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Juhász Gyula: Vidéki napraforgó
Öreg kert mélyén láttam őt
Tikkasztó nyár fülledt delén.
A vén kert mindig naptalan,
S ő csöndesen csak várt szegény.
Várta az istent, a napot,
Feléfordulni úgy akart,
De hasztalan. Magányosan
És mindig naptalan maradt.
Így néztem őt testvér gyanánt
Fájdalmasan, vén kert előtt.
Vén kert előtt fájdalmasan,
Magányosan úgy néztem őt...

Gulyás Pál: A méhekhez
Süt a szép Nap, szép virágot
nyit a boldog július,
most születnek a villámok,
ott, ahol az ég borús.
Kicsi méhek, ti a füvek
halkan zöngő fiai,
legyetek a nyárhoz hűek,
ajtajához hajlani!
Hív a sárga napraforgó,
hív a vadmargaréta,
s a kapor, az ernyőt hordó,
szitakötők hajléka,
az estike is hív nedvvel,
a borzongó levelű,
s kit az éj itat méreggel,
vérehulló fecskefű...
Menj, amerre tetszik néked,
de kerüld el a gonosz
levelű rontó vidéket,
mely tündöklik és oroz!
Szállj le bátran a bodzára,
szállj le bátran a hársra,
szállj a rezgő rezedára
és szállj le az akácra!
Süt a szép Nap, de az esti
felhőkön villám szállong, –
kicsi méh, hozz egy mézcseppnyi
villámot bolyhocskádon!
Pörgesd halkan szempillánkra,
te hallod a perc léptét:
hadd legyen lelkünkön lámpa,
ha ránkhull a sötétség!

Virágokról, környezetszépítésről
Százéves a magyar védőnői szolgálat
Gólyahírek
Érdekes ősi sport
Jó hír a bringásoknak
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Gyógyszertári ügyelet
július 25., 26.: Ráckeresztúr
augusztus 1., 2.: Ercsi
augusztus 8., 9.: Martonvásár
augusztus 15., 16.: Ráckeresztúr
augusztus 20., 21., 22., 23.: Ercsi
augusztus 29., 30.: Martonvásár

Orvosi ügyelet
Készenléti sürgősségi ügyelet
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuálisan rendelő háziorvos.

Sürgősségi betegellátás
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepnapokon: Ercsi Egészségügyi Központ
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021)

Szent László Völgye Segítő
Szolgálat
(2462 Martonvásár Szent László út 24.)
Telefon: 06-22/460-023
Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a
Polgármesteri Hivatalban.
Gyerekjólléti ellátás (Birgány Károlyné):
Hétfő: 9.30–10.30
Családsegítés:
Hétfő: 9.30–10.30 (Apostagi Zoltánné)
Szerda: 9.00–10.00 (Apostagi Zoltánné)

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

Takarékszövetkezet
(Hősök tere 4/5.)
Telefon: 25/455-074; 30/435-7047
Kirendeltség-vezető: Kocsis Lászlóné
Nyitva tartás:
Hétfő−csütörtök: 7.15−16.00
(ebédidő: 12.00−12.30)
Péntek: 7.15−13.00

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

2465 RÁCKERESZTÚR, PETŐFI SÁNDOR UTCA 7.
TELEFON: 25/455-804
Háziorvosi rendelés
Mihalicza Ingrid doktornő június 29. napjától már nem rendel.
Július hónapban dr. Bánovics Ilona doktornő rendel saját rendelési idejében: hétfő, szerda: 14–18; kedd, csütörtök, kéthetente péntek: 8–12.
Telefon: 06-30/475-5781.
Augusztus hónapban dr. Ködöböcz Attila és dr. Kemenczei Zsuzsanna rendel
Mihalicza Ingrid doktornő rendelési idejében: hétfő, szerda, kéthetente
péntek: 8–12; kedd, csütörtök: 14–18. Telefon: 06-20/852-0350.

Vérvétel
2015. július hónaptól az Ercsi Járóbeteg Szakellátón keresztül újra élő
szerződése lesz az önkormányzatnak a korábbi szolgáltatóval, a Centrum
Labbal. Július hónapban így már időpont kérése nélkül mehetnek a betegek Ercsibe vérvételre, augusztustól pedig várhatóan újra zavartalan
lesz a vérvétel helyben, a ráckeresztúri rendelőben.

Védőnői szolgálat
Farkasné Vancsura Ildikó helyettese Pölöskeyné Máté Valéria területi védőnő. Telefon: 06-20/852-0351; e-mail: vedono.kajaszo@gmail.com.
A helyettes védőnőt bemutató írásunkat a 16. oldalon olvashatják.

Tisztelt Ráckeresztúriak!
Felhívjuk figyelmüket, hogy július és
augusztus hónapban tilos az avar és a
kerti hulladék égetése.
Köszönjük együttműködésüket.
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Falugazdász: Gulyás Nikoletta
telefon: 06-70/4893-882; e-mail: gulyas.nikoletta@nak.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő 8.00–12.00: Ráckeresztúr, Hősök tere 20.,
Polgármesteri Hivatal; 12.30–16.00: Ercsi, Szent István út 12–14., Művelődési Ház; kedd 8.00–16.00: Martonvásár, Budai út 13., Városháza,
Geróts terem; szerda 8.00–12.00: Kajászó, Rákóczi út 79., Polgármesteri Hivatal; 12.30–16.00: Gyúró, Rákóczi út 49., Polgármesteri Hivatal
(páratlan héten); 12.30–16.00: Tordas, Szabadság út 55., Művelődési Ház
(páros héten); péntek 8.00–13.00: Székesfehérvár, Budai út 9–11.
Baracskán továbbra sincs ügyfélfogadás.
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél

Virágokról, környezetszépítésről
Településünk idén is benevezett a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenybe, melynek céljai
között szerepel, hogy „kulturált, környezetbarát, vendégváró országkép alakuljon ki, és legyen minél esztétikusabb a magyar települések megjelenése”. A zsűri
vizsgálja többek között a települések rendezettségét,
tisztaságát, a zöldfelületeket, parkok gondozottságát,
az önkormányzatok erőfeszítéseit, a helyi civil szervezetek, intézmények és a lakosság részvételét, illetve a
nevelési-oktatási intézmények környezettudatos programjainak eredményét. A 2015-ös év kiemelt témája a
településeken található templom vagy vallási épület
kertjének gondozottsága.
A sok erőfeszítésnek köszönhetően szép virágágyások készültek, a hordókban, kővázákban, autóvagy traktorgumikban is üde zöld vagy virágos növények pompáznak. Már ha ki nem tépik vagy el nem
lopják. A rombolás, a pusztítás mindig könnyű. Teremteni, létrehozni valami szépet sokkal nehezebb. Kár,
hogy vannak, akik nem becsülik mások munkáját. Legyünk büszkék arra, amit meg tudunk valósítani. Ha
anyagi és más lehetőségeink ennyit engednek, akkor
ezt kell(ene) értékelnünk. Észrevenni és szeretni a
szépet és a jót közvetlen környezetünkben, mert ha
nem tesszük, sosem érezhetjük magunkat otthon a
világban. Ez a verseny jó alkalom arra, hogy tettekkel
is bizonyítsuk, mennyire fontos számunkra a hely, ahol
élünk.
(rh)
(A településünket bíráló Fejér megyei zsűri egyik tagja,
Fülöp Attila kertészmérnök véleményét, értékelését
lapunk 7. oldalán olvashatják. – A szerk.)

