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Kölcsey (részlet)
Olyan valaki volt, aki képviselni tudta a magyarságot. Akiből maga a magyarság beszélt: a magyarság, mely tudnivalóan nem annyira tömeg,
mint inkább szellem. Nem a „milliók hangja...”
Hanem az érzés, az öntudat, mely teljes gazdagsággal és erővel csak egyesekben él, néha csak
kevesekben. (…)
A célt a cselekvésben látta, akár a politikusok. „Az élet fő célja a tett” – kiáltotta egyszer.
Csakhogy a cselekvésben is a tökéletességet
szomjazta, mint a költő a versben. Ideálja a görögség álma: a tökéletes szépség és igazság. Aggodalmasan kereste és nélkülözte ezt, s ez az
aggodalmasság tette őt bírálóvá és elégedetlenné. (…) Ugyanezt az aggodalmas szigort alkalmazta a politikára. (…)
Kölcsey éppen abban korszerű ma, amiben
határozottan és kiáltóan korszerűtlen. S talán ez
a korszerűség legszebb és legtermékenyebb formája. Világnézete ellenkezik a ma divatossal…
Még emberi jelleme is ellenkezik azzal, ahogyan
a mi korunk szereti képzelni a magyar lánglelket,
az újító és jövendőért harcoló magyart. Nem a
Koppányok vére lázad benne. S csöppet sem
„őserő”, ahogy ezt ma értik. Ellenkezőleg, finom, nyugati elme, kiművelt, s ahogy leírtam,
aggodalmasan szigorú s óvatos; hazáját a nagy
európai kultúrközösségben óhajtja látni, s protestáns létére mély rokonszenvet érez a katolicizmus nemzeteket átölelő egyetemessége iránt.
Szent István gyermeke, mint minden igazi nagy
magyar. (…)
…mindennél jobban szereti ezt a sokat szenvedett népet, s bízik jövőjében, ahogy
mindannyiunknak bíznunk kell, ha élni akarunk.
Nem a szerencsében bízik, nem az erőben; inkább az igazságban, a szenvedés jogában.
Megbünhödte már e nép
A múltat s jövendőt!

Babits Mihály (1938)

Idősek klubja Ráckeresztúron
Tájékoztató a hulladékszállításról
Egyházközségi hírek
Szeretetmorzsák
Mit kell tudni a D-vitaminról?
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Szent Kereszt Gyógyszertár
(Hősök tere 4/5., telefon: 25/455-812)
Nyitva tartás: hétfő−péntek 8.00−18.00

Gyógyszertári ügyelet
január 31., február 1.: Martonvásár
február 7., 8.: Ráckeresztúr
február 14., 15.: Ercsi
február 21., 22.: Martonvásár
február 28.:, március 1.: Ráckeresztúr

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

Háziorvosok rendelési ideje
Dr. Bánovics Ilona
Telefon: 06-30/475-5781
Asszisztens: Erdősi Zoltánné
Hétfő, szerda: 14–18
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12

Dr. Mihalicza Ingrid
Telefon: 06-20/852-0350
Asszisztens: Németh Éva
Hétfő, szerda, péntek: 8–12
Kedd, csütörtök: 14–18
(Péntekenként felváltva rendel a két
háziorvos.)

Vérvétel (bejárat az udvar felől)
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30
Egy nap maximum harminc főt
tudnak fogadni sorszám alapján.
Az utolsó vérvétel ideje: 8:30.
Megértésüket köszönjük!

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

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)

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
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Megalakult a gazdasági és a kulturális bizottság
A képviselő-testület két bizottságot hozott létre, melynek képviselő
és nem képviselő tagjait is megválasztották.
Gazdasági bizottság
Elnök: ifj. Cseprekál István
Elnökhelyettes: Szabó József
Tag: Szabó Dávid
Külsős tag: Szigetiné Pásztor Éva, dr. Zamody János
Kulturális bizottság
Elnök: Kókai Dávid
Elnökhelyettes: Szabó József
Tag: Lisziné Hunyadi Hajnalka
Külsős tag: Vancsura Ildikó, Baki Mónika

Tisztelt Ráckeresztúri Lakosok!
Segítsenek, hogy segíthessünk! Ne hagyják elveszni adójuk 1%-át! Lokálpatriótaként gondoljuk meg, hogy van helye ennek a pénznek településünkön is. Polgárőrségünk, az Önök és a saját biztonságunkért tevékenykedik egész évben. Adójuk 1%-ára nagy szükségünk van, hogy a már
elért eredményeinket meg tudjuk tartani, és tovább tudjuk fejleszteni.
Elértük, hogy napi szinten polgárőr rendőrrel van szolgálatban. Szeretnénk 24 órás ügyeleti szolgálatot létrehozni, a járőrszolgálatot hatékonyabbá tenni, a külterületeket is sűrűbben ellenőrizni. Elhivatott önkéntes
tagságunk továbbra is szeretne tenni településünk biztonságáért, és ezt
az Önök segítségével még hatékonyabban tehetjük!

Kérjük, adója 1%-ával támogassa
a Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrséget!
Adószám: 18491603-1-07
Esetleges személyes befizetéseiket a helyi takarékszövetkezetben vezetett számlánkra lehet megtenni.
Tegyenek meg mindent Önök is a biztonságunk érdekében!
Köszönettel:
a Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség

Tisztelt Ráckeresztúri Lakosok!
A Ráckeresztúri Nemzetőrség a hagyományokhoz hűen, törvényes
keretek között végzi önkéntes munkáját. Amennyiben támogatni
szeretnék a Nemzetőrök aktív szolgálatát, adójuk 1%-át az alábbi
adószámra szíveskedjenek felajánlani:

Adószám: 18493674-1-07
Előre is köszönjük támogatásukat!

Ráckeresztúri Nemzetőrség

Tisztelt Támogatóink!
Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák alapítványunkat. Adományukat tanulóink javára használjuk fel. A következő címre várjuk a felajánlásokat:

Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány
Adószám: 18489509-1-07
Ajánlja fel adója egyik 1%-át valamely egyháznak!
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
A Magyarországi Református Egyházé: 0066.
Bővebb információ: http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/
technikai_szamok_2014
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!

Idősek klubja Ráckeresztúron
Az Ercsiben működő egészségfejlesztési iroda
együttműködik a környező települések háziorvosaival is, hiszen egészségmegőrző, egészségfejlesztő
programok szervezése a közös cél. Ráckeresztúron
tavaly februárban dr. Bánovics Ilona háziorvos vezetésével alakult meg az idősek klubja. A kezdeményezés célja többek között az, hogy segítsen az egyedül
maradt idősek életének megszervezésében, új célok
keresésében, az özvegység feldolgozásában, a mindennapok egyhangúságának megszüntetésében.
A minden hónap első csütörtökén tartott összejöveteleken több téma szóba került már. Beszélgettek a szülő-gyermek viszonyról, ami nem csak fiatal
korban fontos. Juhász Attila dietetikus az életmód
szerepéről tartott előadást, és diétás tanácsokkal
látta el a résztvevőket. Dr. Sieneger Eleonóra pszichiáter, családterapeuta közreműködésével megbeszélték, hogyan kereshetők új életcélok, miként dolgozható fel a szeretett társ elvesztése. A megfelelő kalóriaszükségletről és a folyadékbevitel fontosságáról
dr. Cseprekál Orsolya belgyógyász nephrológus tartott
előadást. Varga Viktorral, a katolikus karitász vezetőjével arról beszélgethettek a résztvevők, milyen
szerepet játszik a hit a problémák megoldásában. Szóba került
még a mozgás és a torna szükségessége, a lelki egyensúly fenntartásának lehetőségei, az irodalom, a zene mentális egészségmegőrző szerepe, nagy elődeink
példája.
A januári klubdélutánon
Herkli Antal volt az előadó, aki
Ráckeresztúr múltjáról, építészeti örökségéről, tárgyi és szellemi emlékeiről beszélt. A helytörténeti
visszatekintés során számos régi fotó is előkerült, s
felmerült a gondolat, hogy érdemes lenne megalapítani a ráckeresztúri helytörténeti klubot, ahol idősebbek és fiatalabbak együtt elevenítenék föl a település történetének fontosabb eseményeit, s közösen
rögzítenék az emlékeket.
Az idősek klubja következő összejövetelein
megvitatják majd, hogyan lehet hasznosan tölteni és
beosztani az időt, miként óvható meg a lelki egyensúly, milyen alternatív gyógymódok léteznek, hogyan és milyen gyógyszereket, gyógynövényeket
érdemes otthon, a házipatikában tartani.
RH

