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Kedves Olvasóink!
Áldott, békés karácsonyt és
örömteli új esztendőt kívánunk
Farkas Árpád Dúdoló című
költeményével!
Havazás lennék, lengőn áldó,
gyűrött arcokra, földre szálló,
vigasztaló-nagy csöndes ének,
lélegzete a mindenségnek.
Havazás lennék, mintha volna
kedvem és pénzem annyi hóra,
mellyel ember ily hitvány bőrben
havazhat egész esztendőben.
Lassún, mint akit nem is kérnek,
lennék Föld felett lengő ének,
egy szál ingben is elringatnám,
elmúlásommal sem ríkatnám.
Lennék mindenség ingecskéje,
öltözködnék a szegénységre,
ne üssön át az éjszakákon
vacogó lélek, fázó álom.
Havazás lennék, lengőn áldó,
gyűrött arcokra, földre szálló,
csitítgató is ott, hol láz van.
Méltóságos a pusztulásban.

Segíts másnak, te is segítséget kapsz!
Adventi gyertyagyújtás
Mézről, mézeskalácsról
Felfedező: Nagykarácsony
Skandináv rejtvény; jövő évi naptár

2

2015. december

KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Gyógyszertári ügyelet

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20., telefon: 06-25/517-900,
06-25/517-902; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu)

december 24., 25., 26., 27.: Ercsi
Polgármester: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (06-20/239-7255)
December 31-én délig tart nyitva a polgarmester@rackeresztur.hu
Szabadsága idején a polgármester helyettesei:
ráckeresztúri gyógyszertár.
Dienes Gábor alpolgármester és Kókai Dávid alpolgármester
január 1., 2., 3.: Martonvásár
Jegyző: dr. Nagy Gábor (06-25/517-902) jegyzo@rackeresztur.hu
január 9., 10.: Ráckeresztúr
Képviselők:
január 16., 17.: Ercsi
Dienes Gábor alpolgármester (06-20/237-1119) gdienes76@gmail.com
január 23., 24.: Martonvásár
Kókai Dávid alpolgármester (06-20/239-1902) kokaidavid@rackeresztur.hu
január 30., 31.: Ráckeresztúr
ifj. Cseprekál István (06-20/237-1113) cseprekal@freemail.hu

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 Ingridet 2015. december 31-ig dr. Kemenczei Zsuzsanna
helyettesíti. 06-20/852-0350
Asszisztens: Németh Éva
Hétfő, szerda, péntek: 8–12
Kedd, csütörtök: 14–18
(Péntekenként felváltva rendel a két
háziorvos.)

Lisziné Hunyadi Hajnalka (06-20/250-5746) hajcsi75@freemail.hu
Szabó Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu
Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő, péntek: 8.30−12.00; szerda: 8.30−12.00; 13.30−17.00
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Pénztár: Hétfő: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez, adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok.

Felhívás az illegális hulladéklerakás megelőzésére

Ráckeresztúron az utóbbi időben újra elszaporodott az illegális hulladéklerakás a falu különböző pontjain.
Kérem, hogy amennyiben valaki ilyet tapasztal, a Polgármesteri Hivatalnál a lehető leghamarabb jelentse be e-mailben, írásban vagy telefonon
minél pontosabb információkkal: mikor, hol, ki, milyen típusú hulladékot,
milyen mennyiségben, hányszor rakott le. Ha van gépjárműrendszám vagy
fénykép, az is sokat segíthet. Az elkövetőt felkutatjuk, és szabálysértési
vagy büntető eljárást kezdeményezünk ellene. Nagymértékben építünk a
Orvosi ügyelet
térfigyelő kamerarendszer által gyűjtött információkra. Arról is gondoskoKészenléti sürgősségi ügyelet
dunk, hogy az elkövetők széles körben ismertté váljanak, akik egyébként a
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az akcselekedetükkel évente minimum több százezer forint kárt okoznak a falu
tuálisan rendelő háziorvos.
közösségének, amit másra is lehetne fordítani.
Sürgősségi betegellátás
Kérem szíves együttműködésüket környezetünk megóvása érdekében.
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8
dr. Nagy Gábor jegyző
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepna- Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.;
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ telefon: 06-22/460-023)
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021)
Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Polgármesteri Hivatalban.

Vérvétel (bejárat az udvar felől)
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30

Védőnői szolgálat
Farkasné Vancsura Ildikót Szabó
Gyuláné Bea helyettesíti
06-20/852-0351
Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba
Telefon: 06-20/852-0351. Rendel kéthetente csütörtökön: 13.00–15.00. Időpont-egyeztetés szükséges!

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

Polgárőrség: 06-70/211-6424

Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)
Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Apostagi Zoltánné)

Falugazdász ● Gulyás Nikoletta 06-70/4893-882; gulyas.nikoletta@nak.hu

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői
Vízszolgáltatás: Rézbányai József 06-30/598-1269 és
Varga István 06-30/598-4776
Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/819-5607 és
Gondi Géza 06-30/868-2293

Tisztelt Ráckeresztúriak!
Az egyházközség 2016. február 6-án, szombaton délután rendezi
meg hagyományos jótékonysági farsangi délutánját a tornacsarnokban, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A részletes programról a januári újságban olvashatnak.

Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség
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Karácsonyi meglepetés Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Az idei évben ismét ajándékot készített az önkormányzat a hatvanöt év
feletti ráckeresztúri lakosoknak. Karácsony közeledtével próbáltunk olyan
kis csomagot összeállítani,
ami a szerényebb körülmények között élő, idősebb
embereknek egy kis segítséget jelent az ünnepekre való
készülődésben. A csomagba 1 kg kristálycukor, 1 kg
finomliszt, keksz, szaloncukor és egy képeslap került.
A csomagok kiszállításában segítséget nyújtott a
Polgárőrség és Szabó Istvánné, Földesiné Juhász
Andrea, Palkó Tiborné, Ofella Katalin, Kövesd Ildikó,
Süveges Józsefné, Baki Mátyásné, Béni Ibolya. A csomagolást a falugazdálkodási kft. és a közfoglalkoztatottak végezték. A beszerzést Zsigmond Szilvia intézte, a
képeslapot Molnár Nóra készítette. Köszönjük szépen
mindenkinek a segítséget!
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Különdíj
A Virágos Magyarországért verseny zsűrije
településünk erőfeszítéseit különdíjjal jutalmazta. A vecsési székhelyű
Horoszcoop Külkereskedelmi Képviseleti Kft.
által felajánlott ajándékot a cég két munkatársa, Váczi Viktória és
Kovács Róbert hozta el
Ráckeresztúrra. A tíz
darab Solo típusú kézi
permetezőt Kókai Dávid alpolgármester és Lisziné
Hunyadi Hajnalka önkormányzati képviselő vette át. A
praktikus készülékeket a falugazdálkodási kft. dolgozói jól tudják majd hasznosítani a kertben, a fóliasátorban.
Köszönjük a Horoszcoop Kft. nagylelkű ajándékát! Egyben ezúton is köszönjük a faluszépítésben
részt vevők áldozatos munkáját!
■

Szerkesztői levél
Emlékszem, nagyanyám karácsonyfáját mindig ketten
díszítettük fel, ő meg én. Először a szaloncukrokra
került cérna, aztán a habkarikákra, majd a szekrény
tetejéről levettük a féltve őrzött karácsonyfadíszeket
tartalmazó dobozt. Minden évben rácsodálkoztam
azokra a régi, papírból készült füzérekre, amiket még
mama lányai – anyukám és húgai – készítettek iskoláskorukban. Több mint ötven esztendő elteltével az egykor még csillogó-fényes díszek minden évben felkerültek a kis fenyőfára, régi emlékeket, hajdanvolt karácsonyok hangulatát idézve.
Ma is sokan készítenek otthon karácsonyfadíszeket,
hiszen a közös munka, a barkácsolás lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekekkel együtt készüljünk az ünnepre. Kezdésként gyűjtsünk össze gyufás skatulyákat,
papírgurigákat, sajtosdobozt, jó néhány parafadugót,
gyöngyöket, színes papírt, cérnát, damilt, vékony drótot, száraz tésztát, fenyőtobozt. A többi a fantáziánkra
van bízva, de ötleteket találhatnak lapunk 9. oldalán is.
Az esztendő végén érdemes összegezni a mögöttünk álló hónapok eseményeit, történéseit. Most nem a
nagyvilágban történtekre gondolok, hanem amelyeket
itt, Ráckeresztúron éltünk át. Jót is, rosszat is. Ha végiggondoljuk, mi minden történt januártól decemberig,
bizony hosszú listát készíthetnénk. Örüljünk a jónak,
igyekezzünk elfeledni, ami fáj, s bízzunk abban, hogy a
2016-os esztendőben újult erővel, lelkiismeretesen
dolgozva tehetjük azt, amire megbízatást kaptunk. Ehhez kívánok Önöknek egészséget, hitet, erőt és türelmet Gárdonyi Géza gondolataival: „Mikor a legfeketébben terjeszkedik széjjel a sötétség, a fűszálak közül
akkor tündökölnek elő a szentjánosbogarak és az ég
boltozatán az örök csillagok.”