Gondolatébresztő...
Ne téveszd össze az erényt a
látszatával, fontold meg jól,
ki az, akit tisztelni kell. De a
mértékedet ne veszítsd el ebben, a csalásra ne nézz rajongó tisztelettel.
(Molière)

Úton-útfélen belebotlunk valami újba, valami másba,
mint amit eddig ismertünk. Néha jó érzéssel tölt el az
újdonság varázsa, máskor megriaszt, ellenkezést vált ki
belőlünk. De azt talán senki nem vitatja, hogy utazni,
úton lenni jó. Még akkor is, ha időnként veszélyes kanyarok, mozgó padka, kőomlás, netán félelmetes szakadékok nehezítik előrehaladásunkat. Az utazó általában látja a célt maga előtt, s éppen ezért bármilyen
akadállyal képes megküzdeni. Legyőzi akár a nyolcfejű
sárkányt is, csak hogy elérjen oda, ahová igyekszik.
Nyáron sokan indulnak útnak ismeretlen vidékek
felé. Nem puszta kalandvágyból, sokkal inkább kikapcsolódni, nyaralni mennek. Van, aki zarándokútra indul, hogy eltűnődjön életéről, vágyairól, s felmérje: a
létezés voltaképpen ajándék, néha úgy érezzük, valóságos csoda. Van, aki egy másik földrészt fedez föl, óceánokon repül át, számolgatja a kilométereket, de aztán
rájön, ott sem jobb és szebb az élet, ha a lélekben vihar
dúl. Sokan hazautaznak a szülőfalujukba. Visszatérnek
gyerekkoruk helyszíneire, felkeresik a rég nem látott
rokonokat, barátokat. Hazatérnek, akár a tékozló fiú.
Bódás János református lelkipásztor Látogatás című
verse ötlött emlékezetembe, amikor legutóbb, általános
iskolai osztálytalálkozón otthon jártam: „Valahányszor
hazamegyek, / minden kisebb, öregszik, vásik, / csak
szeretetünk ifjodik meg, / nő, és nőni fog mindhalálig.” Nagymamám és szüleim háza valahogy mindig
különös érzéseket vált ki belőlem. Eltelt több évtized,
járjuk az utunkat. Hordozzuk egymást, s nem csak az
örömeink, a fájdalmaink is egyek. Életünk múlhatatlan,
hiszen hazafelé tartunk. S ha hitünk erős, mindenkor
és mindenhol találkozhatunk majd. Elég egyetlen szívdobbanás, szelíden simogató nyári szellő, távoli galambburukkolás vagy épp a borsmentatea illata.
Gajdó Ágnes

Július virága: a körömvirág
Az egyik legtöbbféleképpen használt fűszer- és gyógynövény. Gyűrűvirág vagy kenyérbélvirág néven is ismert. A
falusi portákon gyakran felfedezhető növény Dél- és KeletEurópából származik, onnan terjedt el szerte a kontinensen. Gyógyhatása sokrétű, a körömvirágból készült szereket alkalmazzák fertőtlenítésre, gyulladáscsökkentésre,
bőr- és szájüregi betegségek kezelésére.
Bőrrepedések, kisebb
sebek, rovarcsípések
esetén is jól alkalmazható. A virágszirmokat fűszerezésre
és színezésre is
használják, az ételeknek sáfrány színt és
enyhén csípős ízt ad.
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Százéves a magyar védőnői szolgálat

A védőnői szolgálat kezdetei száz évvel ezelőttre nyúlnak vissza. Megalakulásakor a csecsemőhalandóság csökkentése és a nemzet számbeli erősítése volt a cél. 1915. június 13án megalakult az Országos Stefánia Szövetség az Anyák és a Csecsemők Védelmére,
melynek névadója és védnöke Stefánia belga királyi hercegnő volt. Hazánkban két egyetemi tanár, dr. Tauffer Vilmos szülész az anyavédelem, dr. Bókay János gyermekorvos pedig
a csecsemővédelem kialakítását támogatta, amelyben a főszerepet a képzett védőnőknek
szánták. 1915 novemberétől kéthetes tanfolyam keretében elindult a Stefánia védőnőképzés, amely 1918-tól három hónapos, majd 1921-től egyéves képzési időt vett igénybe.
Heim Pál kezdeményezésére a gondozóképzést a Stefánia Szövetség indította el
1916-ban.
Johan Béla, az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója 1927-ben a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat keretein belül vidéken is megszervezte ezt az egészségvédő munkát. 1927–1940 között a két szolgálat párhuzamosan működött, majd a Stefánia
Szövetség beolvadt a Zöldkeresztbe. A II. világháború után új rendszert hoztak létre, a
Védőnői Szolgálatot, amely állami keretek között működik a mai napig. A védőnői képzés
1975-ben főiskolai szintre emelkedett, az orvosi egyetemek egészségügyi főiskolai karán
képzik a védőnőket négy évig, amely napjainkban alakul át egyetemi szintű képzéssé.
Ma a védőnő elsősorban megelőző feladatokra képzett, az alapellátás meghatározott
területén dolgozó szakember. Feladataikat az egészségügyi intézmények keretein belül
ellátási területen, illetve oktatási intézményekben végzik. Ezenkívül védőnők tevékenykednek még a kórházakban, illetve a Családvédelmi Szolgálatoknál.
Ez a rendszer a maga formájában csak Magyarországon található meg, szervezettsége, feladatellátása egyedülálló az egész világon. A magyar védőnők képzettsége kiemelkedően magas fokú, feladatuk széles körű. Például Nagy-Britanniában a védőnő (Health
visitor) csak hathetes korban veszi át a gyermeket a szülésznőtől, és iskoláskor kezdetén a
„közösségi nővér”-nek adja tovább, Ausztriában pedig a
szociális munkások látnak el hasonló feladatkört. Magyarországon kívül Finnországban vannak még hasonló szerepet betöltő nők, máshol a szülésznők látják el a várandós és gyermekágyas anyák gondozását.
A védőnők kulcsszerepet töltenek be a családvédelemben. A védőnői szolgálat az
egészségügyi alapellátás részeként a családok egészségének megőrzésére, segítésére
irányuló megelőző tevékenységet, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlás
megelőzése érdekében egészségfejlesztést végez. A védőnői feladatokat a területi és iskolai védőnők látják el.
Ma a Magyar Védőnők Egyesülete fogja össze a Magyarországon dolgozó védőnőket.
Mottójuk: „Védőnők az egészséges, boldog családokért”. Az Országgyűlés a Magyar Védőnői Szolgálat megalapításának 100. évfordulója alkalmából 2015. június 13. napját a magyar védőnők napjává nyilvánította. E nagy tradíciójú szolgálat 2013-ban Magyar Örökségdíjat kapott.
Összeállította: K. L.; képek: www.mave.hu

Területi védőnői ellátás
A területi védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya,
illetve 0–6 éves korú gyermek él. A védőnő feladatai a következők:
Nővédelem ● A védőnő segíti a női szerepre, anyaságra
való felkészülést, közreműködik a betegségek megelőzésében, az elváltozások korai felismerésében.
Várandós anya gondozása ● Kiállítja a várandós anya
gondozási könyvét, a leletek és a saját megállapításait rögzíti benne. Közreműködik a várandós nő egészségi állapotát
ellenőrző vizsgálatok elvégzésében. Figyelemmel kíséri a
várandós nő szociális, családi és munkahelyi körülményeit,
egészségi és pszichés állapotát. Felkészíti a szülésre, újszülött fogadására, kiemelt figyelmet fordít az anyatejes táplálás elősegítésére.
Gyermekágyas gondozása ● Segítséget nyújt és tanácsot
ad a szülést követő egészségi állapottal, és életmóddal,
szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban.
Feladata a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, a családi kötődés támogatása.

