (5. a), Apró Lili (6. a), Hujber Letícia (7. b), Szilágyi
Petra (8. b)
Helyesírási verseny ● 5. évfolyam: I. Török Regina (5. b), II.
Garai Fanni (5. b), III. Mezei Richárd (5. a); 6. évfolyam: I.
Ördög Melinda (6. b), II. Világosi Dániel (6. b), III. Lukács
Vivien (6. a); 7. évfolyam: I. Hujber Letícia (7. b), II. Mike Ernő
(7. a), III. Szoták Anita (7. b); 8. évfolyam: I. Kozocsa Zsuzsa
(8. b), II. Ferincz Viktória (8. b), III. Kálmán Angéla (8. a)
Szavalóverseny ● 5–6. évfolyam: I. Garai Lilla (5. a); II.
Juhász Zsolt (5. a); III. Lukács Vivien (6. a) Különdíj: Szabó
Richárd (6. b), Bátki Noémi (5. a); 7–8. évfolyam: I. Baki Áron
(7. b); II. Kozocsa Zsuzsa (8. b); III. Kálmán Angéla (8. a)
Különdíj: Nagy Gergely (8. a)
Asztalitenisz házi bajnokság ● Egyéni: I. Garai Máté (7. a),
II. Háder Gergő (7. b); III. Elek Júlia (6. a); Páros: I. Horváth
Zoltán–Háder Gergő; II. Matizevics Zalán–Darvas-Tanács Illés
János; III. Elek Júlia–Mészáros Viktória
Ötödölő verseny ● I. Furján Beáta (7. a) és Buzeskó Tünde
(8. b); II. Liszi József Áron (8. a); III. Kanya Miklós (6. a)
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Ki vagy te, ember?

A citerakészítő ezermester MÚLTIDÉZŐ

Húsvét előtt érkezett a tragikus hír: a német légitársaság repülőgépe százötven utassal a fedélzetén lezuhant. Egy fél gimnáziumi osztály, egy tízéves kislány, egy édesanya karon ülő gyermekével, három napja esküdt házaspár, németek, spanyolok, és
más nemzetek polgárainak mit sem sejtő utolsó útja, ami tízperces szörnyű keresztútban végződött egészen az Alpok Golgotájáig. Nincsen szó, csak a döbbenet és az értetlenség. Azután
másfél nap elmúltával érkeznek a hírek a részletekről. A háttér
legalább ennyire megrázó: a másodpilóta magára zárta a pilótafülkét, és akarattal vezette a hegyoldalnak a gépet. Amit az ember kinyomozhat, szinte már mindent tudunk. A terrorizmus miatt
létrehozott biztonsági rendszerről, kioldó gombokról, kódokról, és
biztosan sikerül még ezeken felül is részleteket kinyomozni Andreas Lubitz kisgyermekkoráról, lelki állapotáról, depressziójáról,
betegségéről. Ám semmilyen tudásunk nem visz közelebb bennünket a végső kérdéshez, a megválaszolhatatlan titokhoz: ki
vagy te, ember? Mi rejtőzik benned? Mi az az űr vagy mi az a
tartalom, ami ilyen cselekvésre késztet? Mi az a végső elkeseredés vagy fanatikus meggyőződés, lázálom, ami halálos ítéletet
hoz, és pontot tesz másfél száz ember földi életére, hozzátartozók ezreinek jövőjét töri meg, és egy egész kontinenst borít
gyászba? Ki vagy te, ember? Ki vagy te, ember, aki képes vagy
egyszer az önfeláldozásra, mindent odaadni, meghalni másokért,
és ki vagy te, aki másszor ártatlanokat rántasz magaddal a halálba? Ki vagy te, ember, akiből élet fakad, gondoskodás, szeretet
és irgalom, és ki vagy te, akiből ennyire kihunyhat a másokért
érzett felelősség, és eszét vesztett gyilkossá válsz? Ki képes
vagy az Istenig emelkedni, azután a következő pillanatban a
zuhanás poklát választod? Ki vagy te, aki társaidban táplálod
akár az utolsó pillanatig is az éltető reményt, és ki vagy te, aki
másoktól egy őrült pillanatban még ezt is elragadod? Aki megnyerni is akarhatja, de elveszíteni is a világot? Te, aki fájsz, és
aki mégis fájdalmat okozol? Ki az ember? Ki vagyok én?
A keresztút és a Golgota után a húsvéti feltámadás titka része
lett az ember titkának. Az új kezdethez azonban egyetlen törvény
vezet: „Másnak nem fájni”. Reményik Sándor döbbenetesen
aktuális versét olvasva elkezdhetünk fohászkodni önmagunkért.