Gajdó Ágnes

Gyertyagyújtás az elesett
hősök emlékére
2015. november 11-én 11 óra 11
perckor Ráckeresztúron is gyertyát
gyújtottunk a Hősök terén álló I.
világháborús emlékműnél a hősök
emlékére. E megemlékezéssel a
Krajczáros Alapítvány kezdeményezéséhez csatlakoztunk immár
második alkalommal. A megemlékezésen több generáció képviselői
vettek részt, s közösen emlékeztünk a nagy háborúban
elesett nyolcvannégy ráckeresztúri katonára, s valamennyi
hősi halottra. A nyolcadik osztályosok gyújtottak meg egyegy mécsest az emlékműnél, majd az óvoda, a civil szervezetek és az önkormányzat képviselői következtek. Az
eseményen elhangzott Juhász Gyula Consolatio című
versének négy sora: „Nem múlnak ők el, kik szívünkben
élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. / Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, / Hiszen hazánk nekünk a
végtelenség.”
■
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Útjavítás
Az első lépés
az út alatti
vízelvezető
csövek magasnyomású
technológiával
történő kitisztítása volt. Évtizedek óta teljesen el volt tömődve ez a nagyon
hosszú szakasz, és mivel korábban már próbálták tisztítani, ami
nem járt sikerrel, így félő volt, hogy az út alatt a csövek mind beomlottak. A csőrendszer kitakarításakor kiderült, hogy egyetlen
áteresz elem sérült. Ezt újra cseréltük, s körbeöntöttük betonnal,
hogy elbírja majd a mezőgazdasági gépek súlyát. A felbontás
után tudtuk meg, hogy az út süllyedését nem az átereszek hibája
okozta, hanem az, hogy az átereszek és a főút közötti rész semmiféle szilárd anyaggal (pl. útalapkő) nem volt kitöltve, csupán
agyagos földdel (és némi üvegtörmelékkel), ami átázva fokozatosan süllyedt, emiatt keletkezett a nagy szintkülönbség a Vörösmarty utca és a Rákóczi utca között. Az áteresz és az út között
keletkezett árkot szilárdabb és strapabíróbb betondarálékkal töltöttük ki, tömörítettük, majd a teljes felületre beton került. Az utca
torkolata a főúttal párhuzamosan három-négy
méter szélességben
(helyenként tizenkét
centiméter vastag) aszfaltburkolatot kapott,
ezzel csatlakozva a
főúthoz. A Vörösmarty
utca és a főút között
továbbra is megmaradt
egy kisebb szintkülönbség, ami az esővizet
nem engedi rázúdulni a
főútra (ezt a Közútkezelő is előírja), hanem az árokba tereli. Ezzel
egy régi útprobléma oldódott meg, és reméljük, hogy sokáig zökkenőmentesen használhatjuk.
Köszönet Leicinger Tamásnak és Radócz Józsefnek a munkálatokért, valamint a közfoglalkoztatottaknak, akik nagyon sokat
dolgoztak itt is. Külön köszönet a lakóknak a türelmükért és a
Magyar Közút Zrt.-nek a gyors és rugalmas segítségért.

Felhívás az ingatlanok előtti járda és árok
tisztán tartására
Az ingatlanok és a közterületek tisztán tartására vonatkozó
részletes szabályokról szóló 11/2015. (IX. 15.) önkormányzati
rendelet néhány fontos szabályára hívom fel a figyelmet:
„2. § Az ingatlantulajdonosnak vagy az ingatlan tényleges használójának a közterület tisztán tartásával kapcsolatos feladatai:
a) Az ingatlan előtti járdaszakaszt tisztán kell tartani; ez vonatkozik a hó- és síkosságmentesítésre is.
b) Az ingatlan előtti járdaszakasz mellett növő gyomot, gazt ki
kell irtani, a járdára kinyúló ágakat és bokrokat meg kell nyesni, le
kell vágni oly módon, hogy azok a közlekedést ne akadályozzák.
c) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát szükség szerint
kell síkosságmentesítő anyaggal felhinteni. Erre a célra bomló,
szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu,
fűrészpor, kőporliszt stb.) kell használni. Darabos, sérülésveszélyes,
környezetre káros vagy mérgező anyagot használni nem szabad. A
szóróanyag beszerzéséről a tisztán tartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
d) A járda és a közút síkosságmentesítését úgy kell elvégezni,
hogy abból ne származzon baleset, kár.
e) A járdáról a havat hóesés után azonnal el kell takarítani. A
járdáról letakarított jeget, havat úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos
vagy gépjárműforgalmat ne akadályozza.
4. § (1) Az ingatlan előtti közterületen lévő árkot, nyitott csatornát, folyókát, átereszt tisztán kell tartani, a csapadékvíz akadálytalan elfolyását biztosítani kell.
(2) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres
stb.) vizet bevezetni tilos. Eldugulás, rongálódás vagy veszély okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűzés robbanásveszélyes anyagot, mérget stb.) a csapadékvízelvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, bevezetni, elhelyezni tilos.
(3) Járműbehajtók átereszeit karban kell tartani, tisztításukról gondoskodni.”

A fenti rendelkezések betartása minden ingatlantulajdonosnak
és -használónak kötelessége. Ha ennek nem tesz eleget, az
ennek elmaradása folytán bekövetkező károkozásért (vagyoni
vagy nem vagyoni kár) felelősséggel tartozik. Kis odafigyeléssel megelőzhetjük a bajt. Ebben kérem a közreműködésüket.
dr. Nagy Gábor jegyző
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Kedves Olvasók!
A Dunaújvárosi Vízi Társulat a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi
közcélú tevékenységét. A 2015. évben önkormányzati hozzájárulásból
és gazdálkodói önkéntes támogatásból biztosítottuk a földmunkagéppel,
MTZ+rézsűkaszával és a saját dolgozókkal történő munkavégzést. A 135 fő
átlaglétszámú közhasznú foglalkoztatást az állam közel 100%-ban támogatta,
a munkavégzés helyben hasznosult, a vízi társulat állandó dolgozóinak
irányításával. A településen átlagosan 6 fő vett részt a vízi társulati közfoglalkoztatásban. Ráckeresztúr közigazgatási területén a Szent László-víz mellékárkain, a Bucsi-árkon, a Száraz-kanálison és az autópálya-felüljáró felületén
gaz- és nádkaszálást, parlagfűirtást végeztünk.
A vízi társulat tevékenységét és a támogatások felhasználását folyamatosan nyomon követheti a www.dunaujvarosivt.tir.hu honlapon. Tájékoztatjuk arról, hogy a vízi társulat nonprofit módon működik,
osztalékot nem fizet. A tisztségviselők évek óta tiszteletdíj nélkül végzik munkájukat.
A gazdálkodók támogatása nélkül a vízi társulat nem működhet. Nemcsak anyagi tekintetben számítunk az Önök együttműködésére, hanem a feladatok meghatározásában és az elvégzett munka ellenőrzésében is. Ezúton is köszönjük, hogy 2015-ben is
támogatta a Dunaújvárosi Vízi Társulat közcélú munkáját.
Szabó Tamás, az Intéző Bizottság elnöke
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HÍREK

● POLGÁRMESTERI

BESZÁMOLÓ

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat
képviselő-testülete 2015. november 13-én tartott képviselő-testülete 2015. november 23-án tartott
ülésén hozott döntésekről:
közmeghallgatásáról:
● A képviselő-testület megtartotta éves, törvényben kötelezően
előírt közmeghallgatását a Tornacsarnokban. Mintegy negyvenen tisztelték meg jelenlétükkel az eseményt, ahol dr. SzentesMabda Katalin Dóra polgármester asszony adott összefoglaló
tájékoztatást az elmúlt egy év munkájáról és a jövőbeli tervekről.
Beszámolt a falu fejlesztése érdekében született döntésekről és
a nyertes pályázatokról, melyek keretében mintegy hatmillió
forint önrész biztosítása mellett több mint 50 millió forint értékű
fejlesztést sikerült megvalósítani. Tájékoztatást adott a 2016
januárjától hatályba lépő, helyi adókat érintő rendelkezésekről.
Beszélt a nehézségekről, a nagy kihívást jelentő ügyekről és az
előttünk álló lehetőségekről is.
A beszámolót lakossági kérdések és az azokra adott válaszok követték. Az esemény nyugodt, konstruktív, együttműködő
légkörben zajlott.
Polgármester asszony decemberben gyermekáldás elé néz,
így vélhetően egy időre ez volt az utolsó olyan nagyobb rendezvény, amin jelen lehetett.
Köszönjük az iskolának, hogy helyet adott a közmeghallgatásnak, és külön köszönjük a megjelenteknek a részvételt.