Gyermekek gondozása a 6. életévig ● Tanácsot ad a
szoptatás helyes technikájára és a tejelválasztás fokozására.
Figyelmet fordít a gyermek testi és pszichoszomatikus fejlődésére, szocializációjára, gondoskodik az életkorhoz kötött
szűrővizsgálatok megtörténtéről. Segítséget nyújt a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti
veszélyeztetettség felismerésében. Felvilágosítást ad a családtámogatási formákról és lehetőségekről.
Óvodában végzendő feladatok ● Ellenőrzi a gyermekek
személyi higiénéjét. Krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelét segíti. Egészségnevelési tevékenységet
végez, egészségnapokon vesz részt.
Családgondozás ● Segítséget nyújt az egészségi, mentális
és környezeti veszélyeztetettség felismerésében, megelőzésében, a harmonikus családi környezet kialakításában. Felvilágosítást ad a családtámogatási formákról, lehetőségekről.
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA

LÁSSANAK”

Farkasné Vancsura Ildikó 2008 februárja óta él és dolgozik Ráckeresztúron. Egyhangú képviselő-testületi döntéssel kapta meg a település védőnői körzetét, s azóta fáradhatatlanul látja el feladatát. Nemcsak a várandós nők, hanem a többgyermekes anyukák is bizalommal fordulhatnak hozzá, Ildikó mindenkinek szívesen segít. A nap
huszonnégy órájában védőnő, számára a munka öröm. Mint mondja,
nagyon szeret dolgozni, és nagyon szereti a hivatását.
A vezető védőnők javaslata alapján Ildikó sokoldalú és áldozatos
munkáját „Kiváló védőnő” címmel ismerték el a védőnők napján tartott székesfehérvári ünnepségen.
Hogyan lesz valakiből védőnő? Erre nincs recept. Ildikó
egy gimnáziumi osztálytársa révén ismerte meg a védőnői hivatást, majd Szegeden elvégezte a védőnőképző egészségügyi főiskolát. Egy évig a tanulás mellett
dolgozott a baleseti sebészeten, ahol a gyakorlatban is
megtapasztalta, hogy segíteni jó. Röntgenasszisztens
édesanyjától is azt látta, hogy örömmel megy dolgozni,
s szeret foglalkozni az emberekkel.
Ildikó a főiskola után Bölcskén kezdett dolgozni,
három évig helyettesítő védőnőként tevékenykedett, s
elsajátította a szakma csínját-bínját. Ráckeresztúrra
hét évvel ezelőtt került, jelenleg kétszáz család tartozik
a körzetébe. Kétszázharminchárom gyerek hatéves
korig és háromszáz iskolás.
Ildikó 2009-ben szervezte meg településünkön a
baba-mama klubot. Számos barátság született itt, több,
azóta is összetartó baráti kör alakult. Ezeken a foglalkozásokon az anyukákkal azt is megbeszélték, amire a
tanácsadáson nem került sor. Többször készült az
anyatejes táplálás világnapján különböző programokkal, tevékenyen részt vett az óvodai, iskolai, községi
egészségnapokon. Havonta száz családhoz jutott el,
ha kellett, hétvégén is az anyukák rendelkezésére állt.

A védőnői hivatás ugyanis huszonnégy órás szolgálat. Nemcsak a tanácsadás a feladat, hanem a családok látogatása, iskolai szűrővizsgálatok, rendelés
a nőgyógyásszal, adminisztráció. A védőnő olyan,
mint a széldzseki (ahogyan Müller Cecília megyei
tisztifőorvos megfogalmazta): vízálló, szélálló, jeges
télben és rekkenő kánikulában is megy, végzi a dolgát. A védőnő abban igyekszik támogatni a családokat, hogy a gyerek legyen az első és a legfontosabb,
szeretettel, odafigyelve neveljék és foglalkozzanak
vele. Hogy a szülők által mutatott példa valóban követendő példa lehessen.
A védőnő mindenkivel megtalálja a közös hangot,
a családok adnak a véleményére, örülnek javaslatainak, tanácsainak, az önkormányzat is támogatja.
Ildikó jól érzi magát Ráckeresztúron, itt telepedtek
le férjével, Farkas Andrással, s most közösen készülnek a szülői feladatokra. Nagyon előre tervezni
nem lehet, de a hivatását szerető védőnő nem szeretne túl sokáig távol lenni munkájától, a gondjaira
bízott sok-sok csecsemőtől, gyermektől: „Jövök viszsza, amint tehetem, mert én szeretek dolgozni. ”
G. Á.

Egészségügyi dolgozók köszöntése
Családias légkörben köszöntötte az önkormányzat az egészségügyben dolgozókat a Semmelweis-nap alkalmából, többen ugyanis szabadságukat töltötték, így nem tudtak részt venni az ünnepségen. Dienes Gábor alpolgármester
köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az orvosok,
fogorvosok, egészségügyi asszisztensek és védőnők valamennyien az egészség megóvásáért
dolgoznak. Számukra a szakmájuk egyben hivatás is, ezért lelkiismeretesen, tudásuk legjavát
nyújtva tevékenykednek nap mint nap, s igyekeznek mindenben segíteni az embereknek.
Az önkormányzat a tavalyi évhez hasonlóan
idén is kiemelten köszöntött két szakembert: dr. Mihalicza Ingrid doktornő és Farkasné Vancsura Ildikó
védőnő többéves, a ráckeresztúriakért végzett odaadó munkájáért kapott elismerést.
■
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Harmincéves jubileum
A BOS-Genetic Kft. születésnapi
rendezvényén dr. Monostori István ügyvezető igazgató köszöntötte az egybegyűlteket, majd Hans-Willi Warder, az
alapító és résztulajdonos Osnabrücki Törzskönyvező
Szövetkezet igazgatója és Bognár László, a Holstein-fríz
Tenyésztők Egyesületének igazgatója tartott előadást.
Németországból, Franciaországból, Törökországból és
Olaszországból is érkeztek érdeklődők, ami a cég nemzetközi tekintélyét, az itt végzett munka színvonalát mutatja.
Délután a vendégek bikabemutatón vehettek részt,
ahol az utóbbi évek legsikeresebb tenyészbikája, E. T. is felvonult. (E. T. 2011 és 2014 között négyszer nyerte el
az „Év Tenyészbikája” vándordíjat. Azon bikák közé tartozik, amelyeknél a magas genomikus tenyészértéket az
utódok teljesítménye igazolni tudta.)
A múlt a jövőre kötelez – vallja Monostori István, ennek szellemében valósítják meg a tenyésztési programot, s igyekeznek lépést tartani a különböző, tenyésztéstechnikai változásokkal.
A születésnapi rendezvényen az érdeklődők megnézhették a cég történetét bemutató kiállítást, ahol a számos
serleg, oklevél, emléklap mellett olyan különlegességeket is láthatott az ide látogató, mint a jeles Saphirról készült olajfestményt vagy a kiválóan teljesítő Gránit díjait.
(g)

Múlt: Saphir

Jelen: E. T.