Király Antal Dózsa György utcai műhelyében hajdan sorra
készültek a citerák. Az idősebbek még emlékeznek rá,
hogy a faluban a Pávakör mellett citerazenekar is működött; jó hangú és megbízható hangszerre tehát mindig
szükség volt. Anti bácsi szívesen bütykölt a műhelyében,
melynek falán a mesterlevele mellett szülei,
Király Pál és Szabó Ágnes fényképe is helyet
kapott.
A legjobb citerák
fűzfából készülnek, de
Anti bácsi diófát használt. Ő maga is szépen
játszott nemcsak citerán, hanem harmonikán is. Az első hangszert még gyerekkorában készítette, később
megrendelésre dolgozott, más településekről
is felkeresték, sőt az egyik Király-féle citera Hollandiába
is eljutott.
Király Antal volt cipészinas, majd kőművesmesterséget tanult, igazából azonban mindig is a gépek és a vasszerkezetek vonzották. Kovács szeretett volna lenni, de
ahhoz nem volt elég nagytermetű. Saját kezűleg alkotott
fűrész- és gyalugépet, de készített asztali tűzhelyeket is
kiégett roncsautókból. Drótból kerítést font, s ha kellett,
cirokból söprűt kötött vagy épp bútort eszkábált.
Egész életében tevékenykedett. Napszámba járt, nyaranta mások földjén aratta a gabonát, dolgozott a termelőszövetkezetben és hosszú ideig a vasútnál. A munka
volt az élete.
(G.)
(Készült Balázs Katalin Arckép, citerahangra című, a Fejér Megyei
Hírlapban 1982-ben megjelent írása alapján. A képekért köszönet
Király Antalné Rózsikának és Király Antalnak.)

„Ó, Uram, adj valami balzsamot,
Mely szünteti e kifeszített kínt –
Ó, add a régi balzsamot megint,
Adj fenyves-erdőt vagy morfium mámort,
Órákat adj, vagy egy pillanatot,
Amely késlelteti a robbanást.
Mert én, eleven, érző lövedék,
Készen valami szörnyű repülőben,
S talán már a föld felé repülőben:
Jaj, senkinek fájni nem akarok –
Azért, Uram, ha úgy végeztél rólam,
Hogy végzésedből mégis robbanok:
Hadd vetődjem az űrbe szerte-széjjel –
A kis mindenség, aki én vagyok,
Szakadjon millió szilánkba széjjel –
(Úgyis széttéptem én már magamat!)
De robbanásom senkit se sebezzen!
Nekem ezt az egy irgalmat add!”
(Reményik Sándor: Másnak nem fájni – részlet)

Várjuk ötleteiket, javaslataikat, mely
ráckeresztúri értékek kerülhetnének bele a Ráckeresztúri Települési Értéktárba. A javaslattételhez szükséges nyomtatvány a könyvtárban
igényelhető.

Varga Viktor

Települési Értéktár Bizottság
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RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
Király Pál 1876-ban született Ráckeresztúron Király Imre és Marczinkó Katalin
második gyermekeként. Részt vett az I. világháborúban, Isonzónál megsebesült,
majd végül szerencsésen hazatért családjához. Felesége Szabó Ágnes, nyolc
gyermekük született: Ágnes, Pál, Rozália, Antal, Lajos, Ida, Kálmán és Elza.
A képeken Király Pál és Szabó Ágnes látható. Fiuk, Antal őrizte műhelyében a
fotográfiákat, melyekről az ő Antal fia és felesége, Rózsika készíttetett másolatot.
A Nagy Háborúba a Fejér megyéből berukkoltak közül háromszázhetvenhat ráckeresztúri volt. Pontos adatokat még
száz év elmúltával sem tudunk a hősökről, és erre egyre
kevesebb reményünk lehet, hiszen azok a személyek, akiknek az emlékezetében ők még „élnek”, lassan eltávoznak
közülünk. A fényképek azonban – melyet a déd- és ükunokák büszkén előkotornak a fiókok mélyéről – mesélnek nekünk. Ilyenkor megelevenednek a régmúlt idők katonahősei,
a mi felmenőink.
Király Pál nem volt már fiatal, mikor a háború elragadta a
családjától, alig múlt harmincnyolc éves. Az életét kutatva
találtam, hogy 1876. január 22-én keresztelték szülei, Király
Imre és Marczinkó Katalin, akiknek az 1873-ban született