Szerkesztői levél
Nemzeti himnuszunk megszületésének napja 1989 óta a
magyar kultúra napja. Mégis, mintha egyre kevesebb idő,
pénz, kedv jutna a kultúrára. Nem olvasunk eleget, az
általános műveltség meglepően alacsony, már-már az
egyetemek bölcsészhallgatói sem tudják, ki volt Balassi
Bálint vagy Berzsenyi Dániel. Kölcsey Ferencről talán
van némi fogalmuk, hiszen minden év január 22-én előkerül valamilyen formában a neve.
Babits Mihály 1938-ban írt Kölcsey című esszéjéből
olvasható idézet a címlapon, melyben a Nyugat főszerkesztője arról is szól, hogy a Himnusz költője volt az első
magyar falukutató, aki lelkiismeretesen vizsgálta a magyar nép életét és viszonyait. Túlságosan is aggodalmas
lelkiismeretessége miatt Kölcsey azonban nem tudott
megmaradni a politikusok között, tökéletességre törekvő
hajlama megakadályozta abban, hogy hosszú ideig képviselőként tevékenykedjen. Babits keserűen állapítja
meg: „Valóban, a tökéletesség szomja és igénye nagy
akadály a politikusnak. Minden léptét nehezíti…”
Mindez ne tántorítson el bennünket attól, hogy lelkiismeretesen végezzük munkánkat! Hogy odafigyeljünk
arra, amivel foglalkozunk, s azokra, akikkel együtt dolgozunk, akikkel együtt élünk. Legyen szó szűkebb családunkról, munkatársainkról, szomszédainkról, utca- vagy
falubeli ismerősökről. Figyeljünk egymásra, hiszen egyegy apró gesztussal is örömöt szerezhetünk a másik
embernek: ha előreengedjük a patikában vagy a postán a
kisgyermekes anyukát; ha udvariasan köszönünk egymásnak az utcán, a boltban vagy bárhol, ahol találkozunk; ha kellő tisztelettel és figyelemmel veszünk részt a
különféle községi és civil rendezvényeken; ha nem engedjük ki éjszaka csatangolni a kutyát, mert tudjuk, hogy
a szomszéd aludni szeretne, és a nagy csaholás, ugatás
miatt nem tud. Apróságok ezek, de ha odafigyelünk a
másikra, bízhatunk abban, hogy ő is odafigyel ránk.
A figyelem ajándék... és igazán nem kerül nagy erőfeszítésbe. Egy bölcs tanács szerint „a legnagyobb ajándék, amit embertársadnak adhatsz, az, hogy őszinte
szívvel figyelsz rá”.
Gajdó Ágnes

Január virága: a hóvirág
A kikeleti hóvirág latin neve Galanthus nivalis. Elsőként
bújik ki a hó alól, ezért a remény születését jelenti. A Jelképtár szerint a görög mitológiában e virág nevéhez („ion”)
fűződik a Danaidák ősanyjának, Iónak alakja.
A keresztény kultúrkörben Mária attribútuma, egyúttal a
remény és az elégtétel szimbóluma is. A IX–XV. század
művészetében a Mária-képeken általában Máriától jobbra
látható e virág, míg a gyermek Jézus lábánál gyöngyvirágok nyílnak.
A hóvirág Magyarországon védett növény, hagymája
rendkívül erős toxint tartalmaz. (A címlapon látható fotót
Bernáth Zsuzsanna Bizsu készítette.)
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Tájékoztató a hulladékszállításról

Üveggyűjtő konténerek ● A Vertikál Zrt. a

A Vertikál Zrt. idén is térítésmentesen végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta egy-két alkalommal van lehetőség az újrahasznosítható, illetve a komposztálható hulladék ingatlan elé történő kihelyezésére.
Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése ● Lehetőleg
áttetsző műanyag zsákban, vagy kötegelve kell kihelyezni
reggel 6 óráig a következő elkülönítetten gyűjtött anyagokat: ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok; tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös, üdítő, konzerves); papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös, TetraPack). Gyűjtési
időszak: havonta egy-két alkalommal. FONTOS: A szelektíven előválogatott hulladékok közé üveg NE kerüljön!
Üveghulladékok gyűjtése ● A Vertikál Zrt. a 2015. évtől
minden településen biztosítja az üveg hulladék elkülönített
gyűjtését, hulladékgyűjtő szigeten, illetve üveghulladék
gyűjtőponton történő elhelyezéssel.
Komposztálható hulladékok gyűjtése ● A levágott füvet
és egyéb lágyszárú növényeket megfelelő teherbírású
zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illetve maximum 70 cm
hosszú és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve szállítják el az ingatlan elől alkalmanként 0,5 m3 mennyiségben.
FONTOS: A komposztálható hulladékot úgy kell kihelyezni,
hogy az a közterületet ne szennyezze. A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet!
Lomtalanítás: évente egyszer az ingatlantulajdonos kérheti a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, bútorok, eszközök)elszállítását. Nem tartoznak a lomtalanítás körébe: gally, salak, trágya, szalma,
egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,
egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék; elektromos, elektronikai készülékek (pl. tévékészülék, hűtőgép…); veszélyes
hulladékok, gumiabroncs; a heti szemétszállítás körébe
tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék. Az elszállítás feltétele,
hogy ne legyen díjhátralék! A lomtalanítási igényt az adonyi régiós elérhetőségen kell jelezni.
További információ: e-mail: info@vertikalrt.hu; honlap:
www.vertikalzrt.hu. Régiós elérhetőségek: Központ, Polgárdi régió: 22/576-070; kommunalis@vertikalrt.hu;
Adonyi régió: 25/504-520; info@deszolg.hu
Figyelem! A falugazdálkodási kft.-nél (a kastélyban) kapható kommunális hulladéknak való zsák (453 Ft/db) és
szelektív hulladéknak való zsák (30 Ft/db).

szelektív gyűjtés jegyében kihelyezett egy-egy üvegek
gyűjtésére alkalmas konténert a Szent János térre és a
Hősök terére. Színes és fehér üveget lehet beletenni.
Tilos beledobni ablak- és autóüveget, zárókupakot, fénycsövet, izzólámpát, porcelánt, kerámiát,
szennyezett üveghulladékot, egyéb összetételű
hulladékot! Minden csütörtökön ellenőrzik majd, és
akkor viszik el a konténert, ha megtelt (akár hetente).