SZAMURÁJ 07 KFT.
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Virágos Magyarországért 2015 – Fülöp Attila kertészmérnök véleménye
Ráckeresztúr 2015-ben másodszor nevezett a Virágos
Magyarország Környezetszépítő versenyre. Az előző évi
szép kezdést követően jó
látni az újabb fejlődést. Zsűriként elsődleges dolgunk az
önkormányzat munkáját segíteni. Megérkezve a településre már az autóból kritikus
szemmel figyeljük a közterületek rendezettségét, tisztaságát, a növényzet egészségi állapotát, sokféleségét, az utcabútorok, épületek, emlékművek állapotát. Elkezdjük a település feltérképezését az
önkormányzat felkészültsége, környezetvédelem, turisztikai
és az oktatási szempontok alapján. Igyekszünk feltárni a
hiányosságokat, hogy azután ezeket orvosolhassuk szakmai tanácsok formájában.
Ráckeresztúr település szándékai komolyak. Ezt abból
lehet tudni, hogy mit valósított meg az előző évben elhangzott tanácsokból. A település összképe viszonylag egységes, rendezett és tiszta. Elbontásra került a Hősök terén a
temető felőli oldalon a kerítés maradványa, megújult a
II. világháborús emlékmű is. Az orosz temető felújításával
és a terveknek megfelelően újabb padok kihelyezésével,
kevés parkosítással esztétikus faluközpont alakítható ki.
Megkezdődött a temető parkolójának kialakítása, ami
közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból
fontos. A kerítésnél megvalósult egynyári kiültetés növeli az
esztétikai élményt. A kerítésvonalból kiirtott növényzet rendezett képet ad, és ötletes az egyénileg kialakított öntözőkanna-tartó is.
Szintén kreativitásra vall a polgármesteri hivatal épülete
előtt kialakított virágtartós pihenő pad.
Örömmel tapasztaltuk, hogy megújult a paplak épülete,
és kiritkították a templomkert túlburjánzott növényzetét.
Ezek az épületek nemcsak az egyházközösségnek adnak
otthont, hanem növelik a település turisztikai értékét is.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A közösségi kert az első lépés egy település önellátó
létének irányába. Erre is jó példák vannak Ráckeresztúron a kastély mögött vagy az orvosi rendelőnél. Itt említeném meg a napelemrendszer telepítésére nyert pályázatot, ami környezetvédelmi és energetikai szempontból
fontos.
Ráckeresztúron aktív a civil élet: Pávakör, Mákvirág
Tánccsoport Egyesület, Őszirózsa Nyugdíjas Klub, BORÁSZOK Dalárda Egyesület, Nemzetőrség, Darázsderék
Nyugdíjas Tánccsoport, csak néhányat említve. Minden
évben részt vesznek az országos TeSzedd! hulladékgyűjtő megmozduláson. A Zöld Erdő Vadásztársaság
minden tavasszal kitakarítja a környező erdőket. Példás,
hogy ezek a segítő szervezetek magukra vállalták egyegy virágágy beültetését és éves fenntartását.
A Szent László Falugazdálkodási Kft. végzi a fenntartási munkák nagyobb részét és a közösségi kertek gonA Fejér megyei zsűri Ráckeresztúron

dozását, de a helyi vállalkozók is kiveszik a részüket a
virágosításból. A főút melletti üzletek tulajdonosai szépen rendezik a környezetüket, virágtartókat helyeznek ki,
és gondozzák azokat. Cseprekál István hordóiból virágtartók készültek, melyek dr. Bánovics Ilona háziorvos
virágaival a Szent János teret és a Hősök terét díszítik.
Az önkormányzatnak köszönhetően elkészült a Szent
László-patak medrének kotrása, s a jövőben tervezik a
szennyvíztisztító telep felújítását, a közintézmények hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét is.
Az óvodában és az iskolákban folyó színvonalas környezeti nevelés biztosítja a következő generáció környezettudatos és egészséges fejlődését.
Gratulálunk az eddig elért sikerekhez! További kitartó
és lelkes munkát kívánunk a falu aprajának és
nagyjának!

Aki többször keresztülmegy falunkon, vagy itt lakik,
annak feltűnhetett, hogy az utóbbi időben egyre szebb,
virágosabb községünk. A hősök kertje és az utcák után
a templomkert is egyre szebb lett. A parkja, a környező járda gondozott. Legutóbb a kerítés szépült meg.
Közfoglalkoztatottjaink átfestették, amiért szeretnék
köszönetet mondani a munkákat koordináló Zólyominé
Margitai Zitának, a tereprendezésben és a festésben
részt vevő valamennyi közfoglalkoztatottnak, a falugazdálkodási kft. dolgozóinak, a nyári diákmunkásoknak és Ráckeresztúr Község Önkormányzatának.

Pátkai István
a Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség világi elnöke

Fotó: Herkli A.

8

2015. július

F A L U N K

D I Á K J A ,

Gajdó Klaudia
Klaudia általános iskolai tanulmányait mindvégig kiváló eredményekkel, példamutató
szorgalommal és magatartással teljesítette.
Már alsós éveiben
is kiemelkedett lelkes
közösségépítő képessége, amely felső tagozaton is jellemezte.
Az osztályközösség motorjának legfőbb mozgatórugója. Számos iskolai versenyen eredményesen vett részt, illetve több alkalommal
képviselte iskolánkat területi és megyei megmérettetésen egyaránt.
Lelkes környezetszeretetét mutatja, hogy
két évig aktív tagja volt a „Jövőnk a vidék” elnevezésű többfordulós környezetvédelmi versenynek, amelyen csapatával szép eredményt
ért el.
Nyolcadikosként a Keresztúr Nevű Települések Diáktalálkozóján lelkesen képviselte iskolánkat és egyben községünket is.
Mindezek alapján úgy gondoljuk, Klaudia
méltó a Falunk diákja cím elnyerésére.

A Falunk diákja kitüntető címet 2000-ben alapította
Ráckeresztúr Község Önkormányzata. Minden évben
két végzős általános iskolai diák részesülhet az elismerésben, akik a nyolc év során kiemelkedő tanulmányi
eredményt érnek el és közösségi munkájukkal is példát
mutatnak.
Az idei tanévzárón Dienes Gábor alpolgármester ismertette az iskola nevelőtestületének (itt olvasható) felterjesztését, majd Szabó József önkormányzati képviselő
közreműködésével átadta a község címerét ábrázoló
emlékplakettet, az elismerő oklevelet és a pénzjutalmat.

2 0 1 5

Ferincz Viktória
Viktória általános iskolai tanulmányai során végig kitűnő
tanuló volt. A kezdetektől fogva szorgalmas, kötelességtudó kislány. Lényegében csupa jó tulajdonság jellemzi,
tanáraival tisztelettudó, az
órákon aktív. Tudására, szereplésére mindig számíthattunk, megbízható tudásanyaggal segítette az óra
menetét. Csendes, de határozott kislány. Osztálytársai kedvelik, a közösségbe maximálisan beilleszkedett, véleményét társai mindig figyelembe
veszik. A kötelező tanórák mellett részt vett az iskola szakköri életében, és iskolán kívüli versenyeken is sikerrel szerepelt. A természettudományos szakkör oszlopos tagja
volt, évek óta elkötelezett a biológiatudományok iránt. A
középfokú iskolába való felvételi szándékát is eziránt fejezte ki. Magyar nyelv és irodalom tantárgyakból szinte
minden dolgozata kifogástalan, dicséretes osztályzatot
kapott. Csapatban részt vett a MOL négyfordulós, igen
magas színvonalú kémiaversenyén, ahol a csapat szép
eredményt ért el. A kémia tantárgyhoz tartozik még a Mozaik levelezős versenyen való rendszeres évenkénti szereplése is. Az idegen nyelvek iránti érdeklődését mutatja,
hogy középiskolában angol nyelvi tagozatra jelentkezett.
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Ballagás és
tanévzáró