Imre fiuk után ő volt a második közös gyermekük. A szülők
Iváncsáról költöztek a faluba, ahol megözvegyülve kötöttek
házasságot, mindketten kisgyermekekkel. Marczinkó Katalin
az ükanyám volt, akiről 2014-ben tudtam meg, hogy másodszor is férjhez ment. Így lett érdekes számomra Pál sorsa,
hiszen „szegről-végről” rokoni szálak kötnek hozzá. A családja által megőrzött és nagy becsben tartott fényképek bizonyítják, hogy nemcsak „nevek” a száz esztendeje történt
világégésben és a falu történetében, de utódaik máig emlékezetükben tartják emberfeletti áldozatvállalásukat.
Király Imre 1887-ben, Marczinkó Katalin 1904-ben halt
meg. Pál a gyászidő letelte után, még ebben az évben október 18-án feleségül vette a faluban Szabó Ágnest. Ekkor
már letöltötte tényleges katonaidejét, és az elkövetkező
években nyolc gyermekük született: Ágnes, Pál, Rozália,
Antal, Lajos, Ida, Kálmán és Elza. Élték a napszámosok és
cselédek mindennapjait Dreher környező birtokain.
A háború kitörésekor sok gyermekük miatt kaphatott volna mentességet a harctéri szolgálat alól, mint sok más családapa, de erről az ő esetében nem tudunk. Egy ötgyermekes ceglédi édesapa például – akinek nem kellett volna bevonulnia – önként vállalta a szolgálatot – hazaszeretetből.

Király Pál hadiútjáról a
leszármazottak annyit
tudnak, hogy az olasz
fronton Isonzónál megsebesült, ahonnan a kórházi
kezelés után rövid időre
hazajött, de újból vissza
kellett mennie a frontra. A parancsnokság – felmérve a
hadi helyzetet – a nyári munkák idejére szabadságot
engedélyezett a legénység számára, ezzel is enyhítve
az otthon maradottak hatalmas terheit.
A levéltárban Király Pálról nem található irat. Sem
komoly sérülésről, sem fogságról, és eddig az sem derült ki, melyik ezred állományába sorozták. Ő a szerencsések közé tartozott, hazatért a Kanális partjára a családjához, azonban felesége családja gyászolt: Szabó
Antal Kijevben, egy katonai kórházban hősi halált halt.
Királyék háza az akkori Dreher, ma Dózsa György
utca 32. szám alatt állt, ahol később fiuk, Antal is lakott.
Műhelyében gyönyörű citerákat készített, sokak örömére (jobb alsó kép).
Király Pál a háború után aktívan részt vett a közösségi életben. A Tanácsköztársaság idején a FÉKOSZ
(Földművesek, Kisgazdák Országos Szövetsége) gazdasági vezetője volt. A bukás után ezek az intézmények
megszűntek, és az abban szerepet vállalók megtorlást
szenvedtek. Bátyját – aki elnök volt – „elvitték”, majd
kiengedték, de 1945-ig megfigyelés alatt tartották. Király Pál 1945 után újból tagja lett a Szövetségnek. A
háborúban átélt borzalmak után tudtak újrakezdeni, és
az ínséges időkben tisztességben felnevelték gyermekeiket. Pál az anyakönyvi bejegyzés szerint 1958. december 30-án halt meg, felesége 1964-ben hunyt el.
Sírjuk a ráckeresztúri temetőben található.
Prága Ildikó

Király Antal régi műhelyének falán szülei fényképe
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„SZERETNÉM MAGAM

MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK”

Halász Tibor Nagyváradon született 1955-ben. A gimnáziumi érettségi
után katona volt, majd a temesvári műszaki egyetemen végzett hegesztőmérnökként. Zeneiskolai tanulmányokat is folytatott, zongorán és
gitáron játszik. Több mint kétszáz önálló estet adott. Régizene együttesben, esztrádzenekarban és rockbandában is játszott. Feleségével,
Halászné Fleischer Máriával 1988 szeptemberében települtek át
Magyarországra, 1989-ben költöztek Ráckeresztúrra.
Tibor klasszikus gitárművészként kezdte pályáját. Számos diplomát, elismerő oklevelet nyert. Az 1983-as
bukaresti országos kulturális fesztiválon első, két évvel
később a Sinaia-i Nemzetközi Gitárfesztiválon harmadik díjat kapott. Mindezt munka mellett érte el, Nagykárolyban dolgozott mérnökként. Egy újságcikkben igen
elismerően írtak tudásáról: „Azok, akik már hallották
klasszikus gitárjátékát, az elragadtatás legmagasabb
fokán beszélnek a játéka nyújtotta élményről.”
A régizene együttessel, majd az esztrádzenekarral
számos tévé- és rádiófelvételen vett részt, fellépett
például a temesvári Állami Magyar Színházban. Részt
vett az Esztergomban rendezett nemzetközi
gitárszemináriumon, ahol máso k
me lle tt
Szendrey-Karper
László gitárművésszel is muzsikált együtt. Meghívást kapott egy
neves görögországi gitárfesztiválra is, de az
akkori politikai
viszonyok miatt
nem mehetett el. Rockegyüttesében basszusgitáron
játszott, valamint szövegírással és zeneszerzéssel is
foglalkozott. Egyik önálló szerzeményével a Szatmár Csillaga elnevezésű megmérettetésen harmadik díjat nyert.

