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Sírok között 
 
 

I. 
 

Szeretek én bolyongani 
Közöttetek, sirok halottjai! 
Rég’ porladó szivek fölött 
A pázsit kétszer oly tömött. 
S köröskörűl, a merre nézek, 
Halál helyett száz ifju élet. 
Azt olvasom füben, virágban, 
Hogy a sirból feltámadás van. 
Rég porladó szivek fölött, 
A hol a pázsit kétszer oly tömött, 
Szoktam tünődni egyedül 
A túlvilági lét felül. 
S ha uj sírdomb előtt megállok, 
Melyet benőttek a virágok: 
Ugy érzem, holtakkal beszélek, 
S mélázva egy rózsát letépek. 
 

II. 
 

A temető csendes magánya 
Mindig kedvencz helyem marad. 
A lét zajából ki-kivágyva, 
Oda irányzom útamat. 
Ha bú emészt, ott enyhülök; 
A léttel ott kibékülök. 
Ha sírról sírra lépdegélek, 
Ugy tetszik, hogy marasztanak. 
A holtak mintha intenének: 
»Békén viseld fájdalmadat. 
Begyógyul mindnyájunk sebe, 
Tiéd is, bánat embere!« 

 

Reviczky Gyula 

Emlékezés 1956 hőseire 
 

Tájékoztató az adózás változásairól 
 

Kapunyitogató Ráckeresztúron 
 

Labdarúgás: értékelés és tervek 
 

Mit kell tudni a térfigyelő kamerákról? 
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Gyógyszertári ügyelet 
november 28., 29.: Ráckeresztúr 
december 5., 6.: Ercsi 
December 12., 13.: Martonvásár 
December 19., 20.: Ráckeresztúr 
December 24., 25., 26., 27.: Ercsi 
December 31-én délig tart nyitva a 
ráckeresztúri gyógyszertár. 
Január 1., 2., 3.: Martonvásár 
 

Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; �25/455-804) 
Háziorvosok rendelési ideje 
Dr. Bánovics Ilona 
Telefon: 06-30/475-5781 
Asszisztens: Erdősi Zoltánné 
Hétfő, szerda: 14–18 
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12 
Dr. Mihalicza Ingridet 2015. szeptem-
ber 7. és december 31. között dr. 
Kemenczei Zsuzsanna helyettesíti. 
�06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva 
Hétfő, szerda, péntek: 8–12 
Kedd, csütörtök: 14–18 
(Péntekenként felváltva rendel a két 
háziorvos.) 
Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az ak-
tuálisan rendelő háziorvos. 
Sürgősségi betegellátás 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól 
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepna-
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ 
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021) 
 

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

Védőnői szolgálat  
Farkasné Vancsura Ildikót Szabó 
Gyuláné Bea helyettesíti 
�06-20/852-0351 
 

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

Polgárőrség: 06-70/211-6424 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

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

Hulladékszál l í tás decemberben 
Kommunális :  december 3. ,  10. ,  17. ,  24. ,  31.  Újrahasznosítható:  december 10.   

 

Sírhelymegváltás ● Azok a temetőben levő sírok, amelyekbe 1990-ben 
vagy azt megelőzően volt az utolsó temetés, és azóta nem lettek újra-
váltva, lejártak. A lejárt sírokat újra kell váltani. Sírhelymegváltás lehetsé-
ges kedden 10–12, csütörtökön 14–16 óráig a Polgármesteri Hivatal 
tanácstermében Pátkai Istvánnál.  

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
(2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20., telefon: 06-25/517-900,  

06-25/517-902; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu) 
 

Polgármester: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (06-20/239-7255) 
polgarmester@rackeresztur.hu 
Szabadsága idején a polgármester helyettesei: 
Dienes Gábor alpolgármester és Kókai Dávid alpolgármester  
Jegyző: dr. Nagy Gábor (06-25/517-902) jegyzo@rackeresztur.hu 
Képviselők:  
Dienes Gábor alpolgármester (06-20/237-1119) gdienes76@gmail.com 
Kókai Dávid alpolgármester (06-20/239-1902) kokaidavid@rackeresztur.hu 
ifj. Cseprekál István (06-20/237-1113) cseprekal@freemail.hu 
Lisziné Hunyadi Hajnalka (06-30/620-5912) hajcsi75@freemail.hu 
Szabó Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu 
Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu 
Ügyfélfogadás: 
Hétfő, péntek: 8.30−12.00; szerda: 8.30−12.00; 13.30−17.00 
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs. 
Pénztár: Hétfő: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00 
 

Molnár Nóra titkársági ügyintéző: iratkezelés, képviselő-testület műkö-
désével kapcsolatos feladatok 
Dudás Bianka igazgatási ügyintéző: hagyatéki eljárás, hadigondozotti 
ellátás, családi csődvédelem, Bursa Hungarica-pályázat 
László Andrea szociális ügyintéző: szociális és gyermekvédelmi ügyek 
Németh László településfejlesztési ügyintéző: műszaki ügyek, telepü-
lésrendezés, telekalakítás, üzletek és vállalkozások működése, telepengedé-
lyezés, közterületek, közutak, közszolgáltatások, mezőgazdaság, termőföld 
kifüggesztés, vadkár, katasztrófavédelem 
Baki Imréné adóügyi ügyintéző: adóügyek, szennyvízcsatorna érdekelt-
ségi hozzájárulás, adó- és értékbizonyítvány, adók módjára történő végre-
hajtás, magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezések, pénztár 
Matizevics Krisztina gazdálkodási ügyintéző: önkormányzat és intéz-
ményei költségvetési gazdálkodása, költségvetési támogatások, pályázatok 
elszámolása 
Bilikné Bakonyi Edit számviteli ügyintéző: könyvelés, munkaügy, köz-
foglalkoztatás, anyakönyvvezetői feladatok 
 

A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez, 
adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok. 

Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László 
út 24.; telefon: 06-22/460-023) 
Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Polgármesteri Hivatalban. 
Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)  
Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Apostagi Zoltánné) 
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Emlékezés 
1956 hőseire 

 

Tisztelt Ünneplő 
Közösség! Az 
időben minden 
megmarad, de 
olyan színtelen 
lesz, mint azok a 
régi fényképek, 

amelyeket a régi, hagyományos technikával, fémlemezre rögzí-
tettek. A fény, az idő lemossa a lemezről a vonások éles, jelleg-
zetes árnyalatait. Így halványul el minden emberi emlék. Egy 
napon azonban fény hull, és megelevenedik egy-egy arc, egy-
egy történet, egy-egy esemény. 
     Ilyen fény számunkra minden október 23-i megemlékezés, 
amely feleleveníti 1956 őszének eseményeit. Sokáig nem volt 
szabad emlékezni erre, pedig az akkori eseményekből csak úgy 
származhat növekedés, ha nem engedjük, hogy a feledés homá-
lyába vesszenek az emlékek. 
     Ötvenkilenc évvel ezelőtt megmozdult az ország, nemcsak 
Budapesten, hanem itt, Ráckeresztúron is történtek események, 
melynek résztvevői, mondhatom úgy is, hősei közül még ma is 
élnek. Itt van körünkben, velünk ünnepel Bicskei Nándi bácsi és 
Kövesd Feri bácsi. Mi adta nekik a hitet? A normális élet lehető-
sége, a félelem nélküli mindennapok. Hogy eltűnnek a kommu-
nista rendszer rituáléi, megszűnnek a kitelepítések, az internáló-
táborok, mindenki hazamehet, és élheti a megszokott életét. 
     Néhány napig valóban úgy tűnt, hogy október 23-a öröme és 
felszabadultsága tartós változásokat eredményezhet, ám tudjuk, 
hogy nem így történt. Nagy Imréék letartóztatása, majd 1958-as 
kivégzése világossá tette, hogy 1956 emléke hosszú évtizedekig 
leginkább a tehetetlen elkeseredést idézi fel azokban, akiket nem 
tévesztett meg a hivatalos propaganda. Az elferdített valóság, a 
meghamisított történelemkönyvek, az egyoldalú híradások elhal-
ványították 1956 valódi arcát. Apáink, nagyapáink emlékezete 
őrizte meg, hiszen azokat a fájdalom a lelkükbe égette. A diktatú-
ra mindenkitől elvette azt, ami a legfontosabb volt számára: a 
paraszttól a földjét, a szerzetestől a kolostorát, az egyháztól isko-
láit és híveit. Helyette félelmet és bizonytalanságot adott. 
     Az 56-os felkelők a rádióhoz vonultak, céljuk az volt, hogy 
nagyobb tömegekkel megismertethessék követeléseiket, nézetei-
ket. A médiának már akkor is nagy szerepe volt az események 
alakulásában. Ez nemcsak lehetőség, hanem felelősség is.  Ma 
rengeteg információszerzési lehetőségünk van, mindenkinek joga 
és felelőssége, hogy mit tart hitelesnek, elfogadhatónak. Különfé-
le médiumok több szemszögből mutatják be például napjaink 
aktuális problémáját, a migránsok beáramlását Európába, illetve 
hazánkba, mindegyik a maga igazságát hirdetve. Nekünk kell 

kiszűrnünk a lényeget, össze-
raknunk a mozaikokat, meglát-
nunk az igazságot. Ebben a 
helyzetben össze tudunk-e fogni, 
vagy egymás ellen fordulunk? 
     1956 megünneplésének 
nagy a tétje: emlékezni, emlé-
keztetni, tükröt tartani és a tü-
körbe nézni. A méltó ünneplés-
nek hatása van a mindennapja-
inkra.  
     Köszönöm megtisztelő figyel-
müket, és köszönet mindazok-
nak, akik akkor, ötvenkilenc éve 
lehetővé tették, hogy ma itt le-
gyen mire emlékeznünk. 
 