Tisztelt Ráckeresztúriak!
E.ON gáz- és villanyóra-, valamint mobiltelefonfeltöltés (Vodafone, Telenor, T-Mobile) a kastélyban lehetséges hétköznap 9 és 16 óra között.
Vá ll a lu n k f é n y m á s o lá s t , n y o m t at á st ,
szkennelést több méretben (akár nagyobb menynyiségben is), fekete-fehérben vagy színesben, továbbá névjegykártya- és szórólapkészítést is vállalunk. Fax küldésére (belföldre és külföldre) egyaránt lehetőség van. További információ a
0 6 - 25 / 4 5 4- 0 9 5 t e l e f o ns z á m o n v a g y a
sztlaszlo@rackeresztur.hu e-mail címen kérhető.
Szent László Falugazdálkodási Kft.
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Kedves Olvasó!
A Dunaújvárosi Vízi Társulat a hatályos jogszabályoknak
megfelelően végzi közcélú tevékenységét. A 2014. évben önkormányzati hozzájárulásból és gazdálkodói önkéntes támogatásból biztosítottuk a földmunkagéppel,
MTZ+rézsűkaszával és a saját dolgozókkal történő munkavégzést. A százötven fő átlaglétszámú közhasznú
foglalkoztatást az állam közel száz százalékban támogatta, a munkavégzés helyben hasznosult, a vízitársulat
állandó dolgozóinak irányításával. Ráckeresztúr településről, 5,9 vízfolyáshosszon, a Szent László-víz mellékárkain és a száraz kanális szakaszain, valamint a Bucsiárkon (öt embert foglalkoztattunk az önkormányzattal
egyeztetve, és belterületi árkok helyreállításában is részt
vettünk).
A vízitársulat tevékenységét és a támogatások
felhasználását folyamatosan nyomon követheti a
www.dunaujvarosivt.tir.hu honlapon. Tájékoztatjuk
arról, hogy a vízitársulat nonprofit módon működik,
osztalékot nem fizet. A tisztségviselők évek óta tiszteletdíj nélkül végzik munkájukat.
A gazdálkodók támogatása nélkül a vízitársulat nem
működhet. Nemcsak anyagi tekintetben számítunk az
Önök együttműködésére, hanem a feladatok meghatározásában és az elvégzett munka ellenőrzésében is. Ezúton is köszönjük, hogy 2014-ben is támogatta a Dunaújvárosi Vízi Társulat közcélú munkáját.
Szabó Tamás
az Intéző Bizottság elnöke

A körzeti megbízottak fogadóórái
Ráckeresztúr I. körzeti megbízottja:
Szilukács Krisztián rendőr törzsőrmester
Minden páros hét csütörtökön 14.00-tól 16.00
óráig tart fogadóórát Ráckeresztúron.
Ráckeresztúr II. körzeti megbízottja:
Vásári Dénes rendőr főtörzsőrmester
Minden páratlan hét csütörtökön 14.00-tól 16.00
óráig tart fogadóórát Ráckeresztúron.
Cím: Kossuth Lajos utca 19.
Telefon: 06-20/210-5166

Gondolatébresztő...
Micsoda semmiségek izgatnak,
nyugtalanítanak, kínoznak sokszor bennünket! Véljük, hogy a
világ tengelye kifordul a sarkából. Pedig ha
ugyanaz mással történik, csekélységnek
látjuk. Sőt a magunk izgalmai is, ha feljegyezgettük volna gyermekkorunktól kezdve, ma olvasva... Az idő végtelenségében
minden eltörpül, amit ma nagynak látunk.
Gárdonyi Géza
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A kék madár nyomában
Az iskolai karácsonyi ünnepségen szinte valamennyi
diák szerepelt. Karácsonyi dalok, versek hangzottak
el német, angol és természetesen magyar nyelven. A
néptáncosok betlehemes játékot adtak elő, az alsós
színjátszók A kislány, aki mindenkit szeretett című
Lázár Ervin-mesét. Az énekkar és a furulyaszakkör
tagjainak közös produkciója igazi karácsonyi hangulatot teremtett, amit a felsős színjátszók csak fokozKarácsonyi koncert
tak A boldogság kék madara című előadásukkal. A tantestület idén karácsonyi dalcsokorral lepte meg a A téli szünet előtt ismét megrendezte Edit néni szakkörögyerekeket és a szülőket.
■ seivel iskolánkban a furulyakoncertjüket. Ez az esemény
már többéves hagyományra tekint vissza, melynek hangulatára a meghittség, a családias légkör a jellemző. A kis
növendékek meghívják szeretteiket, hogy bemutathassák
nekik a szakkör keretein belül megszerzett tudásukat.
Bensőséges hangulatú est ez, hisz a tanulók szüleiknek játszanak, s Edit néni is elhozza vendégségbe hozzánk három gyermekét, akik szintén elkápráztatják a közönséget előadásukkal.
A szakkörös gyerekek karácsonyi dalokat furulyáztak
kis csoportokban, hol Edit néni zongorakíséretében, hol
anélkül.
Ezen a koncerten meghívottként vettem részt, melyre
„A Kék madarat nem kell távoli országokban keresni. A
Kék madár mindig velünk van, ha szeretjük egymást, és tanítványom invitált. Jó érzés volt a közönség soraiban
örülünk az élet legkisebb ajándékainak is. De mindig elre- ülni, a gyerekekkel együtt izgulni, a szülőkkel közösen
pül, ha bántjuk egymást, ha irigykedve figyeljük mások büszkének lenni. Ezúton is gratulálok Edit néninek és
örömét. Mert a Kék madár maga a boldogság és kalitkája mindazon gyerekeknek, akik ezzel a szép estével megGyőrfi Mónika tanítónő
az emberi szív.”
(Maurice Maeterlinck) ajándékoztak minket.
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Szeretetmorzsák
Sokszor hallom: „A mai rohanó világban már semmi sem
olyan, mint régen, kiveszett az emberekből az egymásra
figyelés, a szeretet.” Boldog embernek vallhatom magam, mert az adventi időben jártamban-keltemben sok
csodás, szeretetről árulkodó eseményt láttam magam
körül itt, Ráckeresztúron.
...amikor a „szerdás” gyerekek csillogó szemmel hallgatták a Mikulás róluk szóló szavait az Aranykönyvből.
...amikor az egyikük átszellemülten felkiáltott: „A testvérem nem hitt benned!”...amikor a cukorbeteg gyerkőcnek
felcsillant a szeme, hogy gondoltak rá, és neki való csomagot hozott a Mikulás. ...amikor számtalan helyi vállalkozó első szóra adakozott, segédkezett a plébániai disznóvágásban, a szegények karácsonyán vagy a falu karácsonyán. ...amikor a felajánlott fenyőfa kiszolgálta a rendezvényeket, és végül a templomban is feldíszíthettük.
...amikor a karácsony előtti úszásórán gyertyákkal megvilágított medencében, világítós karkötőkkel vehettek részt
a gyerekek. ...amikor a kuponért kapott karácsonyfák
gazdára leltek olyan
helyeken, ahol ezt
másképp nem tudták
volna
megengedni
maguknak. ...amikor
megvalósulhatott
a
budapesti kirándulás a
Szent István-bazilikába
és az adventi fényárban úszó fővárosba
„szerdás” és hittanos
gyerekek
számára.
...amikor osztálytársak
szülei
összefogtak,
hogy a tavaly ajándék
nélkül maradt kisgyereknek idén a kívánsága szerinti ajándékot
hozza a Jézuska.
...amikor
néhányan
süteményt sütöttek és
ebédet főztek karácsony napjára a rászorulóknak. ...amikor óvodás gyerekek festettek karácsonyfadíszt a karitász által támogatott gyerekeknek, mert
„használtat már mégse adhatunk”. ...amikor az óvó nénik
csillogó szemmel, lelkesen mesélték, hogyan találták
meg a nekik szánt karácsonyfa alá rejtett apróságot.
...amikor a „cipősdoboz” akcióban gyűjtött rengeteg játék
célba ért. ...amikor szenteste előtt egy nappal jött a hír,
hogy egy család megnyerte a pályázatot, melynek segítségével sikerül felújítani a házukat...
Még lehetne sorolni, biztosan sok más jó is történt,
ami nem került napvilágra. De egy biztos: a szeretet számos megnyilvánulása itt van köztünk, a mindennapjainkban. Rajtunk múlik, észrevesszük-e!
D. Zs. R.