A sikereket hullámvölgyek követték, de Tibor sosem csüggedt, és nem adta föl.
Mérnöki precizitással tervezte meg napjait, így jutott idő a
munka mellett a gyakorlásra, a tanulásra, a fejlődésre is.
Egyetlen hátizsákkal jöttek át a határon, s gyalog indultak
egy új világ felé. Később e sorsfordító történetet Tibor dalban
örökítette meg: „A házak, mit láttál, már csak emlék, / habár
köztük sétáltál, nem is oly rég, / emberek, kiket ismersz, s mind
ott él, / múlt időben jönnek majd feléd.” Debrecenből Budapestre kerültek, a Taurus gyárban kaptak munkát, majd egyik kollégájuk ajánlotta azt a ráckeresztúri házat, amiben jelenleg is
élnek. Babi és Tibor gyorsan beilleszkedett a falu életébe, egy
ideig mindketten tanítottak a helyi általános iskolában.
Tibor a település nagy múltú népdalkörének, a Pávakörnek
lett művészeti vezetője, majd később elnöke. Sok helyen léptek
és lépnek fel, rendszeresen járnak népzenei minősítő versenyekre, „ki mit tud?”-okra. Az utóbbi időben önállóan is megmérettette magát, legutóbb a zsűri elismerően nyilatkozott játékáról, előadó-művészi tehetségét Cseh Tamással, Dinnyés
Józseffel említették együtt. Itthon a költészet napi versolvasó
délutánon
lépett közönség elé, ahol
megzenésített
verseket énekelt gitár- és
harmonikakísérettel. Remélhetőleg a
közeljövőben
önálló estjére
is sor kerülhet.
GÁ

A Pávakörrel

Az év fája: kocsányos tölgy ● Magyarország erdeinek

A népszerű mesezenekar koncertje
a ráckeresztúri majálison!

2015. május 1., péntek,
17 órától

kilenc-tíz százalékát ez az őshonos faj teszi ki. Az egyedek
akár negyven méter magasra is megnőnek, sőt az ötven
méteres magasságot is elérhetik. Általában nyolcvan–száz,
de akár több száz évig is élhet. Földig leérő hatalmas, koronája tekintélyt sugárzó. Jellegzetes levelei széles karéjokkal
tagoltak és szabálytalan erezetűek. Termése hosszú kocsányon lógó, pikkelyes, rücskös kupacsban ülő, tizenöt–ötven
milliméter hosszú, tíz–huszonkettő milliméter vastag makk. Simonkai Lajos
botanikus 1871-ben a Szabolcs megyei Nagyhalász községben harminc méter
magas, tizennégy méter törzskerületű kocsányos tölgyről számolt be, de ez a
közelmúltban elpusztult. A ma élő legidősebb hazai egyednek a hédervári
Árpád-fát tartják, melynek életkorát hétszáz évre becsülik, de a nép ezerévesnek mondja. Sajnos már csak néhány ága él. A zsennyei parkban megtekinthetőek a Rába ártér maradvány kocsányos tölgyei, melyek kétszáz év körüliek.
Felkeresésük kiváló tavaszi program lehet az egész családnak. Takács Flóra
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Táncos, zenés tavaszköszöntő
A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület
idei első rendezvényét március 28-án
tartotta. A házigazdák három produkcióval is készültek (pingvintánc, boszorkánytánc, pöttyös tánc), s a megye több
településéről érkező vendégek megismerkedhettek a csoport „Ki mit tud?”eredményeivel, közösségi és faluszépítő
tevékenységével is.
Király Antalné, az egyesület elnöke
valamennyi nyugdíjasklub vezetőjét köszöntötte, majd dr. Szentes-Mabda Katalin
Dóra polgármester és Rubina Sándor, a
Nyugdíjas Szervezetek „Életet az Éveknek” Fejér Megyei Szövetség elnöke
szólt az egybegyűltekhez.
Az igazán remek délutánon Bitó Péter
vezetésével a martonvásári színjátszók
Az alkohol öl! című vidám jelenetet adták elő nagy sikert aratva. Steimann György
zenélt, és természetesen a Dégről, Perkátáról, Iváncsáról, Besnyőről, Bodajkról, Fehérvárcsurgóról, Kincsesbányáról, Pusztaszabolcsról, Tordasról, Pázmándról, Szabadegyházáról érkezett vendégek is hozzájárultak a jó hangulathoz. A Darázsderék csoport tagjai megyeszerte szerepeltek már különböző
rendezvényeken, s most visszahívták a korábban őket vendégül látó települések nyugdíjasklubjait. Láthattunk néptáncot, hallhattunk népdalokat, verseket
és bölcs gondolatokat az idős korról, az öregedésről. Elnézve a bonyolult koreográfiákat, bizony sok-sok fiatal is megirigyelhetné, milyen fürgén és kecsesen pörögnek-forognak a szépkorú hölgyek, legyen akár darázs-, akár nádszálderekuk. Ami igazán lényeges, az a belőlük áradó derű és életöröm – ebből
adtak át egymásnak és a jelenlévőknek egy csokorravalót. Köszönjük!
(g)