Tájékoztató a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
elbírálásáról
Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete
2015. november 23-án megtartott ülésén elbírálta a Bursa
Hungarcia Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2016. évi fordulójára érkezett jelentkezéseket, melyről a
következő tájékoztatást adom:
„A” típusú pályázat: Pályázók száma: 8 fő. Támogatottak
száma: 8 fő. Az összes megítélt támogatás: 24 000 Ft/hó.
A támogatás átlagos mértéke: 3000 Ft/hó/fő
„B” típusú pályázat: nem érkezett.
dr. Nagy Gábor jegyző

KÖZLEMÉNY ADÓSLISTA KÖZZÉTÉTELÉRŐL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és a Vállalkozásokat, hogy
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § (1)
bekezdése szerint a jegyző mint az önkormányzati adóhatóság
helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon
keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.
Tekintettel arra, hogy a fenti adók vonatkozásában az önkormányzatnak be nem fizetett adó, valamint a hozzá kapcsolódó
bírság- és pótléktartozás meghaladja a 36,5 millió forintot – az
egyéb, törvény adta végrehajtási lehetőségek alkalmazása mellett –, az adóslistát a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján 2016.
évtől rendszeresen közzé fogom tenni az önkormányzat bevételeinek biztosítása érdekében, az adótartozásukat kifizetőkkel
szembeni tisztelet megnyilvánulásaként is.
Kérem, hogy az adótartozásokkal kapcsolatos egyedi ügyekben – ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon –
keressék a polgármesteri hivatal adóügyi ügyintézőjét.
dr. Nagy Gábor jegyző

● A képviselő-testület nagy örömére a védőnői állásra kiírt
pályázat eredményeként 2016. január 1-jétől kinevezésre kerül
Peszter Zsuzsanna védőnő, aki teljes munkaidőben egyelőre
helyettesként látja majd el községünkben a védőnői feladatokat.
A testület a korábbiakban is védőnői önkormányzati lakás bérlőjének kijelölte őt, így helyi lakos lesz. A jövő évben szeretnénk
két védőnői körzetet létrehozni, amit településünkön az örvendetesen magas gyermeklétszám lehetővé tesz. Ha a két körzetet sikerül létrehozni, védőnőink onnantól egymást helyettesíthetik majd, amitől az ellátás folyamatosságának, finanszírozásának és így tárgyi feltételeinek javulását is várjuk. Peszter
Zsuzsanna védőnőt egy későbbi lapszámban bemutatjuk.
● A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság beszámolt a
működéséről.
● Tekintettel arra, hogy 2016. január 1-jétől a családsegítés és
a gyermekjóléti szolgálat szakmai, jogszabályi feltételei megváltoznak, elfogadtuk a feladatot ellátó Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, és véleményeztük a térítési díjakat szabályozó martonvásári önkormányzati rendeletet.
● A Vörösmarty utcai útcsatlakozás mintegy 1,5 millió Ft költségen elkészült. Bízunk benne, hogy a korábbi sok bosszúságot
okozó állapot immár a múlté. Köszönjük a megvalósításban
közreműködők munkáját, segítségét és a lakosság türelmét.
● Döntöttünk az iskola részére székek beszerzéséről 150 000
forint értékben.
● Jóváhagytuk azokat a szerződéseket, amelyek alapján a
tüzelőt a lakosság támogatása érdekében megrendeljük.
● A régi téesziroda bérletéről a Március 15. Mezőgazdasági
Szövetkezettel egy, az önkormányzat számára kedvező bérleti
szerződést hagytunk jóvá.
● Egy elmaradt döntés pótlásaként jóváhagytuk a polgármesternek jogszabály alapján járó éves cafetéria juttatást, ami újbóli
munkába állását követően illeti majd meg.
● Új önkormányzati rendeletet alkottunk a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatáról, a lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről, valamint a jogszabályváltozásoknak megfelelően a köztisztviselőknek adható juttatások, támogatások és az illetménykiegészítés lehetséges rendszeréről.
● A korábbival egyező mértékben állapítottuk meg a tornacsarnok bérleti díjait.
● Elfogadtuk a Polgármesteri Hivatal új szervezeti és működési
szabályzatát, a hivatal tevékenységéről szóló jegyzői beszámolót, az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét, a lakóhelyi környezet állapotáról szóló tájékoztatót és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztatót.
● Döntöttünk egy jövőben tervezett TOP 3.2.1 típusú pályázattal kapcsolatos felmérési munkákról, és javaslatot tettünk egy, a
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulással fennálló
elszámolási vita rendezésére.
● Zárt ülésen tárgyaltuk meg a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra érkezett jelentkezéseket, és szintén zárt
ülésen döntöttünk úgy, hogy idén nem teszünk javaslatot a
Fejér Megyei Közgyűlés által adományozott kitüntető címre,
díjra.
Kókai Dávid alpolgármester
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Segíts másnak, te is segítséget kapsz!

Néhány szóban programunkról

Az 1956 Magyar Nemzetőrség ráckeresztúri nemzetőr alegysége ennek szellemében programot indított.
Szervezetünk két tagja, Fenekes Imre nemzetőr százados és
Kiss Attila nemzetőr hadnagy 2015 tavaszán megdöbbentő
hírt közölt: egy ötgyermekes család, bár a
szülők dolgoznak, önhibájukon kívül elképzelhetetlen körülmények
között él. Olyan lakásban laknak, amely a
XXI. században nem
méltó egy emberhez. A
gyerekeket ismerem,
tisztán, rendesen járnak iskolába.
A hírt azonnal megosztottam Polgármester asszonnyal.
Elmondtam, hogy bajtársaim minden munkát elvégeznének,
felújítják a család otthonát, de nincs pénzünk az építőanyagra.
Polgármester asszony költségvetést kért. Mivel bajtársaim
nem szakemberek, a Mákvirág Tánccsoport Egyesület vezetőjéhez, Radócz József úrhoz fordultam. Ő nemcsak a költségvetést készítette el, de vállalta a munka levezetését, irányítását is.
Az események felgyorsultak. Mivel a
család ez idáig egyáltalán nem kapott anyagi
segítséget az önkormányzattól, így megítélhető volt javukra a települési támogatás rendeletben szabályozott
összege, ami épphogy
elegendő volt az anyagköltségre. Megkaptuk a szükséges pénzt, egyetlen mondat
kíséretében: becsületesen használjuk fel. Magam is ezt kértem
Radócz úrtól és a bajtársaimtól.
Az önkéntes munka szeptember végén kezdődött. Több
probléma merült fel, mint azt első látásra gondoltuk. A tetőt
teljesen fel kellett újítani. Az elkorhadt ablakkeret helyett
Radócz úr bontásból egy jó állagú ablakot hozott ajándékképpen, és azt is beépítette. A vállalt feladatot három hét alatt,
minden szombaton és
vasárnap bajtársaim
becsületes munkával
elvégezték. Akciónk
egyes mozzanatairól
fénykép készült: a kezdeti állapotról, a munka
folyamatáról és a felújított otthonról.
Hálás szívvel megköszönöm a Polgármester asszonynak, valamint a képviselőtestületnek, hogy támogatták programunkat, csak így valósulhatott meg sikeresen első akciónk. Megköszönöm Radócz
József úrnak (aki azóta a Nemzetőrség pártoló tagja) munkáját, hogy levezette és irányította a munkálatokat. És hálásan
köszönöm bajtársaim munkáját; megtiszteltetés számomra
vezetni őket.

Bárki kérheti a Nemzetőrség segítségét valós
probléma esetén, amennyiben önmaga nem tudja
megoldani (mert pl. beteg vagy idős). Feltétel: a
kérelmező, ha tud, segítsen másoknak, Ráckeresztúr közösségének.

Csobánki Csaba
nemzetőr ezredes parancsnok

Jelszavunk:
Segíts, hogy neked is segíthessünk!