Ráckeresztúr karácsonya
Az önkormányzat a falugazdálkodási kft.-vel és a közfoglalkoztatottakkal összefogva szervezte meg a II. Ráckeresztúr
karácsonya ünnepséget. Már december elején nekiláttunk
elkészíteni az asztaldíszeket és az ajándék gyertyatartókat.
Lakatos Ildikó felajánlott egy gyönyörű fenyőt, ami az iskolások és a karitász által szervezett karácsonyi ünnepségen is
fontos szerepet kapott, majd a templomba került.
A falukarácsonyra nagyon sokan eljöttek. Minden kedves
vendég ajándék gyertyatartót kapott és két tombolát. A színvonalas műsor után következett a finom vacsora (csontleves
és marhapörkölt főtt krumplival, savanyúsággal), amit az
asszonyok a férfiak segítségével négy üstben főztek. (A burgonyát a kastély mögötti kertben termesztettük.) Ezután a
házilag sütött süteményeket és a kávét kínáltuk.
Mindenki nagyon izgatottan várta a tombolasorsolást.
Rengeteg ajándéknak, játéknak lett új gazdája. A gyerekek a
karácsonyfa alá helyezett, felajánlott plüss játékokkal játszhattak, táncolhattak. Nagyon jó hangulatban telt ez a néhány
óra.
Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik részt vettek a
rendezvényen (mint vendég vagy mint „dolgozó”), továbbá
mindenkinek, aki bármilyen formában segített!
Támogatók: Prograg Agrárcentrum, Cseprekál István, Bereczki Csaba, Park Presszó, Oázis Italdiszkont, Lósits Kft. Állateledel & Horgászbolt, Somodiné Mezei Szilvia, Saci Bolt, Szent
Kereszt Gyógyszertár, Rita Virágbolt, Zsuzsi Virágbolt,
Novozánszki Csaba, Balogh Péterné, Trió Bt. és sok magánszemély a falu lakói közül
A műsorban közreműködtek: Takács Flóra, Süveges Boglárka, Pávakör, Kvasz Lászlóné, a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda
gyermekei (Zsigmond Réka, Tóth Mira, Sörös Mira, Mészáros
Bettina és Vida Szintia), Mabda Luca, a Ráckeresztúri Petőfi
Sándor Általános Iskola felsős színjátszó szakköre Gajdó Rita
vezetésével, a Mákvirág Tánccsoport Egyesület, a Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület, Mabda Gábor és László, a BORÁSZOK Dalárda Egyesület, Kristóf Ágnes.
A rendezvény lebonyolításában közreműködtek: Leicinger
Józsefné, Tóth Andrásné, Nyári Anikó, Csizmarik Alexandra,
Sörös Imréné, Száraz Péterné, Patatics Mihályné, Buti Sándorné, Bokor Bettina, Zsigmond Szilvia, Bokorné Illyés Ibolya,
Kövesd Ildikó, Vadász Józsefné, Nyitrai Hajnalka, Ofella Katalin, Szabó Istvánné, Patatics Györgyné, Vasteleki Sándorné,
Varga Istvánné, Lisziné Hunyadi Hajnalka, Bódizs Györgyné,
Bakos Imréné, Pátkai István, Pesszer István, Vadász József,
Sörös Zsolt, Nyerges Sándor, Kovács István és
Zólyominé Margitai Zita

Egyedi gyertyatartók
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Rajzolj, pályázz
és nyerj!
Ha elmúltál már ötéves,
de nem vagy még tizenkettőnél idősebb, Magyarországon élsz, és
szeretsz rajzolni, itt az
alkalom, hogy doktor
néniddel/doktor bácsiddal
kapcsolatos legkedvesebb élményedet megoszd velünk! Bármilyen
technikával dolgozhatsz,
alkotásodat A4-es méretben készítsd el. Ha van esetleg olyan történeted orvosodról,
amelyet szívesen megosztanál mindenkivel, vagy röviden
meg tudod fogalmazni, miért ő a kedvenced, írd meg nekünk, és mellékeld a rajzodhoz!
A rajzod hátulján ne felejtsd el feltüntetni nevedet, születési dátumodat és a települést, ahol élsz; doktor nénid/
doktor bácsid pontos nevét, pecsétszámát és a települést,
ahol dolgozik; szüleid nevét, címét, telefonszámát. A rajzzal
együtt az előzetesen kitöltött, szüleid által aláírt és az adatkezelési nyilatkozatot is küldd be nekünk! Ezek hiányában a
nevezés érvénytelen!
A pályázókat az előző évekhez hasonlóan az 5–6 éves,
a 7–9 éves és a 10–12 éves korcsoportokban jutalmazzuk.
Érdemes pályázni, hisz a díjazottakra és a legtöbb érvényes
nevezést beküldő iskolára értékes nyeremények várnak! Az
egyes korcsoportok legjobbjai számára a Hotel Fagus Sopron egy-egy családi hétvégét ajánlott fel.
A pályamunkákat postai úton az alábbi címre várjuk:
„Astellas Gyermekrajz Pályázat 2014”
SESAME Pályázati Iroda, 1660 Budapest, Pf. 448.
Ha szereted a meglepetéseket, alkotásodat a REGIO JÁTÉK áruházaiban is leadhatod, ahol garantált ajándék vár!
A pályázatban részt vevő REGIO JÁTÉK áruházak listáját
és bővebb információt a www.astellasdij.hu/gyermekrajz
weboldalon találsz.

A pályaművek feladási határideje:
2015. február 5., 24.00 óra

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.

Kiegészítés és pontosítás
Lapunk tavaly decemberi számában jelent meg tudósítás a Ráckeresztúri Népkör Egyesület születésnapi
rendezvényéről. Az ott elhangzottakhoz és a cikkben
foglaltakhoz érkezett észrevételek alapján szükséges
a következőket rögzíteni:
1. A Ráckeresztúri Népkör Egyesület alapító elnöke
Ónody Miklós volt. Az egyesület elnöki tisztét tőle vette
át Herkli Antal, aki tizenkét éven át, 2012. november
végéig töltötte be a tisztséget. Lemondása után Paizs
Istvánné lett a Népkör elnöke.
2. A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület nem a
Népkörből vált ki. A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület 2008. április 28-án alakult tizenegy fővel. Az
egyesület politikamentes, elnöke jelenleg Király Antalné.
3. A Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület
nem a Népkörből vált ki. Az egyesület 2006. július 22én lépett először közönség elé az I. ráckeresztúri borverseny alkalmából, amelyet Halászné Fleischer Mária és
Varga Viktor kezdeményezett. A jól sikerült fellépés
után úgy döntött a többség, hogy együtt maradnak
(voltak, akik nem folytatták). Az alapítók: Halász Tibor,
Dobrádi Károly, Sátor János, Varga Viktor, Markovics Lajos, Bilik István, Lukács István, Mayer István, Novoth Lajos,
Adolf János, Orosz Vilmos. A BOR-ÁSZOK Dalárda
Egyesület elnöke jelenleg Dobrádi Károly.
(A szerk.)