Adonyi vendégszereplés
A Pávakör és a Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület nagy sikerrel lépett fel április 2-án az
Adonyi Szociális Központ Idősek Napközi Otthona
tavaszváró ünnepségén.
A Pávakör Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei népdalcsokorral lépett a közönség elé. Szabó László, a
BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület művészeti vezetője Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani? című megzenésített versét adta elő gitárkísérettel. A BORÁSZOK népdalcsokorral és könnyűzenei összeállítással készült, amelyet Szabó László tanított be. Az
egyesült először szerepelt a jelenlegi felállásban. A
közönség nagy tapssal jutalmazta a fellépőket.
P. E.

Gondolatébresztő...
Egy fotográfus (...) egy nagyítólencse szűk látókörén át nézi a
világot. És megfigyelhetjük,
hogy akik mindent felnagyítanak, azok általában szűk látókörű emberek. A szűk látókörű emberek
nagyon keveset tudnak, de azt alaposan.
(Rejtő Jenő)
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Táncos sikerek

Fotó: Marczona Tamás

Újra tanulhattunk
A 2014 novemberében induló téli közfoglalkoztatási program
keretében lehetőség adódott arra, hogy tizenkét fő iskolába
járjon. Konyhai kisegítőnek tanultunk. A tanfolyam december
1-jén kezdődött. Martonvásárra kellett átjárnunk az elméleti
oktatásra. A gyakorlati oktatásra Válra jártunk a Vál Völgyi étterem és Pizzériába. Itt megtanították nekünk a konyhai munka csínját-bínját, és besegíthettünk az ott dolgozóknak. Időközben ketten kiestek egyéb okok miatt, így a vizsgára már
csak tízen készülhettünk.
2015. március 9-én mindenki sikeresen levizsgázott, és
megkapta a konyhai kisegítő szakképesítést.
Sikeres vizsgát tett: Balog Angéla, Balog Ildikó, Bicskei Regina,
Béni Istvánné, Góman Brigitta, Kovács Józsefné, Lakatos Alíz, Molnár
Ágostonné, Molnár Eszter, Pozsár Tiborné.
Bicskei Regina
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Egyedi ágyásjelölések

Az ágyások jelölésére legtöbben a vetőmag zacskóját használják. Mutatunk
néhány ötletet, melyekkel változatossá
és érdekessé tehetjük a jelölést – és
persze egyedivé kertünket.
Festhetünk köveket, használhatunk
kanalakat, csipeszt, parafadugót, törött
edényeket, faágakat, fadarabokat, spatulákat, befőttesüvegek kupakját, sőt
akár száraz mákgubót is. Érdemes
körülnézni az interneten, jó ötletek találhatók például az emberpalanta.hu honlapon.
További ötleteket örömmel várunk, a
saját kertben készült fényképek bekerülhetnek az újságba.
KL

A 13. Berczik Sára
Emlékversenyen
stúdiónk C csoportja gyermek 1.
korcsoportban
(hat–kilenc éve- Anita a serlegekkel, oklevelekkel
sek) klasszikus
balett kategóriában első helyezést ért el. D
csoportunk, amelynek már évek óta a
ráckeresztúri Baki Anita is tagja, gyermek 2.
korcsoportban (tíz–tizennégy évesek) klaszszikus balett, illetve modern és kortárs tánc
kategóriában is indult, és egyedülálló módon
mindkét kategóriában az első helyet szerezte
meg. Három aranyéremmel tértünk haza,
ami óriási teljesítmény növendékeinktől.
Anita – társaival együtt – a tavalyi jazztánc kategória aranyérme után ebben az
évben másik két kategóriában is a legjobbnak bizonyult.
Kuthy Mercedes–Nagy-Kuthy Zoltán
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Sibafonás és
tojásfestés
A húsvéti készülődés teremtett
alkalmat egy régi,
Ráckeresztúron is
élő
népszokás
felelevenítésére.
A sibálásról a
márciusi Ráckeresztúri Hírmondóban olvashattak. Az érdeklődők megtanulhatták, hogyan kell fűzfavesszőből sibát fonni, s a
rendhagyó kézműves délutánon az is kiderült, hogy a
siba akár papírfonással is elkészíthető…
A sibafonás mellett a gyerekek tojást festettek, tyúk
alakú tojástartókat készíthettek, és akár húsvéti színezővel is foglalatoskodhattak.
rh