KÖSZÖNET
Civil szervezeteink nagyon sok önkéntes munkát
végeztek az idei évben is a nyitott kapu programtól
a virágosításon át a cikkben szereplő építési munkáig. Az önkormányzat sok esetben „csak” anyagi
hozzájárulást tud nyújtani, ami azonban kizárólag
az önkéntesek munkájával együtt válik valódi értékké, anélkül mit sem ér. Ezúton is köszönetet mondunk mindenkinek, aki idén is időt és energiát áldozott közös céljaink elősegítésére!
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

www.rackeresztur.hu
Tisztelt Olvasóink! Következő lapszámainkban olvashatják
majd településünk civil szervezeteinek beszámolóit, a jövőre
vonatkozó terveiket. Januárban a Ráckeresztúri Vagyon- és
Polgárőrség vezetője, Novozánszki Csaba és a Ráckeresztúri Népkör Egyesület elnöke, Paizs Istvánné értékeli majd a
2015-ös esztendőben végzett tevékenységüket. (A szerk.)

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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Márton-nap az óvodában

Csörgőlabda, fehér bot, beszélő számítógép
A Kapunyitogató program kísérőrendezvénye a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében 2015. november 20-án valósult meg
Ráckeresztúron. A Látássérültek Regionális Egyesületének
képviselői – Szokó Zsolt elnök, Jakab Szabolcs és Zsargó
Borbála szociális munkás – 2015. november 20-án interaktív
érzékenyítő előadást tartottak a Ráckeresztúri Mosoly Óvodában
az érdeklődőknek, hogy a beszélő számítógép, a speciálisan
vakoknak készült Rubik-kocka és mobiltelefon, a csörgőlabda és
sok más eszköz használatán keresztül ismertessék meg velük a
látássérültek mindennapjait. Ez alkalomról sem hiányozott Ebu,
az egyesület elnökének vakvezető labradorja, akit nagy szeretettel fogadtak kicsik és nagyok.
Az előadás végén valamennyi gyerek megkapta a Brailleábécét, s közelebbről is megismerkedhetett a fehér bottal vagy a
csörgőlabdával. A rendezvény célja az érzékenyítés, vagyis az,
hogy képesek legyünk elfogadni azokat az embereket, akik nem
látnak, nem hallanak jól, éppen ezért segítéségre szorulnak.
Fogyatékkal élnek ugyan, de ők is értékesek, tehetségesek, sok
mindenre képesek – tán nem is gondolnánk, mi mindenre!... Ne
féljünk hát attól, aki más!
(g)

A bárányhimlő miatt egy héttel
később tartottuk a Márton-napot
az óvodában.
Reggeli után Dienesné Zsebi
Regina hitoktatónk behozta otthonról két libáját. A libanézés,
libasimogatás nagy élményt jelentett a gyerekeknek. Voltak olyanok, akik most láttak először
ilyen közelről libákat. Utána a Pillangó csoport előadásában a
Lúdas Matyi mesedramatizálást néztük meg. Belépőként minden gyermek és felnőtt, ajándék nyakba akasztható liba képet
kapott a Pillangóktól. Gyönyörűek voltak a díszletek, kellékek,
fantasztikus zenei aláfestés színesítette az előadást, és nagyon
ügyesek, aranyosak voltak a szereplők. Mesélő: Tamás Gréta;
Lúdas Matyi: Ács Bence; Matyi anyukája: Durányik Petra;
Döbrögi uraság: Garamszegi Gergő; Kisbíró: Dobi Gyula; Ispán
és katonák: Görög Levente, Bokrodi Levente, Buzeskó István;
Csikós: Gazsi András; Almaárusok: Maros Vivien, Gyurcsányi
Norina. (Forrás: az óvoda Facebook oldala)

Iskolai hírek
Meghívó ● 2015. december 18-án, 16.00 órai kezdettel mindenkit szeretettel várunk a Tornacsarnokba
A diákönkormányzat munkájáról
iskolánk nyilvános karácsonyi ünnepségére. Idén színPapírgyűjtés ● Idén 5440 kg papír hulladékot gyűjtöttek isko- játszóink A padlás című nagy sikerű musical bemutalánk tanulói, melynek bevételét, 79 000 forintot a diákönkor- tására készülnek.
mányzat kapta, amit különböző versenyekre és rendezvényekre fordítunk. A legtöbb papírt gyűjtő osztályok az alsó tagozaton: I. 4. osztály 725 kg; II. 3. a 655 kg; III. 1. a 511,5 kg. A
felső tagozaton: I. 6. a 655 kg; II. 7. b 423 kg; III. 5. b 351,5 kg
Fogászati vetélkedő ● Az osztályokat négyfős csapatok
képviselték, akik különböző érdekes, játékos feladatokon keresztül mérhették össze tudásukat. A legnagyobb vidámságot
a résztvevők számára a kóstolós, a kitalálós játékok, illetve
azok a produkciók jelentették, amiket a diákok verselve,
rappelve adtak elő. A jó hangulatú, vidám verseny győztesei a
következő osztályok lettek: I. 7. a; II. 5. b; III. 8. a
Mikulás ● December 4-én a Mikulás krampuszai kíséretében
látogatta meg az osztályokat, és ajándékozza meg a jó gyerekeket.
Adventi vásár ● Az alsós és a felsős osztályok heteken át
szép kézműves tárgyakat készítettek, s lelkesen készültek a
vásárra.
A DÖK tagjai

Iskolanyitogató ● A következő iskolanyitogató időpontja: 2016. január 26., kedd, 17. óra, a Hősök téri
épületben. Várjuk szeretettel leendő első osztályosainkat és szüleiket.
Színházlátogatás ● 2015. november 13-án negyvenhat,
zömében alsó tagozatos tanulónkkal ingyenesen nézhettük
meg Budapesten a József Attila Színházban a Nyakigláb,
Csupaháj és Málészáj című mesejátékot. Mindenki nagyon jól
érezte magát. A színházlátogatás a KLIK és a József Attila
Színház közös szervezése volt, a jegyárakat és az utazási
költséget megosztva fizették.
Nagyon örültünk a lehetőségnek, ezúton
is köszönjük.
Orbán Erika
igazgatóhelyettes,
szervező
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Adventi gyertyagyújtás
A községi adventi koszorún az
első gyertyát a Ráckeresztúri
Mosoly Óvoda képviselői gyújtották meg. Dienes Gábor alpolgármester rövid köszöntője
után Rappai Szilvia óvodavezető-helyettes az adventről beszélt: a szó jelentése eljövetel,
megérkezés, felkészülés Jézus születésének ünneplésére. Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje. A várakozás pedig ünneppé varázsolja hétköznapjainkat.
A Micimackó és Makk Marci csoport tagjait Dvorszkiné Farkas Rita, Turi Tamásné,
Herkliné Boros Márta, Garainé Máté Andrea óvodapedagógusok, Baki-Nadu Judit pedagógiai asszisztens, Győrfi Anett és Takács Jánosné dajkák készítették föl, s hangulatos
műsoruk után a Mosoly-dolgozók nevében Baki Bálintné óvodavezető egy különleges
karácsonyi süteményreceptet osztott meg a jelenlevőkkel: Végy 1 kg jó meleg szeretetet,
szitáld át a türelem szitáján, nehogy pelyvamag kerüljön bele. 1 kg bátorságot, 3 dl szorgalmat, 1 dl jóságot tegyél hozzá. Gyúrd össze 1 tojásnyi kedvességgel, és takard le
tiszta jókedvvel. Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél. Szórd meg asszonyi kacagással, és tegyél rá pár csepp megfontolást. Vágd fel annyi darabra, hogy eggyel több legyen, mint ahányan az asztalt körülülitek, hiszen mindig akad valaki, aki még rászorul…
A második gyertyagyújtáson az iskolások műsorát láthatták a jelenlévők. Márai Sándor
szavai elgondolkodtatók: „szeretetet kapni nem lehet; mindig csak adni kell, ez a módja.
(…) A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngédségnek, nincs hőfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni; ha kimondják, már hazugság. A szeretetben
csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegőben.” Gondi Evelin, Fodor Anna, Szilukács
Lizandra és Major Dominik felkészítő tanára György Piroska és Gajdó Rita volt. Advent
harmadik vasárnapján településünk civil szervezetei szerepelnek, a negyedik gyertyát
pedig a hagyományokhoz hűen az egyházközség képviselői gyújtják meg a koszorún. ■

Adventi adományok
Advent idején az önkormányzat is nagyon sok felajánlást kap a lakosságtól, amelyek segítségével az egész község karácsonyvárását szebbé tudjuk tenni.
A hivatal előtti kopjafán függő ünnepi koszorút Pletser Tamás adományozta (köszönet Bódis Rita közreműködéséért), a mellette álló, kivilágított
ezüstfenyő Csapó Ferencné ajándéka. A hagyományokat hűen ápoló Ráckeresztúri Mosoly Óvoda az idén először kaphatott adventi koszorút
Árokszállási Istvánné jóvoltából.
Nagyon köszönjük községünk minden lakója nevében!