2015. január

9

RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
Vitéz Kenyér István 1884. november 28-án született Iváncsán. Szülei
Kenyér Mihály és Bálint Mária voltak. A ráckeresztúri születésű Háder
Katalinnal 1907. június 16-án kötött házasságot. Hét gyermekük született: Erzsébet (1907), Katalin (1910), József (1912), Imre (1914), István
(1919), Sándor (1921) és Mária (1923).
Kenyér István az I. világháborúban tizedesként szolgált, több kitüntetést is kapott; érdemeiért 1934-ben a vitézi rend tagjává avatták.
Székesfehérvárra,
a 69-es császárikirályi közös gyalogezredhez rukkolt, és tizedesként
szolgált, azonban
a harctéren eltöltött
idejéről nincs adat.
Csupán azt tudjuk,
hogy megkapta az I. osztályú vitézségi érmet, az ún.
nagyezüstöt (ez előfeltétele a vitézségnek), a bronz
vitézségi érmet és 1916-ban a Károly-keresztet.
Rendkívüli hőstettek végrehajtásáért kaphattak ilyen
elismeréseket a
gyalogos katonák. A híres Hindenburg-ezred honvédei végigharcolták a háborút
Szerbiától Galícián át Olaszországig. (A csoportkép feltehetően valahol a fronton, az
Isonzó környékén készült. Kenyér István az álló sorban balról a második.)
Kenyér István hazatért a Nagy Háborúból, majd 1934-ben hősiességét és haditetteit elismerve vitézzé avatták. (Vele együtt, várományosként avatták József fiát is.)
1942. október 21-én, ötvennyolc esztendős korában halt meg. Sírja a ráckeresztúri
temetőben található. A síremléken olvasható felirat: „Megállunk némán sírod felett,
zokogva áldjuk emlékedet, ki éltedben családod lángolva szeretted. Míg élek, gyászollak bánatos hitvesed és gyermekeid.
Béke legyen e sírban feletted.”
Ugyanitt lelt örök nyugodalmat az egyik
fiúgyermek, Kenyér Imre, aki a II. világháborúban tizedesként harcolt, megsebesült,
majd fejlövéssel ugyan hazatért, de 1946-ban belehalt sérülésébe. A síremléken olvasható az ő rövid élettörténete: „Hosszú fogságból jöttél hozzánk, rövid
örömünkből halálos sebed
elvitt tőlünk.” A gyászoló
édesanyának abban az
évben hunyt el legkisebb
gyermeke, Mária is:
„Éltedben mindhalálig hű voltál, fájó szívvel nap nap után gondol
rád a viszontlátásig hű férjed és anyád. Drága jó gyermekeim
pihenéstek, csak nyugodt és szép lehet, legyen alázat a nemzetnek. Örökké gyászol bánatos ANYÁTOK.” (A temetőben készült
képeken Háder Katalin látható.)
P. I.–G. Á.
A képeket vitéz Kenyér István leszármazottai, Kenyér Katalin lányai, Bicskei Emma és Bicskei Ilona őrizték meg. Köszönet nekik
a cikk megírásához nyújtott segítségükért.
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MÚLTIDÉZŐ: DR. NÉMETH LÁSZLÓ
Kilencvennyolc évvel ezelőtt, 1917. január 30-án
egy kis rábaközi faluban
született. Nyolcan voltak
testvérek. Már elemista
korában tudta, vagy pap
lesz, vagy orvos.
1951-ben került Ráckeresztúrra. Kaptunk egy jó
pásztort, aki össze tudta
terelni a szétszóródott
nyájat, és egybetartotta hosszú-hosszú időn át. Hite, kristálytiszta élete, egyenes jelleme soha nem tűrt megalkuvást.
Soha nem félt. Németh atya istápolója volt a szegényeknek,
gyámolítója az elesetteknek. Gyakran látogatta a családokat.
Ebben az embert és becsületet próbáló időben fedelet és
menedéket adott Hevenesi János jezsuita szerzetesnek és
több kedvesnővérnek. Hitével, Isten- és emberszeretetével,
személyes példamutatása nyomán lassan megtelt a templomunk.
Volt bátorsága az Úr Jézust, az Oltáriszentséget kivinni a
világba, az emberek közé. A húsvéti feltámadási és az úrnapi körmenetekkor megmutattuk, hogy Keresztúron a Kereszt
az Úr. Németh atya lelkeket vitt közelebb Istenhez. Kápolnát
újított föl, és állami pénzből tataroztatni tudta templomunkat.
Körültekintő, előrelátó és megértő ember volt. Hitét megtartva harcát megharcolta. Emlékét kötelességünk megőrizni, gyerekeinknek és gyerekeink gyerekeinek továbbadni.
Herkli Antal
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Kirándulás a Szent
István-bazilikába
Vitéz Kövesd Ferenc
jóvoltából és az önkormányzat anyagi
támogatásával a hittanos és a „szerdás”
gyerekek decemberben Budapestre kirándultak, ahol a
Szent István-bazilikát
keresték föl.