Költészet napi versdélután
Száztíz éve, 1905-ben született a magyar költészet egyik
legjelesebb alkotója, József Attila. Születésnapja, április
11-e a költészet napja. A községi könyvtár szervezésében – az önkormányzat támogatásával – valósult meg a
„Rejtelmek, ha zengenek” című versolvasóest. Óvodások,
általános és középiskolás diákok, valamint felnőttek
mondtak, olvastak verset; elhangzott József Attila, Ady
Endre, Reményik Sándor, Kányádi Sándor, Weöres Sándor,
Szabó Lőrinc, Mécs László, Petőfi Sándor, B. Radó Lili,
Békés Márta, Kassák Lajos, Heltai Jenő, Romhányi József
egy-egy költeménye. Halász Tibor megzenésített verseket énekelt gitár- és harmonikakísérettel. A részvevők
emlékkártyát vihettek haza a rendezvényről.
■

IRÁ NY A KÖNY VTÁ R!
„...azt képzelem, hogy mag
vagyok”
A meseregény főhőse egy különleges, sokak szerint igen furcsa kilencéves kislány, Pálmai Panka,
azaz Bruni. Nyúlon lakik az anyukájával és a nagyszüleivel. Iskolába
jár, osztályfőnöke Andi néni. Színésznő szeretne lenni, ha felnő,
mert apukája színész. Bruni kedvenc étele a mákos tészta, de nagyon szereti a vadast és a paradicsomlevest is.
Bruni szerint a világon a legjobban Nagyi tud főzni. A kislány azért haragszik a zöld ceruzájára, mert mindig kitörik a
hegye. Bruniról tudni kell, hogy van egy kutyája is, a tejeskávé színű Mokka. Nagyon izgága jószág, néha megeszi a Nagyi virágait. Bruni elalvás előtt bebújik a takarója alá, és azt
képzeli, hogy ő egy aprócska mag a földben: „…azt képzelem, hogy mag vagyok, és fázom a földben, mert tél van, és
tényleg fázom, mert még nem melegedett be a takaróm. Amikor már bemelegedett, akkor a nap felmelegítette a földet, és
a mag kikel. Lassan kidugom a kezem a takaró alól, de vissza
is húzom kicsit, mert hidegebb van, mint a takaró alatt. Akkor
azt játszom, hogy esik az eső, és mégis kikel a növény.”
Andi néni egyszer megkérdezte a gyerekektől: mit kívánnának, ha egy jó tündér teljesítené három kívánságukat?
Hogy Bruni mit kívánt, kiderül a könyvből.
G. Á.
(Majoros Nóra: 3×1 család. Már tudok olvasni sorozat. Móra
Könyvkiadó, Budapest, 2012)
A Már tudok olvasni sorozat több kötete is megtalálható könyvtárunkban ● Balázs Ágnes: A tésztapacsni, Rakoncátlan Rozi
Ramazuriországban, Torkos Turpi és a felhőgyár; Békés Pál:
Viola violával; Böszörményi Gyula: Égboltmesék; Lengyel Balázs: Kicsi Elik vadász lesz; Menyhért Anna: Tengerimalacom
története; Pálfy Julianna: A kölyökkutya felnő; Pozsár Edit: Pepi
kalóz és az elrabolt királylány; Vig Balázs: A rettegő fogorvos;
Christine Nöstlinger: Frici a focipályán, Frici a nyeregben;
Rudyard Kipling: Riki-tiki-tévi

Egy perc vers címmel új rovat indult a
könyvtár facebook oldalán (Községi könyvtár,
Ráckeresztúr). Mindennap közzéteszünk egy
szép költeményt, remélve, hogy Olvasóink
örömmel ismerkednek meg a magyar líra gyöngyszemeivel. Akik nem interneteznek, itt, a Hírmondóban
találnak egy perc verset.
RADNÓTI MIKLÓS: Éjszaka
Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom,
alszik a pókháló közelében a légy a falon;
csönd van a házban, az éber egér se kapargál,
alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály,
kasban a méh, rózsában a rózsabogár,
alszik a pergő búzaszemekben a nyár,
alszik a holdban a láng, hideg érem az égen;
fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben.
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SKANDINÁV REJTVÉNY
(Forrás: skandomata.hu)
A rejtvény megfejtése egy római
császár neve. 313-ban ő adta ki
a milánói ediktumot, amely a
Római Birodalomban elsőként
engedélyezte a keresztény vallást. Beküldési határidő: 2015.
május 8., szerda, éjfél.
A 2015. márciusi rejtvény
helyes megfejtése: Színház az
egész világ. William Shakespeare Ahogy tetszik című színművében szerepel ez a gondolat.
Tizenhárom helyes megfejtés
érkezett. A három szerencsés
nyertes: Csott Anikó, Görög
Szabina, Karajz Istvánné.
A nyeremények a könyvtárban
vehetők át nyitvatartási időben.
Minden megfejtőnek gratulálunk!