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Barkácsoljunk!
A képen látható játékos és vidám angyalkák könnyen elkészíthetők. Parafadugó,
sárga vastagfilc, kék- és arany
zseníliadrót, kicsi és nagy fagolyó, natúr
kenderzsinór, olló, ragasztópisztoly, színes ceruzák kellenek hozzá. Elsőként az
angyalka haját vágjuk ki sárga vastagfilcből, majd ragasztópisztollyal rögzítsük a
fagolyó tetejére a lyuk előtti sávban. Ezután ragasszuk a fejet a dugóra. Két kis
fagolyót fűzzünk fel egy zsinórdarabra, és
a két végénél csomózzuk meg. A madzag
közepét ragasszuk a dugó aljára. A
zseníliadrót két végét hajlítsuk vissza a
közepére, a végeit tekerjük rá, az így
kapott nyolcasformát tetszőlegesen formálhatjuk szárny alakúra. Ha kész, ragasszuk az angyalka hátára. Az arany
zseníliadrótból formázzunk hurkot kb. egy
centiméter hosszú szárral. A szárat ragasztózzuk be, és nyomjuk a figura fején
lévő lyukba. Színes ceruzával rajzoljuk
meg az angyalka arcát. (Forrás:
www.kreativhobby.hu) A dugót színes
papírral bevonva a feliratok eltüntethetők.
Ráadásul a maradék parafadugóból rénszarvast is fabrikálhatunk…
(http://3.bp.blogspot.com)
(-j-)
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A tűz (részlet)

Mézről, mézeskalácsról
Szeretem a tüzet nézni. A tűz örök rejtelem és jóleső meOLVASÓLÁMPA

legség. Aki a tüzet nézi, annak a lelke megcsöndesül; valami édes félálom szállja meg – édes félálom: nyugodalom.
A tűzben történetek vannak. Mesehangú és mesének
illő színes történetek, amiknek se eleje, se vége nincsen,
hanem minden rend nélkül egybefolyik egyik a másikkal.
Az ember nem tudja, valóban megtörténtek-e, vagy csak
álmodja őket.
De ilyenkor mindegy is az. A lángok játszanak a tűzben. A gondolatok játszanak az ember elméjében. Rend
nélkül való színes gondolatok – mint ahogy a lángocskák
is rend nélkül jelennek meg és tűnnek el. A tűz eleinte
rostogva ég, aztán halk mormogással, sziszergéssel, susogással, végül vörösen izzó parázs az egész, kezdetben tündöklő aranykupac, később tündöklő vörösréz. A tűz ilyenkor végtelen mélynek látszik. Az apró lángok föllebbennek
a semmiből; táncolnak a parázs fölött; és eltűnnek a semmibe, mintha egy láthatatlan kéz söpörné le őket a parázsról.
A hosszú téli estéken elüldögélek néha a nyitott ajtajú
kályha előtt. Nem valami drága kályha, csak afféle cserépalkotmány, amilyen a falusi tanítóknál szokott lenni. De
nekem mégis jó és eléggé szép is. Mikor már túl vagyok a
dolgaimon, odavonom a karosszékemet a tűz elé. (...)
Kívül, a havas faluban csönd van és csönd van idebent
is. A téli estnek álommal áthatott csöndessége ez. A kályha
száján félig nyílt legyező alakjában áramlik ki a vörös fényesség, s a tűznek meleg lehelete. (…)
A kályha verőfénye az egyedüli, ami emlékeztet a nyárra. Azonban nekünk ez is elég. A boldogság békéje van a
szívünkben.
Mi a boldogság?
Mikor a vágyak pihennek. Mikor az ember nem gondol
a holnapra, csak bámulja a parazsat félálmos nyugovással,
s lelke úgy leng a múltak fölött, mint tó fölött a madár.
Ahogy így a kályha langyos melegáramlatában üldögélve nézem az örökszép parazsat, arra gondolok, hogy miért
nincs itt még egy karosszék és miért nem ül abban még
egy valaki, akinek a kezére rátehetném szelíden és gyöngéden a kezemet és aki a fejét a vállamra hajtaná. A csöndnek szárnyatlan óráiban megjelenik néha előttem ez a gondolat és tündérorcával mosolyog reám. De én szomorúan
nézem őt vissza.
Mert az egyedülvalóság nem is nézhet másképpen,
mint szomorúan. Az egyedülvalóságnak hosszú az árnyéka. Az egyedülvalóságnak árnyéka az a gondolat, hogy
nem fogunk soha az életben találkozni azzal, akivel álmainkban mindig találkozunk. Ez az árnyék engemet se hagy
el. De hogy is gondolhassam, hogy van a világon valaki,
aki reám vár és ide mellém, ebbe a szegény kis szobába
belekívánkozik. Ha volna olyan valaki, az már rám nézett
volna és nyújtotta volna nekem a kezét. Azt mondta volna:
– A szobád nem szegény, mert te is benne vagy –; és
nem kicsiny, mert én elférek a szívedben is.
A parázsra hamu kezd borulni. Homály homályra száll
a szobában. Úgy érzem, mintha én is elmúlóban volnék:
így, amint ülök belemulandó árnyék az árnyékba; puszta
értéktelen árnyék, amit a tűz véletlen vak okból jelenített
meg, s amely épp úgy véletlen vak okból enyészik és múlik
bele a sötétségbe.

Gárdonyi Géza

A méz mint édesítőszer hajdan ritka
és megbecsült
kincs volt, a belőle
készített tésztának
helyenként misztikus erőt tulajdonítottak. Az ókori
görögök a halott
szájába mézeskalácsot tettek, hogy ezzel engesztelhesse
ki az alvilágot őrző, félelmetes és mogorva Cerberust.
Magyarországon már az aquincumi ásatásoknál is találtak
több mézeskalácssütésre használt égetett cserépformát.
A méz drágasága miatt csak ünnepi alkalmakkor lett belőle sütemény. Az 1200-as évektől kolostorok készítettek
vallásos tárgyú figurákat, életképeket. Minthogy a magyar
méhész nemzet, nem meglepő, hogy egy XVI. századi
irat már utal a „mézes báb”-ra. Az első magyarországi
mézeskalácsos céh valószínűleg 1619-ben alakult Pozsonyban, de Kassa is mézeskalácsos központnak számított. A XIX. századi vásárokban a legények gyakran
vásároltak tükrös, feliratos mézeskalács szívet kedvesüknek szerelmi ajándékként. A mézeskalácsházról Jancsi és Juliska története jut
eszünkbe, de akár
magunk is készíthetünk, ha sosem fogy el
a türelmünk…
(gá)
(A receptért köszönet
Rabó anyukájának és
Irma néninek!)

Mézeskalács
Hozzávalók ● 1 kg liszt, 36 dkg porcukor, 2 csapott evőkanál szódabikarbóna, 2,5 dl méz, 5 dkg margarin, 2
egész tojás és 2 tojás sárgája, mokkáskanálnyi szegfűszeg, fahéj.
Az elkészítés módja ● Összegyúrjuk, szobahőmérsékleten két órát pihentetjük. Három-négy milliméter vékonyra
nyújtjuk és formával szaggatjuk. Előmelegített sütőben öthat percig sütjük. Megkenhetjük tojásfehérjével, díszíthetjük dióval, mazsolával, mandulával, illetve porcukorral
felvert tojásfehérjével mintákat is írhatunk rá.

Gondolatébresztő…
„A bölcs mindenkit megbecsül, mert
mindenkiben elismeri a jót, és tudja,
milyen nehéz valamit csinálni. Az
ostoba mindenkit lenéz, mert nem ismeri a jót,
és a rosszabbat választja. ”

(Baltasar Gracián)
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A Musashi Hungary Ipari Kft. japán tulajdonban lévő Ercsiben található autóalkatrészgyártó cég, melynek termékei kiemelt fontosságúak és minőségűek az autógyártásban.
A Musashi-csoporton belül alkalmazott folyamatoknak köszönhetően világszinten jól ismert
piacvezető cégeket mondhat partnereinek. Főbb termékei: vezérműtengelyek,
gömbcsuklók, lengőkarok, kerékagyak és ezek részegységei.