December 13-án délután tizenöt „szerdás” és harminckét hittanos gyerekkel Budapestre kirándultunk. Úti
célunk a Szent István-bazilika, a bazilika előtti téren
rendezett adventi vásár és a főváros adventi kivilágításának megtekintése volt.
A nagyszerű programot vitéz Kövesd Ferenc
ráckeresztúri nemzetőrnek és az önkormányzatnak
köszönhettük. Feri bácsi intő szavakkal szólt hozzánk
a buszon, ahol megtudhattuk, hogy egy gondnok ismerőse segítségével nézhetjük meg hazánk második legfontosabb bazilikáját.
Még utazás közben elpróbáltuk a karácsonyi pásztorjáték énekeit, ezzel is hangolódva az ünnepre. A
székesegyháznál hatalmas volt a tömeg. Mi kis csoportokban tekintettük meg a Szent Jobb-kápolnát, benne
az ereklyével. A toronyba csigalépcsőn kapaszkodtunk
fel a múzeumhoz, és a bazilikában is sétáltunk az üvegablakok alatt. A tér közepéről megcsodáltuk a bazilika
kivilágított épületét, majd sétáltunk egyet az adventi
vásárban is.
Hazafelé láttuk a Dunát, a Lánchidat, a kivilágított
Budai Várat. Végigbuszoztunk az Andrássy úton,
amely az alatta haladó millenniumi földalatti vasúttal és
a Hősök terével együtt 2002-ben a világörökség része
lett. Budapest legtágasabb terét megkerülve indultunk
haza Ráckeresztúrra. Mindannyian elfáradva, kicsit
átfázva, de szép élményekkel gazdagodva tértünk otthonunkba.
Köszönjük Feri bácsinak a programot és az önkorHálaadás a kastélyban
mányzatnak a különbuszt!
Dienesné Zsebi Regina
Az idei tanévben is rendszeresen összegyűlnek szerdánként a
kastélyban azok a gyerekek, akiknek nehezebben megy a tanulás, és felnőtt segítőkkel igyekeznek megbirkózni a tananyaggal. Gyakorolják az olvasást, matematikapéldákat oldanak meg,
angol és német szavakkal gyarapítják szókincsüket. Marad idő
kézműves foglalkozásra és játékra is, ráadásul 2014-ben több
kiránduláson is részt vehettek a „szerdás” gyerekek.
Decemberben, a téli szünetet megelőző szerdán hálaadásra
gyűltek össze, és közös énekléssel, ünnepléssel zárták az évet.
Nemcsak a gyerekek és az önkéntes segítők vettek részt e
lélekemelő eseményen, hanem a „SZERDÁK” program önzetlen támogatói és önkormányzati képviselők is. A templomkertben fölállított betlehemnél fejeződött be az ünnepi délután.
Valamennyien bíznak abban, hogy 2015-ben is sok közös
élményben lesz részük, és a tudásuk is gyarapodik majd a sok
gyakorlásnak és munkának köszönhetően.
(rh)
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Kedves Ráckeresztúriak!
Nagy örömmel értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy idén ismét megrendezzük a
ráckeresztúri római katolikus egyházközösség által szervezett, immár hagyományos farsangi jótékonysági délutánt.
Az előző években a farsangi rendezvényeinken befolyt adományokból, továbbá pályázatokon elnyert forrásból sikerült felújítani a plébánia
épületét. Régi álmunk vált valóra ezzel, de fontos
hangsúlyoznunk, hogy a fényképeken is látható
eredmény csak összefogással, rengeteg munkával
és nem utolsósorban adományokkal és biztatással
valósulhatott meg, amelyért hálás köszönettel tartozunk a falu lakosságának.
Az idei rendezvényen befolyó összegből a plébánia udvarát szeretnénk közösségi térré alakítani. Itt, a tervek szerint, egy játszótér, sportpálya
és egy fedett pavilon kapna helyet. A közösségi
tér a jövőben akár egyházi-, akár falurendezvények helyszíneként szolgálhatna – hozzájárulva a
ráckeresztúri közösségi élet erősítéséhez.
2015. január 31-én, szombaton szeretettel
várunk tehát mindenkit – korosztálytól függetlenül – a farsangi jótékonysági délutánunkra,
amelyet a tornacsarnokban rendezünk meg.
Egy kis ízelítő az idei programból: vendégvárás 14 órától, majd a különböző szervezetek fellépéseivel, a gyerekek jelmezbemutató felvonulásával, sportvetélkedővel és tombolával igyekszünk
színessé tenni a délutánt, miközben különféle finomságokkal kedveskedünk vendégeinknek a büfében. Örömmel vennénk, ha idén, aki teheti és
kedve van hozzá, jelmezben jönne a mulatságra.
Osszuk meg egymással örömünket ezen a délutánon, hogy együtt épülhessünk, és emberségben
gazdagodva erőt kapjunk az előttünk álló megálmodott közös célok eléréséhez!
Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség
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„SZERETNÉM MAGAM
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MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK”

Kutató, kutatás, nemesítés, lisztharmatgombák, élet- és emberszeretet. Ha pár szóval jellemeznem kellene a Jankovics Tünde–
Bognár Zoltán házaspárt, ezek minden bizonnyal közöttük lennének.
Tünde és Zoltán 2004 óta élnek Ráckeresztúron. Mindketten
a gödöllői Szent István Egyetemen szereztek agrármérnöki diplomát, és immár tíz éve dolgoznak kutatóként, jelenleg mindketten az MTA Agrártudományi Kutatóközpontban, Martonvásáron.
Mikor megismertem Zolit (s itt kérek elnézést a kedves
Olvasótól és tőled is, Tünde, amiért Zolival kezdem, de
őt ismerem régebb óta) mint friss diplomás munkatársat, lelkes, mindig vidám fiatalember volt. Az évek múlásával ez mit sem változott, talán annyit, hogy egy
kicsit komolyabb lett. Egy kutató, aki legalább annyira
elméleti, mint gyakorlati ember. Egy kutató, aki – mint
minden növénynemesítő – jobban szeret a szántóföldön lenni, mint a laborban vagy az irodában. Egy világot járt kutató, aki különböző konferenciákon vett és
vesz részt, valamint ösztöndíjak révén hosszabbrövidebb időt töltött külföldön (legutóbb Mexikóban egy
hónapot) azért, hogy tudását gyarapítsa, és az ott tapasztaltakat itthon felhasználja a munkájában, melynek
célja olyan kalászos gabonafélék, elsősorban őszi búza és tritikálé nemesítése, amelyek bőtermők, ellenállóbbak a kártevőkkel és a betegségekkel szemben, és
jól tűrik az extrém időjárási viszonyokat is. Ez nagy
kihívás! De Zoli hősiesen helyt áll, s bár hosszú évek
telnek el, mire egy új fajtát sikerül kinemesíteni, ő nem
adja fel. Azért dolgozik, hogy a gazdák jó minőségű,
nagy mennyiségű gabonát tudjanak évről évre betakarítani, melyből a mi asztalainkra egészségesebb pékáru kerül, az állatoknak pedig jobb minőségű takarmány. Zoli nevéhez fűződik az első martonvásári
tritikálé fajta állami minősítése is.
Tünde 2012 tavasza óta dolgozik Martonvásáron.
Kislányuk, Sárika, óvodába kerülése után csatlakozott
csapatunkhoz. Kedves, vidám, segítőkész teremtés,
hamar egymásra hangolódtunk.

Tünde a lisztharmatgombák rejtélyes,
csodálatos
világával foglalkozik. Azonosítja különböző
fajaikat,
vizsgálja genetikai változékonyságukat, mikroszkópok segítségével végigkíséri életciklusukat, meghatározza, mely fajaik
milyen növényeket betegítenek meg. Ő is számos, nemzetközi szaklapokban megjelent publikációt, külföldi tanulmányutat, konferenciát tudhat a háta mögött, valamint jó néhány
ösztöndíjat, kitüntetést is, melyek közül a leginkább említésre méltó a Vörös József-emlékérem, melyet a Magyar Növényvédelmi Társaság ítél oda „fiatal kollégáknak kiemelkedő kutatói tevékenységért a növénykórtan szakterületén”.
Ezt a kitüntetést 2014-ben vehette át.
De a Bognár házaspár nemcsak a munkája révén áll az
„emberiség szolgálatában”, hanem magánemberként is. Kiveszik a részüket minden olyan tevékenységből Ráckeresztúron, ahol segítségére lehetnek embertársaiknak. 2010 óta
segítenek a településünk egyházközsége által szervezett
programokban.
S ha éppen nem dolgoznak, szabadidejüket szívesen
töltik horgászással, kertészkedéssel, télen síeléssel, Tünde
pedig selyemfestéssel.
Ketten együtt nagyszerű párost alkotnak, kiegészítve
egymást a munkában és a magánéletben egyaránt.
Bízom benne, hogy sikereikről a jövőben hallani fogunk
még!
B. A.