A Falunk diákja kitüntetést idén Gajdó Klaudia (8. a) és Ferincz
Viktória (8. b) vehette át (a két diák méltatását lapunk 8. oldalán olvashatják – a szerk.).
Kitűnő eredményt értek el a következő tanulók: 1. a: Cserna
Gréta, Kihári Adrienn, Molnár Bence, Mihály Zoltán, Tóth Kira; 1. b:
Bilszki Barbara; 2. a: Somodi Zalán, Vas Bettina; 2. b: Kalocsai Levente,
Ónody Ágnes, Szakolczi Zsolt; 3. a: Török Máté; 3. b: Kristóf Ágnes;
4. a: Furján Bernadett, Ördög Veronika, Venczkó Alexandra; 4. b:
Ferenczi Dávid; 5. a: Barabás Boglárka, Garai Lilla, Kucsera Réka; 5. b:
Garai Fanni, Török Regina; 6. a: Gondi Vivien, Lukács Vivien; 6. b:
Ördög Melinda, Világosi Dániel; 8. b: Ferincz Viktória, Kozocsa Zsuzsa.
A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület három negyedikes
diákot jutalmazott közösségi munkájukért. Kiss Dorina (4. a), Balog
Krisztofer (4. a), Ábrahám Viktória (4. b) Király Antalnétól, az egyesület elnökétől vehette át a jutalmat.
A Szülői Munkaközösség is díjazta a jó tanulmányi eredményt
és a közösségi munkát: Jankovics Kincső, Szabó Jázmin (1. a); Kocsis
Nóra, Mészáros Levente (1. b); Drozdik Balázs, Venczkó Vencel (2. a);
Peszeki Bálint, Világosi Dorka (2. b); Furján Fanni, Garai Hanna
(3. a); Baki Eszter, Csesztregi Eleonóra (3. b); Varga Borbála, Zsigmond
Lara (4. a); Ábrahám Viktória, Elek Miklós (4. b); Németh Levente,
Sólyom Lívia (5. a); Benke Sándor, Rácz Boglárka (5. b); Apró Lili,
Ferenczi Dóra (6. a); Darvas-Tanács Illés János, Kálmán Enikő (6. b);
Garai Máté, Mike Ernő (7. a); Baki Áron, Szoták Anita (7. b); Kálmán
Angéla, Liszi Áron (8. a); Cseprekál Csenge, Rappai Virág (8. b).
Gergics Mihályné megköszönte a polgárőrség és a nemzetőrség
egész éves segítő munkáját is, mindkét szervezet sokat tett azért,
hogy a gyerekek balesetmentesen jussanak az iskolába, délutáni
rendezvényekre és onnan haza.
Három tanítónőtől vett búcsút az iskolavezetés: Elek Kálmánné,
Orbán Andrásné és Szabó Józsefné ugyanis negyven, gyerekek között
töltött év után megkezdik nyugdíjas éveiket.
Az ünnepélyes tanévzárót a furulyaszakkörös gyerekek előadása zárta. Apró Lili, Apró Maja, Fekete Alexander, Furján Fanni és
Kucsera Máté Az oroszlánkirály című mesefilm jól ismert betétdalával lépett színpadra.
■
Fotó: Herkli A.

Harmincnégy
nyolcadikos diák
búcsúzott
az
iskolától, tanáraiktól, társaiktól.
Meghatottság,
vidámság, mosoly és könnyek
keveredtek azon
a június végi
délelőttön, amikor megkapták az útravalóval megtöltött tarisznyát,
szélnek engedték a léggömböket, és fölrepültek a fiatalok szárnybontogatását jelképező galambok is. A búcsú fájdalmas, mégis
örömteli, hiszen egy szakasz lezárul a gyerekek életében, s új kezdődik. Bátran és hittel előretekintve lépkedhetnek előre útjukon, szem
előtt tartva céljaikat. Gergics Mihályné igazgató személyes hangvételű
búcsúbeszéde végén Goethét idézte: „Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S
minden elérhető, Ha van benned bátorság, remény, s szeretni erő.”
Az iskola vezetése megköszönte Lisziné Hunyadi Hajnalka, a
Szülői Munkaközösség elnöke és Mayerné Radócz Etelka nyolc éven
át tartó önzetlen munkáját, helyüket jövőre más veszi át.
Az igazgatónő értékelte a 2014/2015-ös tanévet, felelevenítve a
számos sikert, amit a gyerekek elértek: „Alsó és felső tagozatosaink
egyaránt sok versenyen vettek részt. Kristóf Ágnes 3. b osztályos
tanuló a Mozaik Országos Tanulmányi Versenyen környezetismeret tantárgyból első helyezést ért el. Ezen kívül még anyanyelv és
általános műveltség kategóriában is döntőbe jutott. Osztálytársával,
Darufalvi Eszterrel együtt indultak egy országos mesemondó versenyen, ahol Ági 2. helyezett lett, Eszter pedig különdíjat kapott. A
székesfehérvári NYELV-ÉSZ versenyen Ági szintén első helyezést
ért el. Az alsósok többek között Válban szavalóversenyen, Tordason helyesírási versenyen, matematikaversenyen, honismereti versenyen, levelező versenyeken vettek részt. Az Egyházmegyei Ki
mit tud?-on nem hirdettek eredményt, de a döntőbe jutott Darufalvi Eszter és Kristóf Ágnes.
A felsősök is sokfelé jártak versenyeken, még határon túlra,
Székelykeresztúrra is eljutottak hárman: Gajdó Klaudia, Kálmán Angéla és Kozocsa Zsuzsa. Nyolcadikosaink több fordulós kémiaversenyen vettek részt a MOL szervezésében (Ferincz Viktória, Kozocsa
Zsuzsa, Rappai Virág). Tanulóink matematika, anyanyelvi és német
nyelvi témákban tankerületen belül és kívül is megmérettették magukat. Pusztaszabolcson irodalmi vetélkedőn nyolcadikos csapatunk I. helyezést ért el. Történelmi levelezős versenyen Németh
Levente és Világosi Dániel az országos döntőbe jutott. Népdaléneklési versenyen Tordason vettünk részt.
A számos szép sporteredmény közül csak a legjobbakat említve:
Játékos sorverseny megyei 2. helyezést, atlétika megyei versenyen
több egyéni és csapat helyezés különböző korcsoportokban. Garai
Fanni és Szakolczi Kármen nevét lehet kiemelni, akik egyéniben is
helyezést értek el. Iskolánk együttműködési megállapodást kötött a
Magyar Labdarúgó, a
Magyar Kézilabda és
a Magyar Kosárlabda
Szövetséggel. Ennek
köszönhetően számtalan tornán vehettek
részt a gyerekek. A
Bozsik-program egyik
legjobb versenyzője
Hujber Ádám 4. b
osztályos tanuló lett.”

Három tanítónő befejezte aktív iskolai pályáját, utoljára
vett részt osztályával tanévzáró ünnepélyen.
Orbán Andrásné, Szabó Józsefné és Elek Kálmánné
több évtizedes munkáját emlékplakettel és oklevéllel ismerte el az önkormányzat.