A vállalat további fejlesztése részeként keresünk az alábbi pozícióba munkatársakat:

FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEKET KEZELŐ
GÉPBEÁLLÍTÓ (3 műszakos munkarendben)
Főbb feladatok:
• Gépjárműalkatrészek gyártása az arra rendszeresített berendezésekkel
• A gyártó-, illetve összeszerelő-eszközök ismerete, kezelése,
beállítása és üzemeltetése
• Gyártógépek műszaki állapotának felügyelete, technológia,
anyagismeret elsajátítása
• A hibák felismerése, előírt minőségi ellenőrzések elvégzése
• A gyártóberendezés nyersanyaggal való feltöltése és
adagolóberendezések ellenőrzése
• Szerszám- és gépkorrekciók, illetve szerszámcserék
elvégzése, dokumentálása
Amit kínálunk:
● Versenyképes fizetés
● Teljesítményalapú bónusz
● Cafeteria juttatás
● Kedvezményes melegétkezés
● Ingyenes munkaruha
● Ingyenes buszjárat a 3 műszakos munkarendhez igazodva az
alábbi településekről: Pusztaszabolcs, Besnyő, Beloiannisz,
Sárbogárd, Nagyvenyim, Dunaújváros, Rácalmás, Kulcs, Adony,
Iváncsa, Sinatelep, Székesfehérvár, Gárdony, Baracska,
Martonvásár, Ráckeresztúr, Érd, Százhalombatta, Ercsi

Elvárásaink:
• Szakirányú fémmegmunkálással kapcsolatos szakmunkás
végzettség vagy hasonló területen szerzett munkatapasztalat
• Sikeres felvételi tesztek
• Terhelhetőség, rugalmasság
• Mérőeszközök használatában való jártasság előny

Jelentkezés: Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük,
önéletrajzát az alábbi elérhetőségek valamelyikére szíveskedjen küldeni: Musashi Hungary Ipari Kft. – Humán Erőforrás
Osztály 2451 Ercsi, Ercsény út 1., musashi@musashi.hu

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 Zólyominé
Margitai Zitánál (Kossuth u. 40., volt téesz-irodaház) vagy a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen.
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK”
Csobánki Csaba, a ráckeresztúri nemzetőrök vezetője Budapesten született 1938.
szeptember 14-én. Általános és középiskolai tanulmányait a fővárosban végezte,
majd 1966-ban a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen szerzett földmérő mérnöki diplomát. Előbb a Térképészeti Intézetben, majd a bányászatban dolgozott.
Nemzetőrként részt vett az 1956-os forradalomban. Később megnősült, négy gyermeke született. Ráckeresztúron 2001-ben alakította meg a nemzetőrséget.
Csobánki Csabával a könyvtárban beszélgettünk. Szóba került
a családi háttér, a gyerekkori
emlékek, a II. világháború, az
1956-os forradalom, a nemzetőr
lét mint életforma, az ásványok
és kőzetek iránti gyűjtőszenvedély, a hazaszeretet és az istenhit is. A hetvenhét esztendő
során Csaba bácsi sok mindent
átélt, sok rosszat és sok jót is.
Derűs és megelégedett ember.
Mindenkihez van egy jó szava.
Rendszeresen segíti az iskolások úttesten való átkelését reggel és délután. Nemzetőr bajtársaival helyt álltak árvíznél, belvíznél, segítettek a vörösiszapkatasztrófa helyszínén is. Nemrég egy nehéz helyzetben lévő
család házát újították fel.
Francia származású édesapja szigorúan, de igazságosan
nevelte. Gyerekfejjel élte át a II. világháborút, amikor családjával
együtt amerikai fogságba került. Csobánki Lajos ugyanis katonatisztként szolgált, s az egységét nem hagyta el. Egy ausztriai
faluban élték át a háború befejezését, a kis Csaba ott tanult meg
írni, olvasni.

„Egy Böhndorf nevű faluban
voltunk utoljára, másfél évig laktunk ott, egy osztrák családnál
helyezték el a tiszteket. Lehet, hogy a szüleimnek sok-sok
gondjuk volt, sőt, biztos, hiszen féltettek, óvtak minket, de én
boldog ifjú éveket töltöttem ott. Ott szerettem meg az ásványgyűjtést. A falu ugyanis közvetlenül az Alpok gleccservölgyei
alatt volt, s tavasszal, amit lehordott a gleccser meg a hó,
szikrázott a völgy.”
Az 56-os forradalomban a tizennyolc éves ifjú fegyveres
nemzetőrként vett részt, s a halálbüntetéstől vagy a hosszú
börtönbüntetéstől édesapja előrelátása mentette meg. Elrejtette
fia nemzetőr igazolványát, így a forradalom leverése után bizonyítékok hiányában nem tudták elítélni a fiút. „Két napig nem
láttak a szüleim. Anyám nagyon aggódott értem. Az egyik unokabátyámat kérlelte: »hozd haza, menjél érte, keresd meg«, de
apám azt mondta: »el ne mozdulj, azt teszi, ami a kötelessége,
ha meghal a hazáért, siratni fogom«. Ilyen ember volt az apám,
ilyen szellemben nevelkedtem.”
„Az érettségi után dolgoztam, majd elvégeztem a felsőfokú
földmérési tanfolyamot Székesfehérváron, majd levelezőn végeztem el az egyetemet, s ott szereztem mérnöki diplomát.
Mivel kölyökkorom óta mindig a bányákba mentem köveket
gyűjteni, szerettem volna a bányászatban dolgozni, s ez az
álmom, vágyam teljesült is. Nyugdíjaztatásomig az Országos
Érc- és Ásványbányáknál voltam. Eljutottam a recski mélyfúrásig, Gyöngyösorosziba, Erdőbényére, több más magyarországi
bányába. Olyan ásványok kerültek a kezembe, amik az életben
soha. A kristályok és az ásványok tökéletes alkotások. Mindenben csalódhat az ember. Az embertársában, egy állatban, s a
növény sem úgy nő, ahogy mi akarjuk, de a kristályokban nem
lehet csalódni.”
„Boldoggá tesz az a tény, hogy magyarnak születtem. Ezért
lehet, hogy ötvenkilenc éve a Magyar Nemzetőrség tagjaként
életformámmá vált nemzetőrként élni. Minden álmom teljesült,
csodálatos családom van. Én azért vagyok boldog ember, azért
vagyok elégedett, mert tudom, hogy a Jóisten irányítja az életemet. Szeretem a hazámat nagyon. A mai napig, ha meghallom
a Himnuszt, könnyes lesz a szemem. Hiszem azt is, hogy jónak
lenni jó. Olyan rövid az élet, miért bántanánk egymást? Inkább
segítsünk annak, aki bajban van.”
Lejegyezte: GÁ