Nemzetközi artistasiker
A ráckeresztúri Takács Róbert (a kép bal szélén) a budapesti Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és
Szakiskola növendéke. Nemrég Ukrajnában, a dnyipropetrovszki Nagycirkuszban rendezték meg az ifjúsági cirkuszfesztivált, amelyen az artistaképző két csoportja is szerepelt.
A The O. G. Juniors, azaz Szegedi Júlia, Berkes
István, Horváth Henrik és Takács Róbert négyes deszka
produkciót mutatott be, amelyet a zsűri aranyéremmel ismert el.
Gratulálunk és további sikereket kívánunk!

2015. január

Vízkereszttől hamvazószerdáig
A farsangi időszakban egymást érik a különböző bálok, zenés-táncos mulatságok. Több civil szervezet tart
bált a vízkereszt és hamvazószerda közötti időszakban, mert ennyi még megmaradt a hagyományos
„időbeosztásból”, vagyis abból az íratlan szabályok
szerint is jól működő korszakból, amikor még valóban
megvolt mindennek a maga ideje.
A farsangi időszak elképzelhetetlen álarc nélkül,
amelynek segítségével átalakíthatjuk külsőnket, megváltoztathatjuk egyéniségünket – legalábbis a külső
szemlélők számára. Fémből, bőrből, fából, textíliából,
növényi anyagokból, tollakból vagy papírból készült
álarcunk mögé bújva felszabadultabban viselkedhetünk, mint a hétköznapokon. Arcunkat eltakarva nyíltabban megmondhatjuk a véleményünket, de lehetünk akár érzelmesebbek
is.
A
maszk
különös
jellemzője, hogy
miközben elfedi a
valóságost, mégis
valami
igazán
őszintét és jellemzőt mutat meg
viselőjéből. A régebbi korokban a
vadászok az állatok félrevezetésére használtak maszkokat, a különböző halottkultuszokban pedig a mágikus-vallásos szertartások végrehajtóinak volt kötelező kelléke az álarc.
A magyar népi kultúrában leginkább bőrből és egyéb,
nem maradandó anyagokból készült rögtönzött álarcokat találunk. Bőrálarcot hordtak néha a székelyek
betlehemes játékának pásztorai, faálarcot használtak a
hétfalusi csángók borica-táncában. Fából készülnek a
mohácsi délszlá-vok (sokácok) farsangi álarcai is, melyeket a busójáráson viselnek.
Álarcunkat, netán álarcainkat azonban nem csak a
farsangi bál végén célszerű levenni. Az alakoskodás
hosszú távon inkább teher, mint áldás.
(gá)
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IRÁ NY A KÖNY VTÁ R!
Eseménydús élet a
sportkollégiumban
A könyv főszereplője Homonnai Julcsi, a nyüzsgönc,
minden lében kanál lány.
Újonnan érkezik a sportkollégiumba. Itt hamarosan összebarátkozik a csendes Kárász
Dórival.
Közösen keverednek izgalmasabbnál izgalmasabb kalandokba. Először azt tervezik,
hogy éhségsztrájkba kezdenek,
de ez a tervük hamar befucscsol. Egy másik alkalommal
szó nélkül indulnak egy eltűnt
szobatárs után. Az egyik osztálytársuk segítésére még
pluszmunkát is vállalnak.
Az edzések és a tanórák
mellett Julcsi zongorázni is
tanul. Aztán ott van Karesz és
Robi, az idegesítő fiúk. Vajon
Julcsi megkedveli őket?
Mindeközben zajlik az iskolai kosárlabda-bajnokság. A fiúk és a lányok is sok
meccset nyernek és veszítenek. A kemény munka vajon meghozza gyümölcsét? Sikerül győzniük?
Kristóf Ágnes
(Turbuly Lilla: Kosársuli, Móra Kiadó, Budapest, 2011; Viszlát,
kosársuli!, Móra Kiadó, Budapest, 2014. Illusztrátor Keszeg Ágnes)

Turbuly Lilla Nován született 1965. február 24-én. Első
novellája a Kincskereső című gyermekirodalmi folyóiratban jelent meg. Az 1990-es években tárcákat, elbeszéléseket publikált a Magyar Nemzetben, az Élet és Irodalomban, a Nők Lapjában. Első regénye 2006-ban Eltévedt hold címen jelent meg. A Kosársulit a Móra Kiadó
adta ki a népszerű Pöttyös könyvek sorozatban, s hamar
közkedvelt lett a kamaszok körében. A két Kosársulikötet a községi könyvtárból kikölcsönözhető.

A kép a szegedi Kincskereső-táborban készült
1984 nyarán. Ráckeresztúri, ercsi, előszállási, pécsi
gyerekek alkották a TENGER-ÉSZ rajt. Abban
az időben országszerte sok Kincskereső klub működött, így Ráckeresztúron is. Keressük azokat,
akik részt vettek a szegedi táborokban, illetve akik
rendszeresen olvasták a hajdan igen népszerű
gyermekirodalmi folyóiratot. Jó lenne föleleveníteni az egykori élményeket, emlékeket, s közösen
összeállítani a ráckeresztúri klub történetét.
A régi Kincskeresők jelentkezését a
rackereszturi.hirmondo@gmail.com címen várjuk!
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SKANDINÁV REJTVÉNY
(Készült a Skand-o-mata segítségével: www.skandomata.hu)

A megfejtés egy Kossuth-díjas
zeneszerző-énekes neve, aki
hetvenkét évvel ezelőtt, január
22-én született, tizenhárom
éves koráig Tordason élt.
2009-ben hunyt el.
A megfejtést személyesen is
leadhatják a könyvtárban, vagy a
rackereszturi.hirmondo@gmail.com
címen várjuk. Beküldési határidő: 2015. február 8., vasárnap,
éjfél. Három szerencsés megfejtő nyereményben részesül.
A 2014. decemberi rejtvény helyes megfejtése: Áldott karácsonyt!; négy macska van a szobában; tegnapelőtt, tegnap,
ma, holnap, holnapután (vagy: elseje, másodika, harmadika, negyedike, ötödike). Mindössze négy helyes megfejtés
érkezett. A három szerencsés nyertes: Bíró Istvánné, Herkli Istvánné, Szakolci Marosvölgyi Éva. A nyeremények a könyvtárban vehetők át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!

Ráday Mihály hajdani városvédő műsorának címe talán sokak emlékezetében élénken él még: Unokáink sem fogják látni avagy Városvédő
Pallasz Athéné kezéből időnként ellopják a lándzsát.
Hasonló történik településünkön is, csak épp nem lándzsát, hanem a Nemzetőrség zászlaját lopják el immár negyedszer. Valaki
vagy valakik azzal szórakoznak, hogy – feltehetően – az éj leple
alatt fölkúsznak a póznára, és leszerelik a nemzeti lobogót. Vajon
miért? Legutóbb a zászló felerősítését szolgáló drótdarabbal együtt
vitték el zsákmányukat.
Ha a tettes(ek)nek zászlóra van szüksége/szükségük, a nemzetőrök szívesen adnak. A telefonszámuk: 06-20/255-2857. Forduljanak hozzájuk bizalommal! A nemzetőrök lobogója pedig maradjon
mindig a helyén, hogy unokáink is lássák…
(óá)

PAULOVICS LÁSZLÓNÉ
BAKI MARGIT
„Ugye meglepődtél, hogy itt látod a neved,
sokat gondolkodtunk, hogy is köszöntsünk Téged.
Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket.
Legyen boldog életed minden egyes napja,
kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja.”