10

K
E
R
T
E
L
Ő

2015. július

A parlagfűről

Az allergiások életét megkeserítő pollenek közül a parlagfű
virágpora a legagresszívebb. Az Észak-Amerikában őshonos
növény augusztus közepétől virágzik a legintenzívebben.
Rendkívül szapora, másrészt igen kisigényű. Szinte mindenhol
képes megtelepedni, virágozni, különösen az elhanyagolt a
területeken, utak, vasút mellett, üres telkeken, építkezéseken,
árokpartokon, réteken, legelőkön. Meleg éghajlatot, száraz
talajt, nyáron pedig elegendő nedvességet igényel. Sűrűn növő
növények környezetéből, fás területeken eltűnik, de a pollenjét
oda is elviheti a szél. Nagy arányban található meg napraforgótáblákban (fertőzött vetőmaggal is indulhat a terjedése), gabonatarlókon, de valamennyi szántóföldi kultúrában előfordulhat.
Minden egyes növény több millió pollenszemcsét szór a levegőbe,
és egy tő évente akár 50-60 ezer magot is termelhet, melyek a talajban maradva akár harminc évig is életképesek. A parlagfű agresszivitásának másik oka a pollenjének az alakjában keresendő. Mikroszkóp
alatt nézve ugyanis olyan, mint egy parányi vadgesztenye: tövises
nyúlványai vannak, amelyek a szembe, orrba, légutakba kerülve felsértik a nyálkahártyát. Hazánkban az 1920-as években bukkant fel
Somogy megyében, majd rövid idő alatt elterjedt. Az 1970-es évektől
egészségre káros növényként tartják számon. Bizonyítottan Magyarország legelterjedtebb gyomnövénye.
Mindezek alapján a használatlan területek erdősítése, vagy a kaszálók, legelők megtartása például jó megelőzésnek számít. De a
védekezéshez drasztikusabb eljárások szükségesek. A kötelező
védekező gyommentesítés ideje tavasztól június utolsó napjáig tart (a
virágzás megindulásáig), ezután a fertőzött területek tulajdonosai
bírságra számíthatnak. Amennyiben az illetékesek észlelik (vagy a
tudomásukra jut), hogy egy területen parlagfű van, akkor a tulajdonos
értesítése nélkül kényszerkaszálást rendelhetnek el, ennek az árát
pedig – a büntetéssel együtt – behajtják a tulajdonoson.
A parlagfű irtásának több módja van. A talajhoz közeli kaszálás
csak addig eredményes, míg az alsó oldalhajtások ki nem fejlődnek. A
növény kihúzása már biztosabb módszer. A vegyszeres irtás is szóba
jöhet, főleg nagyobb fertőzés esetén. A megelőzés fő módszere a
dús, gondozott vegetáció létesítése a veszélyeztetett területen, ehhez
elég például gyepesíteni.
A lakosság is részt vehet a felderítésben. A polgárok a bejelentést
a Parlagfűmentes Magyarországért Egyesületnél tehetik meg, pontos
címmel, földrajzi koordinátákkal és lehetőleg fotókkal kiegészítve. A
bejelentés kockázatmentes. A növényvédelmi bírság mértéke a védekezési kötelezettség elmulasztása esetén – a parlagfűvel fertőzött
terület nagyságától függően – 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet.
(kl)

www.rackeresztur.hu
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RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
Buzás Mátyás 1877. szeptember 15-én született Ráckeresztúron.
Édesapja Buzás János községi tehénpásztor, édesanyja Herkli Terézia, akik 1869 nyarán esküdtek egymásnak örök hűséget a falu
Szent Kereszt felmagasztalása titulusú barokk templomában, ahová több mint száznegyven éve jártak a hívők keresztelkedni, esküdni és imádkozni elhunyt szeretteikért.
Két fiúgyermek után, 1877. szeptember 16-án keresztelték Mátyást éppen búcsú idején, ami a templom felszentelése óta, fontos vallási és közösségi
esemény volt a faluban. A hivatalos katonai szolgálat
letöltése után, édesanyja rokonságából választott
párt magának; Herkli Erzsébetet vette feleségül
1902. május 18-án. Ekkor, a Magyar Királyi Állattani
Intézetben Budapesten a Rottenbiller utca 23.-ban
szolgaként dolgozott. Ide unokatestvére, Buzás
Gyula által kerülhetett, aki ebben az időben ott volt
hivatalsegéd.
Az általános mozgósítás után rukkolt be Székesfehérvárra, támasz nélkül hagyva családját. Az ezred
történetéből tudjuk, hogy a 17-es gyalogezred jelentős része 1914. augusztus 21–24. között indult útnak
az orosz frontra, Galíciába. Néhány nap vonatozás
után már a frontvonalak közelében meneteltek, és
pár száz kilométerre az otthonuktól kegyetlenül aratott soraikban a halál. Sok keresztúri végső nyughelye lett ez a vidék. Az ütközetekben 1914 végéig a
17-es honvéd gyalogezred kivezényelt 8438 katonájából 7437-et veszítettek el (hősi halott, sebesült,
beteg, eltűnt).
Ezután, 1915. május végétől az olasz fronton Doberdón – a szövetségesből lett, új ellenséggel – kellett felvenniük a harcot. Buzás Mátyás végigjárta ezrede hadiútját, amikor 1916 februárjában ismét a
keleti frontra, az orosz „gőzgép” ellen vonultak. Szakaszvezetői rangban szolgált, és koránál fogva tapasztalt 17-es bakának számított.

A harcvonal mögött, Galícia, 1916

Az oroszok számbeli fölénye és
hadászati túlereje
azonban legyőzte
a mieink hősiességét. Ők a
„királyért és a hazáért” elestek a
Galíciai katonatemető
csatatéren, vagy
fogságba jutottak. Buzás Mátyás sem térhetett haza
szeretteihez, két héttel a harminckilencedik születésnapja előtt halt hősi halált a galíciai harcokban. Halálának körülményeiről a Bécsi Hadilevéltárból 2015
januárjában ezt írták: „Buzás Mátyás szakaszvezetőt
a 17-es honvéd gyalogezred kötelékéből, a 304-es
honvéd gyalogezred állományába helyezték. 1916.
augusztus 31-én halt hősi halált a wolhyniai Vojnin
településen, halálát lövési sérülés okozta. Temetése
szeptember 2-án volt Vojninban, végső nyughelye a
falu délkeleti kijáratánál létesített tömegsír lett.” Sírjára nem tehetett virágot a családja. Ha csak nem egy
jólelkű vojnini asszony, aki megtapasztalta a szülőföldjén dúló csaták minden borzalmát, kegyetlenségét, és aki tudta azt is, hogy a háborút nem a katonák
akarták.
Nyugodjon békében!
Prága Ildikó
(Wolhynia=Volhinyi ma Ukrajna területén található. A képek
forrása: www.sulinet.hu; ÖNB [Osztrák Nemzeti Levéltár];
Sipos Gyula: 17-esek a világháborúban 1914–1918)

Tábori vasút a védővonal felé
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Gyűrűzésre vár a három fióka

Gólyahírek

Remény jele HYM3

Európa-szerte egyre kevesebb gólya él, vigyáznunk kell
rájuk, számon tartani és óvni őket. Damak Lászlóné igaA gyűrűzés idején az egyik szülő
zán szívén viseli gólyáink sorsát, ő intézte el, hogy a a fészek fölött körözött
ráckeresztúri gólyák ezentúl mindig szem előtt legyenek,
a három fióka ugyanis nevet és azonosító gyűrűt kapott.
Az E.ON szakemberei, Béres László és Ember Péter
emelőkosaras járművel, vesszőkosárba téve hozták a
földre a kis gólyákat, majd gyűrűzés után vissza is tették
őket a fészekbe. Klébert Antal, a Duna–Ipoly Nemzeti
Park természetvédelmi őrkerület vezetője és Staudinger
István, a nemzeti park munkatársa gyűrűzték meg Timi
és Misi gólya fiókáit. Az újdonsült fészeklakók szép
nevet kaptak a helyiektől: Remény, Repke és Rege. Ha a
jövőben valahol felbukkannak, a gyűrűn látható szám
alapján azonosítani lehet majd, hogy ők a ráckeresztúri
gólyák. Remény azonosítója HYM3, Repkéé HYM4, A gólyacsalád élete a világhálón is nyomon
Regéé HYM5.
követhető: golyakamera.livenetwork.hu
Klébert Antal elmondta, hogy két gyűrűvel látják el a
madarat. A bal lábára egy fémgyűrű kerül, ez egy egyedi
számot tartalmaz és a Budapest feliratot. Ezt csak akkor
lehet leolvasni, ha a madár kézre kerül vagy elpusztul. A
másik egy színes műanyag gyűrű, amit a jobb lába felső
részére erősítenek, hogy akkor is olvasható legyen, ha
áll a vízben vagy a fészekben. Ha néhány év múlva gólyáink valahol máshol bukkannak föl, a színes gyűrűn
lévő számot leolvasva lehet tudni, hogy Ráckeresztúrról
valók.
Reméljük, szülőfalujukba térnek majd vissza.
RH; fotó: Herkli Antal
Tollászkodás a fészekben
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IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Vállaljuk érzelmeinket!