Csobánki Csaba elismerései
Nemzetőr Érdemérem arany és bronz fokozata (2004, 2001)
A Nemzetközi Szent György Lovagrend tagja (2002)
A Magyar Nemzetőrség Csapatzászlójának szalagsávja (2005)
56-os emlékkereszt Az Egyesült Királyság 56-os Politikai
Szervezetek Közösségétől (2006)
Nemzetőr ezredesi előléptetés (2006)
Honvédelemért Kitüntető Cím (2007)
Jubileumi Érdemkereszt A Magyar Vidék 56-os Szövetsége
Elnökségétől (2008)
Dicsérő oklevél és emlékplakett Ráckeresztúr Község Önkormányzatától (2014)
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RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
Idézet Szöllősy Ferenc százados, szakaszvezető 1914. szeptember 7-én kelt soraiból: „Holnap átkelünk a Drinán. A 17-es
népfelkelők holnap kezdik meg a nagy elszámolást azzal a fajzattal. Végig járom az őrszemet. Nem félsz? – kérdem az egyiket. Nem én, alássan jelentem. Te! Félős katonával bajos ütközetbe menni. Holnap nekünk hamarabb kél a Nap, néhányunknak, hamarabb is nyugszik. Ha félsz, mondd meg becsületesen.”
Pongrátz József halála után felesége a gyermekekkel támasz
nélkül maradt. Az ő vigasztalan sorsuk szinte mindennaposnak
számított. De nem kímélte családját a következő háború sem…
Pongrátz József alig múlt harmincnyolc éves, mikor az életük Sándor fiuk a II. világháborúban fogságba esett, és Szibériából
gyökeresen megváltozott. 1914. augusztus elején a hadba vo- nem tért haza. Borbély Juliannát és a másik fiút, Józsefet 1944.
nuló 17-es népfelkelőket több ezren búcsúztatták Székesfehér- december 15-én a saját udvarukon érte repesztalálat. Az özvegy
váron. Sokuknak ez a
végső búcsú volt.
A
katonavonat
Eszék–Tuzla–
Szarajevo–Vlasenica–
Bratunác
vonalon
szállította őket a
szerb frontra, a Drina
partjára. Az ezred
szeptember 8. és 25.
között több támadásban és visszavonulásban vett részt. Itt
sebesült meg ő is,
hősi halálának ideje
azonban nem ismert.
Néhány hiányos adat
is csupán a bécsi
Hadügyminisztérium
által 1915. január 8án kiadott veszteséglistáról tudható: P.
József 17-es gyalogos, fejlövés, Suljinhan, 2./15. sz. tábori
kórház. Megjegyzés: han=kunyhó-menedék, hideg őszi esők rögtön meghalt, Józsefet az örkényi katonai kórházba szállítotellen. Több listán is 1914. szeptember 26-i dátum szerepel a ták, ahol a 45. születésnapján, 1944. december 28-án elhunyt.
Suljin-han melletti Zvornikban elhunyt katonák neve mellett.
Nevük a II. világháborús emlékművön szerepel.
Egy másik, 1915. március 5-i veszteséglistán: 17.1. menetMásik fiuknak, Istvánnak abban a megtiszteltetésben volt
csapatban beteg, Wimpffen gróf kastélyában felállított általános része, hogy kisfiával részt vehetett az I. világháborús emlékmű
tartalékkórházban kezelik Ercsiben. Hiteles irat a családnál sem avatásán, melyre olyan illusztris vendég, mint József főherceg is
maradt. Az volt a gyakorlat a fronton, hogy a komolyabb ellátás- eljött. Róla köztudott volt, hogy Fejér megyében mindenütt megra szoruló sebesülteket a hátországban működő intézményekbe jelent az ő „hősei”-re emlékezni, ugyanis a háború poklában
szállították.
hadtestparancsnokként, személyesen is megtapasztalta hűségüket és bátorságukat. (Két fotón is látható egyenruhában.) Erre
az eseményre méltán lehet büszke unokája, Baki Bálintné
Pongrácz Mária, akinek ezúton is köszönöm a fényképeket.
*
A Pongrácz név köthető a családomhoz is: az egyik dédanyám,
Broskó Erzsébet kislányát Pongrácz Mária és férje nevelte fel.
Dédszüleimnek tizenegy gyermekük volt, és amikor dédanyám
megbetegedett – a házaspárnak nem lévén gyermekük –, Víg
Terikét magukhoz vették. Az ő fiától hallottam, hogy annak a
háznak a padlásán, ahol az édesanyjuk felnőtt, volt egy egész
alakos katonakép Pongrátz Józsefről. Ez a ház ma is áll, a kép
talán még ma is ott porosodik. Eddigi kutatásunk nem járt
eredménnyel.
Prága Ildikó
Középen Pongrácz István leventeoktató és kisfia
Pongrátz József 1876. március 20-án született Ráckeresztúron. Szülei Pongrátz István és Gallay Teréz 1876. március 21-én keresztelték másodikként. Földműves volt, és a
kötelező katonaidő letöltése után Borbély Juliannával házasodott. 1899-től hét gyermekük született: József (1899),
Eszter (1901), István (1903), Sándor (1905), Teréz (1910),
Julianna (191?) és Lajos (1913).
Pongrátz József az életét adta a hazáért a szerb fronton, a harcok kezdetén, 1914. szeptember 8–26. között.
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Karácsonyi kis kerti kvíz

1. Hol a mag? ● A gyümölcs magja belül van, legyen
szó almáról, szilváról vagy éppen dinnyéről. Van azonban egy olyan különc
gyümölcs, amelyik egyedülálló módon kívül hordja magjait. Melyik?
2. Vízfej ● A görögdinynye jórészt vízből áll,
pontosan a 92%-a víz. Ám
mégsem a dinnye a rekordtartó, két olyan ismert kerti növény is van, amelyeknek a víztartalma 96%. Melyek ezek?
3. Madárfütty ● Miért csendesebbek a madarak július közepétől?
4. Növésben ● Melyik a leggyorsabban növő növény?
5. Izombajnok ● Ki a kert legizmosabb lakója? A címre sok
pályázó akad. Kinek van a legtöbb izma?
6. Rokonság ● A nagyi baracklekvárja és a kerítés mellé ültetett rózsa rokonok?
7. Rovarhelikopter ● Melyik
nálunk is gyakori rovar képes
lebegni, előre, sőt hátrafele is
repülni?
8. Drága tulipán ● Volt időszak, amikor tényleg aranyat ért
a virág?
9. Gyilkos szépség ● Melyik kedvelt kerti virág minden
része erősen mérgező?
10. Egyik is muskátli, másik is ● Azonos módon kell teleltetni a futó és az álló muskátlit?
KL
Megfejtések 1. eper; 2. a fejessaláta és a zeller; 3. éneklésükkel a
területüket jelölik, amire ekkor már nincs szükségük; 4. a bambusz, napi
növekedési átlaga 25–28 cm; 5. a hernyófélék nyernek, egy átlagos
hernyónak közel négyezer izma van, ebből kétszáz csak a fej mozgatásáért felelős; 6. a rózsafélék családjába tartozik a barack és a rózsa is
(alma, körte, birs is); 7. a szitakötő; 8. az 1600-as években a holland
tulipánmánia odáig fajult, hogy négy unciányi tulipán ára megegyezett
180 hízott disznó értékével; 9. a leander; 10. nem; a futót fűtött, világos
szobában, szokásosan öntözve kell teleltetni

NYEREMÉNY
NYEREMÉNY-JÁTÉK
Mi látható a képen? A fotó
Ráckeresztúron készült. Kérdés, hogy pontosan hol. A
megfejtéseket személyesen is
leadhatják a könyvtárban nyitvatartási időben, vagy a
rackereszturi.hirmondo@gmail.com címen várjuk.

Határidő: 2016. január 8.
Előző havi játékunk megfejtése: a Keresztúr nevű települések IX. találkozója alkalmából 2008-ban készült emlékmű a
Polgármesteri Hivatal közelében. Tizenegy helyes megfejtés
érkezett, a nyertes: Száraz Péterné. Gratulálunk!

A Facebookon még több hír, fotó és
érdekesség!
Községi könyvtár, Ráckeresztúr

IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Sötét bűnök nyomában
A Kossuth Kiadó Spanyol krimi
sorozatában jelent meg Carmen
Posadas uruguayi-spanyol író izgalmas regénye. A történet főhőse az
idősödő Rafael Molinet Rojas, aki
anyagi és más problémák miatt
arra készül, hamarosan véget vet
életének. Ám mielőtt elutazna a
kiszemelt luxusszállodába, találkozik unokahúgával, aki egy rendkívül érdekes bűnügyről mesél neki.
A férfi figyelmét felkelti az eset, különösen akkor, amikor
a szálloda vendégei között felismeri a dúsgazdag özvegyet.
A rossz nyelvek szerint Mercedes Algorta is szerepet játszott férje halálában, s az eset kulcsa egy méregdrága karkötő. Hősünk kutat, következtet, elemez, közben unokahúga táviratok özönét küldi, sok-sok régi-új információval
ellátva nagybátyját. A szövevényes nyomozás során az
olvasó olykor párhuzamot fedez fel Posadas és Agatha
Christie regényei között. A szerző nem tagadja, a krimi
nagyasszonya nagy hatást gyakorolt rá.
„A kíváncsiság a bölcsek erénye” – hangzik el a cserfes
unokahúg szájából. S ez valóban igaz. De vajon elégséges,
ha valaki kíváncsi? Mert következtetni is tudni kell. Legalábbis annak, aki sötét bűnök, jól elleplezett titkok
(dó)
nyomába ered.