Boldog születésnapot kívánunk:
Testvéreid és családjaik

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ismét
meghirdeti nemzetközi meseíró pályázatát. A pályázatra a világ bármely országában élő 8–15 éves gyermekek
magyar nyelven írott meséit várjuk emailben, Word dokumentumban vagy
postai úton négy példányban, 2015.
március 3-ig. A pályázatra a 2000. január 1-je és 2006. december 31-e között született gyermekek meséit fogadjuk. A mese mellé kérjük, csatolják a
meseíró nevét, születési idejét, postacímét és szülei egyikének lehetőleg email címét vagy telefonszámát! A pályaművek terjedelme legföljebb 6000 karakter (3 nyomtatott oldal) lehet. Témájukkal, irodalmi formájukkal kapcsolatban
nincs semmiféle megkötés. Egy pályázó
csak egy mesét küldhet be a zsűrinek. A
döntést követő ünnepélyes eredményhirdetés 2015. június elején lesz Székesfehérváron. A díjazottakat 2015. május 15ig telefonon vagy e-mailben értesítjük,
névsorukat a www.ggmuvhaz.hu honlapon közzétesszük. A legjobb írásokat az
egyesület megjelenteti.
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár Egyesület
8000 Székesfehérvár, Sóstó lakótelep 1.
Tel.: +36 22/501-161; e-mail:
tunderszopalyazat@gmail.com

2015. január
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Iskolai sportélet
Sportprogramokban gazdag volt
a november–december iskolánk
tanulói jóvoltából. Novemberben
kosarasaink a Spormax 1-ben
Budapesten vettek részt az őszi
jamboree-n. Kézilabdásaink két
korosztályban szerepeltek Budapesten a Csanádi iskola által
rendezett Mikulás-kupán és gyerekbajnokságon.
Tavaly decemberben a játékos sportverseny körzeti döntőjét Baracson rendezték. Ráckeresztúr csapata
hatodszor is megvédte címét, és az összes játékot megnyerve jutott a megyei döntőbe. A megyei döntőt január 31-én Gárdonyban, a sportiskola újonnan felújított sportcsarnokában rendezik meg.
Szintén Baracson rendezték a teremlabdarúgás körzeti döntőjét, ahol a mi iskolánk felső tagozatos diákjai is pályára léptek,
végül a negyedik helyet szerezték meg.
Alsós labdarúgóink az
intézményi Bozsikprogramban szerepeltek Martonvásáron.
Nem győzzük elégszer megköszönni, hogy ezekhez az eredményekhez nagy segítséget kapunk az iskolavezetéstől, a kollégáktól és természetesen
a szülőktől. Nagyon köszönjük!
Fekete Éva, Endrődi Noémi, Kókai Dávid

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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Az év madara a búbosbanka
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-ben
indított „Év madara” programjának idei választottja a búbosbanka.
Magyarországon a zárt erdők
kivételével országosan elterjedt.
Eredeti élőhelyét a fás, sík és
dombvidéki nyílt területek jelentették, de jól alkalmazkodott a legeltetés, földművelés által átalakított területhez, beleértve a tanyasi, falusi környezetet és a városokat is, ahol táplálkozóés fészkelőhelyet is talál. Szinte bármilyen üregben: farakásban, partfalban,
tetőcserepek alatt képes költeni, akár a talaj közelében is. A fészekrakási időszakban öt-nyolc tojást rak, amiket május első felében költ ki. Étrendje főként férgekből, rovarokból és lárvákból, kicsiny részt apró gerincesekből,
gyíkokból és kisrágcsálókból áll. Hosszú, hajlott csőre elősegíti a homokos
talajon való keresgélést. Az őszi vonulás hazánkban augusztus–szeptemberre
esik. A telet Afrika szavannáin tölti. Tavasszal az első példányok már márciusban megérkeznek Magyarországra, de a hazatérés egészen április végéig
elhúzódik. Az ezredfordulót követően enyhén csökkenő tendenciát mutat
állományuk. Védett természetvédelmi értékük ötvenezer forint.
Takács Flóra; fotó: Lóki Csaba

ÚTRAVALÓ ÜZENET
Így lépj be az új évbe: ne tégy sok ígéretet, de a keveset,
amit ígérsz, tartsd
meg.
(Napról napra, 1942)

Megkérdeztük…
Mit kell tudni a D-vitaminról?

Válaszol: Vancsura Ildikó
védőnő

– Az elmúlt időszakban több műsorban hallottunk a D-vitamin hiányáról, a napfényszegény életmódról. Reklámokban hívják fel a
figyelmet arra, hogy szedjünk D-vitamint, mert az nélkülözhetetlen az egészséges élethez. Régen ez nem volt téma, hiszen az
emberek rengeteget voltak a napon, kertészkedtek, beszélgettek a szomszédokkal az utcán, a gyerekek szaladgáltak az udvarban, az utcán játszottak. Mára a programjaink többsége a négy fal között zajlik. A tévé, a számítógép lefoglalja a gyerekeket, nem
kell rájuk annyi figyelmet szentelni. Gyorsételeket eszünk, kevés zöldséget és kifejezetten kevés halat. Ha kint tartózkodunk is a
napon, fényvédő krémekkel védjük a bőrünket, a D-vitamin így nem alakul ki.
A D-vitamin zsírban oldódó vitamin, megfelelő bevitel mellett raktározódik, így folyamatos az ellátottságunk. A D-vitamin-bevitel
lehetőségei a következők: UV-sugarak hatására a bőrben képződik (D3-vitamin); táplálékból (a növényekben D2-, halakban, tejben D3-vitamin); D-vitamint tartalmazó készítmények útján (tabletta, krém stb.). Ebből a felsorolásból kiderül, hogy mennyire nem
viszünk be ténylegesen D-vitamint a szervezetünkbe.
A D-vitamin igen értékes vitamin! Hiányában számos betegség fordulhat elő. Minthogy a D-vitamin növeli a kalcium és foszfát
felszívódását és a csontokba való beépülést, hiányában csontritkulás, csontlágyulás, csonttörés keletkezhet. Szív- és érrendszeri
megbetegedéseknél: magas vérnyomás, érelmeszesedés, szívkoszorúér-betegségek, agyvérzés. Fiatalkori és időskori cukorbetegség. Rosszindulatú daganatok: prosztata, emlő, vastagbél, gyomor, nyelőcső, vese, méh, petefészek, tüdő, máj, epehólyag.
Fertőzések: TBC, légúti fertőzések. Központi idegrendszer: szorongás, szezonális hangulatzavar, skizofrénia, Parkinsonszindróma, Alzheimer-kór. Hallásvesztés. Nőgyógyászati kórképek: PCOS, meddőség.
Felmerül a kérdés, milyen mennyiségű D-vitamin-bevitel szükséges a megfelelő egészségi állapot eléréséhez, a megelőzéshez.
Csecsemőkortól hároméves korig napi 400 NE, csepp formában. (Remélhetőleg mindenki kapja is.) Hároméves kor után a fényszegény időszakokban (októbertől márciusig) ugyanígy napi 400 NE. A felnőtteknek naponta 1000 NE a megfelelő bevitel. A legfőbb beviteli lehetőség a napozás. Napi egy óra napozás teljes testfelületen, fényvédő krémek használata nélkül biztosítaná számunkra az elegendő D3-vitamint. Ez raktározódna, és folyamatosan felhasználhatnánk. A fényszegény időszakban egyéb beviteli
mód a tabletta, a krém. Mind szabadon beszerezhető gyógyszertárakban, gyógynövényboltokban, bevásárlóközpontokban.
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