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG
Keretes hirdetések díja: 1/1 oldal: 14 400 Ft;
1/2 oldal: 7200 Ft; 1/4 oldal: 4800 Ft; 1/8 oldal: 2400 Ft; 1/16 oldal: 1200 Ft (Az árak az
áfát nem tartalmazzák!)
Hirdetésfeladás személyesen a kastélyban
Zólyominé Margitai Zitánál vagy a
rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail
címen.

FEHÉRVÁRCSURGÓ
A mintegy kétezer lelkes település Fejér megye északnyugati részén, a Móri-árokban fekszik. A község neve a „csurgó”
főnévből ered, az első letelepülők valamikor egy csörgedező
forrás vagy más víznyerőhely mellé építkeztek. Fehérvárcsurgó és környéke az ősidők óta lakott hely. Itt találhatók a
római Pannonián áthaladó utak csomópontjában létesült település, Osones romjai is. Számos nemesi
család, köztük a Károlyi család birtokolta a területet. A település nevezetességei: Károlyi-kastély, a
Szent Katalin tiszteletére felszentelt katolikus templom, a református és evangélikus templom, a II.
világháborús lengyel menekültek állított Béke királynője (Szűz Mária)-szobor. Itt született 1909-ben a
neves szobrászművész, Amerigo Tot. Emlékszobrán a felirat: „Soha nem hallgattam el, hogy csurgói
parasztgyerek vagyok, ide tartozom, és azt hiszem ide fogok tartozni mindörökké.” Az Európai Dísznövény és Kertészeti Napok kiállítás és vásárt idén június 5–7. között rendezik a kastély parkjában.
Károlyi-kastély ● Károlyi György építtette 1844-ben Heinrich Koch bécsi építész tervei szerint. A munkálatokban a
fiatal Ybl Miklós is részt vett. A kastély egyemeletes klaszszicista épület, középrizalitos, timpanonnal ellátott. A kastély oldalán emelkedik harminc méter magasságú tornya,
négy sarkán egy-egy fióktornyocskával, közöttük
ballusztráddal. A kastély Károlyi György személye miatt
nemzeti kegyhely, hiszen a gróf a reformkor egyik legnagyobb formátumú alakja volt, aki 1825-ben a reformországgyűlésen negyvenezer forint felajánlásával egyik alapítója
volt a Magyar Tudományos Akadémiának.
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Iskolai sporthírek
Zsámolylabda ● Először rendezték meg a tankerületi zsámolylabda
bajnokságot Martonvásáron, melyen a tankerület összes iskolája részt
vett. A sportrendezvény nagyon jó hangulatban telt, izgalmas mérkőzéseket láthatott a közönség. A
Ráckeresztúri Petőfi Sándor
Általános Iskola csapata az
összes mérkőzését megnyerve a
dobogó legfelső fokára állhatott.
1. Ráckeresztúr 2. Tordas, Martonvásár 4. Ercsi 5. Baracska 6.
Vál. A csapat tagjai: Ménesi
Fanni, Bognár Panna, Lukács
Vivien, Gondi Vivien, Szakolczi
Kármen, Scheszták László,
Garai Máté. Novozánszki Benedek, Kanya Miklós.
Mezei futóverseny ● Idén is Adonyban rendezték a mezei futóverseny körzeti döntőjét. Ráckeresztúr a 3. korcsoportban képviseltette
magát egy lánycsapattal és Pintér Olivér egyéni indulóval. A lányoknál
Szakolczi Kármen egyéniben bronzérmes lett, és a csapat is a 3. helyen végzett (Lukács Vivien, Gondi Vivien, Bognár Panna, Ménesi
Fanni, Szakolczi Kármen). Pintér Olivér a 20. helyen ért célba.