Eötvös Károly: Balatoni utazás (részlet)
Ezer szárnyas mulat a nádasok körül. Ott fürdik a libuc,
ott piperézi magát a zöld aranyfejű tőke, ott kergeti egymást a gyöngykacsa, s ott áll komolyan a sekélyen s néz
magasra tartott fejjel a sudár nyakú gém. Őrködik a világ
fölött. De nem ügyel őrá a sirályok serege. Hosszú, fehér
szárnnyal cikáznak és kiabálnak a vizek fölött, s lelecsapnak, ha ostoba kárász vagy ábrándozó garda közel
jön a víz felszínéhez.
S ha leszállott a nap: új fény, új élet, új ragyogás. Szép
a hold az égen, de sokkal szebb a Balaton tükrén. Száz
csillagnak ezer tündöklése az apró hullámokon. S ha áttekintesz a túlsó partra: minden falu alján apró pásztortüzek hosszú sora mosolyog feléd. A rákászok serege
fogdozza hóna alá szorított nádnyalábbal a parti pázsitra
siető rákot. Kiabálva suhog éjjeli tanyájára a vadludak
serege, s nagyot csobban, mikor leverődik a vízre a nádason belül. Kevés ideig még társalognak egymással. Kérdi
egyik a másiktól: jóllaktál-e, pajtás? Csöndes jóéjszakát
kívánnak egymásnak, s aztán ki-ki szárnya alá teszi fejét,
s alszik nyugodt lelkiismerettel. Csak az őrgunarak vigyáznak feltartott fejjel, nyitott szemmel hajnalig. (…)
Ha estére elül a szél: a hullám még tovább morajlik.
Belezúg az éjszakába. Minő zene ez: istennek fölséges
orgonajátéka. Fekszel puha ágyadon, ablakod nyitva,
tanyád a hegy oldalán. Agyad már bágyad, gondolataid
szárnyai már lassan mozognak, lábujjhegyen közelget
feléd az álom. Valami búg körülötted. Onnan felül az
égből, onnan alól a föld kebeléből, onnan messziről a
Balaton felszínéről. Nem tudod, mi az? Nem tudod,
honnan jön? Mintha pihenni térő lelked csillapodó hullámverése volna. Mégse az. Az álom nem ér hozzád.
Megáll ágyad előtt, s ő is hallgatódzik. Ő néma, annak a
zúgásnak pedig hangja van. Érzi mégis, hogy ők testvérek. Az álom és a távoli hullámmoraj. Végre odaér hozzád az álom, puha tenyerét ráteszi lezárt szemeidre, s
szárnyainak lágy suhogásával pihenésre ringatja lelkedet.

Gerlinde Ortner gyermekpszichológus könyve veszekedések, félelmek, szorongások
elleni meséket tartalmaz. A
szerző célja, hogy a felnőttek
sokkal könnyebben átéljék
gyermekük érzéseit, hogy igazán megértsék, mi megy végbe a gyerek lelkében. Hatékony módszernek tűnik a rajzolás. A gyerek így
„kirajzolja” magából mindazt, ami bántja. Fontos, hogy
ezeket a meséket közösen dolgozza föl a felnőtt és a
gyerek.
Ahhoz, hogy egy gyerekből kiegyensúlyozott,
egészséges felnőtt legyen, nagy szerepe van a szülői
példának. A leghelyesebb magatartás, ha a szülők
megbíznak a gyermekükben. Dr. Ortner szerint
„egyetlen normális gyerek viselkedése sem lesz negatív, hacsak viselkedésének nincs valami oka (lelki
konfliktusok, viszonzatlan érzelmek, bizonytalanság),
amit a szülők helytelen reagálása csak tovább erősít
és ébren tart.” Meg kell érteni, miért viselkedik úgy,
ahogy az a gyerek. És ha az okokra rájöttünk, ezerféle
megoldás létezik, amellyel a problémát orvosolhatjuk.
Nem mindenkinél egyformán hatásos ugyanaz a módszer, mert nincs két egyforma ember, nincs két egyforma gyerek.
Sokan abba a hibába esnek, hogy nem veszik komolyan a gyerek bajait. A szokásos reagálások közé
tartozik a „Szedd össze magad!”, „Ne vedd úgy a szívedre!”, „Lesz ez még így se!”, „Majdcsak rendbe jön
minden!”, „Olyan még nem volt, hogy ne lett volna
valahogy.” Ezek a mondatok azonban nem oldanak
meg semmit, a gyerek tovább szomorkodik, esetleg
elveszti a szülőbe vetett bizalmát. Érdemes megértően beszélgetni a gyerekkel. Ne szónokoljunk, ne oktassuk ki! Vállaljuk érzelmeinket!
(-es)
(Gerlinde Ortner: Új gyógyító mesék. Móra Könyvkiadó, 2011)

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.
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SKANDINÁV REJTVÉNY
(Forrás: skandomata.hu)
Kilencven éve, 1925. július 17én született az a magyar költő,
akinek a szülőháza a képen
látható. Egyik legismertebb
verse az azonos című kötetben 1957-ben jelent meg.
Beküldendő a vers címe és a
költő neve. Határidő: 2015.
augusztus 12., szerda, éjfél.
A 2015. júniusi rejtvény
helyes megfejtése: Antoine de
Saint-Exupéry, a kis herceg.
Tíz helyes megfejtés érkezett
(volt olyan, aki csak az író
nevét küldte be). A három
szerencsés nyertes: Böcskei
Tünde, Szabó Zsoltné Simon
Zita, Tóth János.
A nyeremények a könyvtárban vehetők át nyitvatartási
időben. Minden megfejtőnek
gratulálunk!

Fűnyírást, fűkaszálást,
bozótvágást, gyümölcsszedést
vállalunk! Hívjanak bizalommal!
Szent László Falugazdálkodási Kft.
06-25/454-095

Buszbérletvásárlás a tornacsarnokban minden hónap 26-ától a következő hónap 10-éig.
Hétfőtől péntekig 8-tól 20 óráig.
További információ:
sztlaszlo@rackeresztur.hu;
06-25/454-095