Ki mit tud Ráckeresztúrról?
Novemberi nyereményjátékunk a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében a Vörösmarty Mihály
Könyvtár támogatásával valósult meg. A huszonegy+egy
kérdésből álló feladatlapot összesen ötvenegyen töltötték
ki (harminc tizennégy év alatti és huszonegy felnőtt olvasónk). A kérdésekre a válasz Novák József könyvében, az
interneten és a Ráckeresztúri Hírmondó hasábjain megtalálható. Nehéznek bizonyult a Korniss István tisztségére vonatkozó kérdés; ő Ráckeresztúr jegyzője volt. A templom
falfestményeit Kontuly Béla készítette, a mozit Király András
hozta létre. A Pávakör 1977-ben alakult, a Vöröskereszt
helyi szervezetét Háder Lajosné vezette több mint húsz
esztendőn keresztül. A ritka húsvéti népszokásról, a
sibálásról már jelent meg írás a Hírmondóban, ahogyan
Gunda Béláról, az Egy dunántúli birtok cselédeinek élete című
tanulmány szerzőjéről is megemlékeztünk éppen egy évvel
ezelőtt.
Tíz könyvet sorsoltunk ki, a szerencsés nyertesek: Izsó
Jánosné, Vizi Lászlóné, Apró Lili, Varga Borbála, Óanna
Márk, Major Dominik, Benke Sándor, Vigh Imréné, Zsigmond
Lara, Dobi Dorina. Mindenkinek köszönjük a részvételt, a
nyerteseknek gratulálunk! Karácsonyi kvízjátékunkról
januárban számolunk be.
■

Új Móra-kötetek a könyvtárban
Morrill, L.: Vakrandi a végzettel (LOL sorozat)
Németh Eszter: Kötéltánc
McDonald, M.: Durrbele Dorka belevág; Büdi és a
fantasztikus töpörödés
Maja uralkodók krónikája; Ószövetségi uralkodók krónikája; Kínai császárok krónikája
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SKANDINÁV
REJTVÉNY
(Forrás: skandomata.hu)

Százötven éve, 1865.
december 30-án született Bombay-ben a
képen látható irodalmi
Nobel-díjas angol író.
Beküldendő az író
neve és legismertebb,
1894-ben megjelent
regényének címe.
Határidő: 2016. január
8., éjfél.
A 2015. novemberi
rejtvény helyes megfejtése: Ady Endre, Babits
Mihály és a Nyugat
folyóirat. Tizennyolc
helyes megfejtés érkezett. A három szerencsés nyertes: Karajz
M E G H Í V Ó ● A Ráckeresztúri Népkör Egyesület sok Istvánné, Kocsis
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 2016. január 16-án, Jánosné, Tóth József.
A nyeremények a
szombaton, 17 órai kezdettel pótszilveszterre a tornacsarnokba.
könyvtárban vehetők át
Batyus bál lesz, a belépő 1500 Ft ● Vendég: Tolnai András és barátai nyitvatartási időben.
Tombolatárgyakat szívesen fogadunk.
Minden megfejtőnek
Mindenkit szeretettel várunk!
Paizs Istvánné elnök gratulálunk!

NAGYKARÁCSONY
A Fejér megye déli részén található ezerháromszáz lelkes település 1952-ben vette fel a Nagykarácsony nevet, korábban Karácsonyszállás az
előszállási uradalomhoz tartozott, a zirci ciszterci apátság birtoka volt a terület. Az első tanyákat marhapásztorok, cselédek, summások építették. Télen, karácsonyig ezen a környéken teleltették az állatokat, majd Karácsonyszálláson összegyűltek, s közösen ünnepeltek. Ma Nagykarácsony a Mikulásházról, a legnagyobb kültéri betlehemről
és a szeretetpostáról híres. A Magyar Posta különleges szolgáltatása 1989 óta, hogy a karácsonyi üdvözleteket Nagykarácsonyon keresztül lehet küldeni; a lapokat speciális, zöld tintás adventi bélyegzővel látják el. A Mikulás levélcíme pedig: Mikulás 2425 Nagykarácsony.

Magyar Betlehem ● Az ország legnagyobb kültéri Betleheme
a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére felszentelt templom
mellett
található.
Nagykarácsonyt
az
előszállási
Kisboldogasszony plébánia látja el. Mihályi Miklós plébános
kezdeményezésére született meg 2001 adventjére az óriási
kültéri Magyar Betlehem, amely életnagyságú figurákkal több
mint tíz éve fogadja a zarándokokat advent és karácsony idején. A templom és a Magyar Betlehem 2012-ben postabélyegen is megjelent, melyet Hajdú József fotóművész képeinek
felhasználásával Domé Eszter grafikusművész tervezett.
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Üzenet túlról
Baki József köszöntése

Tisztelt Ráckeresztúriak!

Sátor Jánosné Erzsike néni réges-régen azzal fogadott egy
rendezvény előtt, hogy az ő sógornőjének udvarolt hajdan
az én apukám. Azóta, ha találkoztunk, mindig váltottunk pár
szót. A Pávakör előszállási fellépése után, október elején
Erzsike néni repesve jött be a könyvtárba: „Jaj, nagyon jól
éreztük magunkat, sokat beszélgettünk apuval is.” Majd
lehalkította a hangját:, hogy a kint várakozó testvére ne
hallja meg: „Mi is szeretnénk ám köszönteni majd az újságban az öcsémet. Decemberben lesz a születésnapja. Jövök
majd, s megbeszéljük. Meglepetés lesz Jóskának.”
Erzsike néni azonban nem jött. Nem jöhetett, hazatért
az égi hazába. De a gondolat csak nem hagyott nyugodni,
s szeretném, hogy a terve megvalósuljon. A verses üzenet
szerzője Johann Wolfgang von Goethe:

Az elmúlt évek során elkezdtük megüresedett plébániánkat közösségi házzá alakítani. Az elmúlt években támogatásokból le tudtuk cserélni az ablakokat, valamint két kandallót építtettünk. Saját erőből tetőt javítottunk, vizet,
csatornát vezettettünk be. Belső aljzatcserét végeztünk,
csempéztünk, meszeltünk, melléképületet bontottunk. Az
„Ha egy szép élet vágyát őrzöd,
épület belső része már nagyrészt felújított. Az idei évben
A múlttal nem szabad törődnöd,
pályázati pénzből sikerült az épület külső hőszigetelését és
S mindig úgy tégy, ha veszteség ér,
vakolását is megcsináltatni.
Mint hogyha újjászülten élnél.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek azt a pozitív
Mit akar? – kérd meg minden naptól.
hozzáállást, aminek következtében bátran mertünk megÉs minden nap felel majd akkor:
szólítani embereket, cégeket, csoportokat. Köszönjük
Tetteidnek tudjál örülni,
szépen a munkát, az adományokat, felajánlásokat. Idén is
Más tetteit tudd megbecsülni;
szépen tudtunk haladni, és ezt a lendületet szeretnénk
Főként ne gyűlölj egy embert se,
továbbvinni a jövőben is.
S a többit hagyd az Úristenre!”
Köszönet az összefogásért!
Kedves Jóska! Boldog születésnapot kívánok! Isten éltesse
Áldott, békés, boldog karácsonyt és nagyon boldog új egészségben, szeretetben!
esztendőt kívánunk!
Gajdó Ágnes

Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség

Karitász hírek
● November 19-én a Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség karitász csoportja 75 000 forint értékben osztott ki tizenöt
iskolás gyereknek beiskolázási támogatást a Székesfehérvári
Központi Karitásztól elnyert pályázat jóvoltából.
● November 21-én jótékonysági használt ruhavásárt tartottunk a
felújított plébánia épületében. Az árusításból 25 000 forint a bevétel.
● Bőkezű felajánlásból 30 000 forinttal gazdagodtunk, így a karitász csoportnak 55 000 forint induló bevétele van.
● November 22-én vasárnap a szentmise után hetvenhat rászorult Testvérünk kapott tartós élelmiszert, továbbá a hívek által a
templomba hozott és dr. Hankovszky Béla atya által megáldott,
több mint ötven darab Szent Erzsébet-kenyeret.

Egyházközségi programok adventben
December 23-áig roráté – hajnali imádságok reggel 6-kor a
templomban (hétfőn, szerdán szentmise, kedden, csütörtökön,
pénteken, szombaton igeliturgia)
December 20., advent 4. vasárnapja: 10.00-kor az egyházközség gyújtja meg a negyedik gyertyát a település adventi
koszorúján; 11.30: szentmise
December 24-én, szenteste, 22.00 órakor „éjféli” szentmise, előtte 21:30-kor betlehemes játék a hittanos gyerekek
előadásában
December 25., péntek, 11.30: karácsonyi ünnepi szentmise
December 31., csütörtök, 17.00: év végi hálaadás igeliturgia
keretében
Január 1., péntek, 11.30: újévi ünnepi szentmise

Minden imádkozni vágyót szeretettel várunk!
Lapzártakor érkezett a hír, hogy a 22. Országos Betlehemi jászol kiállítás anyagának elbírálása során a szakmai zsűri
Tóthné Bányai Márta ráckeresztúri papírcsipke-készítőt díjazásra javasolta. Az országos pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére Budapesten, a Magyarság Házában került sor.
Szeretettel gratulálunk az alkotónak, akit januári lapszámunkban bemutatunk.

Útravaló üzenet
„Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem: / nem éltem
hiába; / ha könnyítek egyetlen életen: / nem éltem
hiába; / ha lepottyant madárfiókát visszarakok a
fészkébe, a fára: / nem éltem hiába.” (Emily Dickinson)
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