Petkes Csenge
országos bajnok
Tizennégy egyesület
száznegyven versenyzője vett részt a
Tökölön megrendezett Goju Ryu Országos Bajnokságon.
Szabó Benedek
kata versenyszámban bronzéremmel tért haza.
Petkes Csenge JION mesterkata bemutatásával nem
talált legyőzőre, így korosztályában országos bajnok lett.
A kitartás, a szorgalom, a mester tanácsainak
megfogadása előbb vagy utóbb meghozza a sikert. A sikert nem lehet kikövetelni, a sikerért keményen meg kell dolgozni már az edzéseken. Az
edző csak megmutatja az utat, azon végigmenni
mindenkinek magának kell.
Ujvári József

Lapzártakor érkezett a hír, hogy a 2. korcsoportos fiúk
kézilabda húsvéti kupán vettek részt Érden, és az előkelő
2. helyen végeztek. Az eredmények:
Treff Érd–Ráckeresztúr 12:22
Csepel–Ráckeresztúr 16:14
A legjobb játékos Somodi Levente lett. A csapat tagjai:
Balog Róbert, Németh Levente, Gajdó Olivér, Elek Miklós,
Kucsera Máté, Somodi Levente, Horváth Hunor, Hujber Ádám,
Beethoven kézilabdakupa, Martonvásár ● A III. korcsoportban a Pintér Olivér, Világosi Gergő. Felkészítőjük: Kókai Dávid.
lányok, a IV. korcsoportban a fiúk mérhették össze erejüket Martonvásár és Pusztaszabolcs csapataival. Mindkét csapatunk a 3. helyet
szerezte meg, de mindenkire nagyon büszkék vagyunk. Ügyesen
játszottak és küzdöttek a pályán. A lányoknál a torna legjobb kapusa
Hujber Letícia, a fiúknál a torna legjobb játékosa Csendes Krisztián
lett.
Kézilabda 3. korcsoport fiú körzeti döntő ● Rendhagyó körzeti
döntőt rendezett Ráckeresztúr, ugyanis a döntőre Ercsiben került sor,
a szabvány kézilabdapálya miatt. A fiúk először indultak el bajnokságban, és nagy küzdelemben a 4. helyet szerezték meg.
Labdarúgás ● A 2. korcsoportos fiúk Rácalmáson szerepeltek a körzeti döntőn. A döntőbe jutásért büntetőkkel maradtak alul, így egy
hajszállal lecsúsztak a megyei döntőért vívott mérkőzésről, végül a
harmadik helyen végeztek. A csapat tagjai: Somodi Levente, Hujber
Ádám, Ferenczi Dávid, Balogh Emánuel, Balog Róbert, Németh Levente, Elek Miklós, Gajdó Olivér, Bendák Gyula, Komlódi Gergő.
Iskolánk és a Barátság DSE folyamatosan részt vesz az MLSZ intézményi és egyesületi Bozsik-tornákon.
Endrődi Noémi, Fekete Éva, Kókai Dávid

Labdarúgás ● A tavaszi szezon első mérkőzésén, április 4-én a Ráckeresztúri SE
Gyúrót fogadta. Marozsán József vezetőedző
csapata a 0–2-es félidei vendégvezetés után
3–2-re győzött. Gólszerzők: Cseprekál
Gábor (2), Hartai László.
Beloiannisz ellen a csapat 3-1-es vereséget
szenvedett. A következő fordulóban Zichyújfalu, majd Vereb és Lovasberény következik.
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ÚTRAVALÓ ÜZENET
„A szenvedést le kell győzni.
Ez csak akkor lehetséges, ha
magunkra vállaljuk. Ezt tanuljuk a keresztet hordozó
Krisztustól.”
(Carl Gustav Jung)

Megkérdeztük…
Milyen pályázati sikert ért el az önkormányzat?

Válaszol: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

– A „Napelemes rendszer telepítése Ráckeresztúr Község Önkormányzatánál” című pályázatunk 27 959 326
forint támogatást nyert. Április 9-én érkezett az értesítés, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság mint Támogató a 2014.
július 23-án meghirdetett „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati kiírására beérkezett
„Napelemes rendszer telepítése Ráckeresztúr Község Önkormányzatánál” című pályázatot elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette.
A támogatás tárgya a projektnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A kedvezményezett,
azaz az önkormányzat 27 959 326 Ft, azaz huszonhétmillió-kilencszázötvenkilencezer-háromszázhuszonhat
forint összegű, vissza nem térítendő támogatásra lett jogosult, melyet köteles a pályázatban meghatározott
projekt végrehajtására fordítani.
A döntés eredményeként idén nyár végére már napelemek működnek majd a tornacsarnok, a Hősök téri
iskola és az óvoda tetején. Reményeink szerint a megtermelt energia mennyisége lefedi ezen épületek éves
szükségletét, azaz ezeknél az épületeknél nem lesz vagy minimális lesz a villanyszámla. Mindez azt is jelenti, hogy az így megtakarított pénzt is a falura tudjuk majd fordítani.
A projekt megvalósításának részleteiről folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.
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