BALATONBOGLÁR
A Balaton déli partján, Fonyód és Lelle között található a hatezer lelkes kisváros, Balatonboglár. A település nevezetességei közül kiemelkedik a Temetődombon álló kék és vörös kápolna, amelyekben nyaranta képzőművészeti kiállításokat rendeznek. A város nemcsak a szőlőről és a borról híres, hanem arról is, hogy 1872-ben a
Révfülöp–Boglár–Szepezd útvonalon kezdte meg működését a Balaton névre keresztelt első
csavargőzös hajó. A kikötőben álló műemlék hajót interaktív kiállítóhelynek alakították át:
bemutatják a balatoni hajózás és a kikötők építésének történetét, az érdeklődők megtanulhatják a furfangos kötélcsomózások csínját-bínját is.
Gömbkilátó ● A feketefenyővel beültetett Várdomb természetvédelmi területén található építészeti különlegesség ipartörténeti emlék, hiszen megjárta az 1958. évi brüsszeli világkiállítást
is. A Kádár István mérnök tervezte tizenöt méter átmérőjű építményben sokak a brüsszeli Atomiumot fedezik fel, másokat
szövevényes pókhálóra emlékeztet e sajátos alkotás. A gömb
évtizedek óta Boglár elsőszámú turisztikai látványossága, néhány éve uniós támogatással felújították a kilátó teljes szerkezetét, a padozatot és a korlátokat is. A kilátó a kalandpark területén található, ahol bobpálya, kötélpálya, játszótér is a látogatók rendelkezésére áll. Évente több tízezren keresik fel ezt a
népszerű helyet, ahonnan tiszta időben kiváló a kilátás a Balatonra és a Somogyi-dombság lankáira.
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LÁBTOLL-LABDA Érdekes ősi sport
Az iskolai egészségnapon új sportággal ismerkedhettek
meg a ráckeresztúri diákok. Az Újszászról érkezett csapat
az Újszászi VVSE lábtoll-labda szakosztályának vezetője,
Fehér János
v e z e t és é ve l
három bemutatót tartott.
Balogh Noémi,
Barta Karolina,
Czipó Péter,
Ézsiás Fanni,
Kovács Evelin,
Kökény Martin,
az Újszászi
VVSE utánpótlás versenyzői valamennyien kiváló ismerői
és művelői e kevésbé ismert sportágnak.
A lábtoll-labdázás Kínából ered. A legegyszerűbb labdát Kr. e. 1000 körül készítették. Néhány tyúktollat szúrtak fadarabba, cink- vagy ólomlemezkébe, s már kész is
volt a játék eszköze. A kínaiak eleinte szinte kizárólag
lábbal tollaslabdáztak, s a cél a labda minél tovább levegőben tartása volt.
Európa számára a lábtoll-labdázást Peter von Rüden német mérnök fedezte fel kínai utazásai során. Egy parkban
különböző életkorú, közöttük hatvan-hetven éves embereket látott játszani. A játék olyannyira elbűvölte, hogy
azóta a lábtoll-labdázás elterjesztésének szenteli életét.
Munkája eredményeként több országban – Belgium, Dánia, Hollandia, Finnország, Svájc, Írország, Magyarország
– elkezdődött a lábtoll-labdázás.
Az újszásziak bemutatták a különböző játékformákat,
rúgásfajtákat. A lábtoll-labdázás kicsit hasonlít a röplabdához, hiszen hálónál játsszák, csak éppen kézzel nem szabad a játékszert érinteni; térddel, lábfejjel, sarokkal, mellkassal, vállal és fejjel igen. Fanni és Martin dekázását és
trükközését alsósok
és felsősök
egyaránt
ámulva
nézték. A
bemutatót
k ö v et ő en
az 1. és 2.
osztályosok először egyensúlyozó gyakorlatokat hajtottak
végre az újszásziak közreműködésével, majd a rúgásokkal
is megpróbálkoztak. A 3. és 4. osztályosok és a felsősök a
hálónál is kipróbálhatták ügyességüket.
A ráckeresztúri gyerekeknek nagyon megtetszett ez az
érdekes és izgalmas sport, többen vásároltak is lábtolllabdát, hogy otthon gyakorolhassanak. Igaz, a labda nem
elég, egy speciális, széles lábfejű cipő is kell, hogy könynyebben lehessen dekázni, trükközni a labdával. De ha
nincs ilyen, az sem baj, a lényeg, hogy mozogjanak, s élvezzék a játék örömét.
(G.)
(A lábtoll-labdázásról további információk találhatók a Magyar
Lábtoll-labda Szövetség honlapján: www.labtoll.hu. A ráckeresztúri
bemutatóról a www.ujszasz.hu/sport/labtoll-labda/3086-labtolllabdazas-rackereszturon-2015 oldalon olvasható tudósítás.)

Jó hír a bringásoknak
Kerékpárosoktól gyakran hallani, hogy nincs elég bicikliút,
ahol biztonságosan közlekedhetnének akár kisgyermekekkel
együtt. A bringázás szerelmeseinek jó hír, hogy hamarosan
létrejön az Etyeket és Ercsit összekötő kerékpárút. A projekt
keretében Tordas és Gyúró között önálló kerékpárút épül a
Szent László-patak mentén. A többi szakaszon kerékpáros
túraútvonalat jelölnek ki, amelyeken KRESZ-táblák segítik a
közlekedést. Pihenőket is kialakítanak. Etyekről földutakon
juthatnak el Gyúróra a bringások, onnan a kerékpárúton
„száguldhatnak”, majd Martonvásáron áthaladva szintén földutakon érhetnek el Ráckeresztúrra, onnan Ercsibe.
(Szigetújfaluban csatlakozhatnak az Eurovelo6-hoz.) A tervek
szerint az útvonal mellett pihenőhelyek, kerékpártárolók,
napelemes kandeláberek, fitneszeszközök, pingpongasztalok
épülnek.
Az útvonal főbb csomópontjai: Etyek; Gyúró ● pihenőhely; Gyúró ● Horgásztó pihenőhely; Tordas ● Iskola alatti
udvar, pihenőhely, fitnesz park; Tordas ● Gesztenyés út,
pihenőhely; Ráckeresztúr ● pihenőhely; Ercsi ● pihenőhely
(Forrás: bringaut.tordas.hu)
■

A ráckeresztúri pihenőhely
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Tapasztalt és türelmes
Bemutatkozik a helyettes védőnő
Pölöskeyné Máté Valéria 1977-ben végzett
védőnőként, azóta három helyen dolgozott. Bicskén tizenegy évet töltött, majd
Budapesten tevékenykedett huszonkét
évig, részt vett a Szent Imre kórház szülészetén a rooming-in-rendszer (anya együtt
a kisbabával) kialakításában. A XI. kerületben eltöltött évek elismeréseként az
Újbuda 75 emlékérem díjazottjai között
volt. 2011-től Baracska-Kajászó körzetében szolgálja gondozottjait. Ők terjesztettek fel az „Év védőnője” pályázatra,
a címet tavaly nyerte el. A magánéletben boldog feleség, anyuka és nagymama.
1979 óta férjezett, férje vetőmag- és zöldségtermesztő mérnökként ment
nyugdíjba. Fiuk 1981-ben született, családos, a közelükben élnek, és nevelik az
egyéves Mátét.
Valériát nagyon szeretik Kajászón. A már említett pályázatban ez áll: „Ő az
az ember, aki nem csupán munkaidőben dolgozik, őrá nemcsak tanácsadási
időben, hanem a hét minden napjának, bármely órájában számíthatunk. ...soksok éves tapasztalatával, gyakorlati tanácsaival, kedvességével, önzetlenségével, elképesztő türelmével és gondosságával sokunk szívébe lopta már be magát. Különösen ritka manapság az olyan ember, aki mindenkivel megtalálja a
közös hangot, és ő ilyen! Szociális érzékenysége sok esetben megmutatkozott
már, számára nincsenek különbségek, sem anyagi, sem társadalmi, sem szociális, sem egyéb téren. Személyisége harmóniát és békét sugároz. Széles látóköre, nyitottsága, és tapasztalati háttere sokunk életében bizonyult hasznosnak,
és segített a babavárás, az újszülött gondozás nehézségeit áthidalni. A lelkünkön keresztül gondoz minket, kivételes tehetsége van hozzá.”
Bízunk benne, a ráckeresztúriak is megkedvelik majd Valériát, s ő is örömmel jön majd ide helyettesíteni.
(RH)

ÚTRAVALÓ ÜZENET

Az ember feladata az,
hogy szeresse a szépet,
kövesse a jót és cselekedje a
legjobbakat.
(Beethoven)

Tisztelt Ráckeresztúriak!

E.ON gáz- és villanyóra-, valamint mobiltelefon-feltöltés
(Vodafone, Telenor, T-Mobile)
a kastélyban lehetséges hétköznap 9 és 16 óra között.
Vállalunk fénymásolást,
nyomtatást, szkennelést több
méretben (akár nagyobb menynyiségben is), fekete-fehérben
vagy színesben, továbbá névjegykártya- és szórólapkészítést
is. Fax küldésére (belföldre és
külföldre) egyaránt lehetőség
NYEREMÉNYJÁTÉK
van. További információ a
Mi látható a képen?
06-25/454-095 telefonszámon
A fotó Ráckeresztúron készült. Kérdés, hogy hol, s pontosan mit vagy a sztlaszlo@rackeresztur.hu
ábrázol. A megfejtéseket a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen kérhető.
Szent László
címen várjuk, vagy személyesen is leadhatják a könyvtárban
Falugazdálkodási Kft.
nyitvatartási időben. Határidő: 2015. augusztus 15.
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