Dienes Gábor alpolgármester 

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
Szerkesztői levél  

 

November elején, halottak napján sokan családunk már 
nem élő tagjaira gondolunk, azokra is, akiket nem ismer-
tünk, s azokra is, akikre jól emlékszünk. Egyre több sírt 
keresünk fel ilyenkor, hiszen időnk telik, fogy, s sok szeret-
tünk már nem lehet velünk. Legalábbis testben nem. A 
szívünkben, egy-egy mozdulatunkban tovább élnek, emlé-
kezünk rájuk, beszélünk róluk, s ők talán őrangyalként 
vigyáznak ránk. Ahogyan az Égi detektív fogalmaz Molnár 
Ferenc Liliom című darabjában: „Drága fiam, te nem tudtad, 
az ember csak akkor hal meg, amikor elfelejtik.” 
     S mi emlékezünk. Nemcsak édesanyánkra, nagyma-
mánkra, hanem az ő szüleikre, nagy- és dédszüleikre. S az 
általuk tanultakat nap mint nap hasznosítjuk, továbbadjuk. 
Ugyanígy érvényes ez a közösségek kincseire, értékeire. 
Ahhoz, hogy átadhassuk a fiatalabbaknak, először össze 
kell gyűjtenünk, s a gyűjtőmunka nem könnyű. Sok ember 
összefogására van szükség, hogy megalkossuk a keresztúri 
értékek gyűjteményét, a települési értéktárat. 
     Kérjük, gondolataikat, véleményüket osszák meg az 
értéktár létrehozására törekvőkkel. A könyvtárban nyitva 
tartási időben mindig elérhető az a nyomtatvány, amelynek 
kitöltésével a települési értéktárba történő felvétel javasol-
ható. Magánszemélyek, intézmények, szervezetek, vállalko-
zások egyaránt előterjeszthetik egy-egy helyi érték felvéte-
lét. A következő kategóriák léteznek: agrár- és élelmiszer-
gazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és 
műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti 
környezet, turizmus. Várjuk észrevételeiket, javaslataikat! 
Gondolkodjunk együtt, milyen értékek találhatók Rácke-
resztúron!                                                                                      

     Gajdó Ágnes 

2. gyertyagyújtás ● 2015. december 6., 10.00,  a Rácke-
resztúri Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak műsora 
3. gyertyagyújtás ● 2015. december 13., 10.00, a helyi 
civil szervezetek műsora 
4. gyertyagyújtás ● 2015. december 20., 10.00, a római 
katolikus egyházközség ünnepi műsora 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK  ●  POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat 
képviselő-testülete 2015. október 29-én tartott ülé-
sén hozott döntésekről: 
 

● Törvényességi felhívás alapján felülvizsgáltuk adórendeletein-
ket, ennek keretében: 
– megalkottuk a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rende-
letet, amely díj azonban egyelőre nem kerül tényleges alkalma-
zásra mindaddig, amíg a szennyvíztisztító telep felújítása el 
nem készül. 
– megalkottuk a helyi iparűzési adóról szóló új önkormányzati 
rendeletet, melyben az adókulcsok változatlanok: állandó jelleg-
gel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az 
adóalap 2%-a. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékeny-
ség esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 Ft. Kedvez-
ményt, mentességet a szabályozás nem tartalmaz. 
– megalkottuk a magánszemély kommunális adójáról szóló új 
önkormányzati rendeletet, melyben az adó összegét 10 000    
Ft/év összegben állapítottuk meg. Ezt az összeget kell fizetni az 
építmény és a lakásbérleti jog után. A megállapított kommunális 
adó 50%-át, azaz 5000 Ft-ot kell csak fizetni a telek után. Nem 
kell megfizetni a telek után 2016. január 1-jét megelőzően ese-
dékessé vált kommunális adót. 
● Megalkottuk a szociális célú tüzelőanyag-támogatásról szóló 
önkormányzati rendeletet is, mely alapján a belügyminisztérium-
tól pályázat alapján kapott, korlátozott mennyiségű barnakőszén-
támogatást osztja majd szét a Humán Bizottság a minisztérium 
által meghatározott szempontok szerint. 
● Döntöttünk arról, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti 
alapszolgáltatás feladatait 2016. január 1-jétől továbbra is a 
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül 
kívánjuk ellátni. 

● A képviselő-testület az óvoda, a könyvtár, az iskola épületé-
ben, a tornateremben és a számítógépteremben a biztonsági 
előírásoknak való megfelelés érdekében az érintésvédelmi és 
villámvédelmi munkák elvégzésével szakértő vállalkozót bízott 
meg.  
● Jóváhagytuk a Csokonai utca burkolatjavításának költségeit, 
valamint a szüreti bál költségeihez való önkormányzati hozzájá-
rulást.  
● Döntöttünk a Ráckeresztúrért Közalapítvány megszüntetésé-
ről, mely immár évek óta nem végez és a jelenlegi jogszabályi 
környezetben hatékonyan már nem is tud végezni érdemi tevé-
kenységet.  
● Jóváhagytuk a Rácmenza Kft.-vel a gyermekétkeztetésre 
kötött egy évre szóló szerződést.  
● Tárgyaltunk a polgármesteri költségtérítésről és a szabadság 
igénybevételéről.  
● A képviselő-testület döntött arról, hogy a településrendezési 
tervet a jogszabályváltozások miatt felül fogja vizsgálni. 
● Megtárgyaltuk a lejárt határidejű képviselő-testületi határoza-
tokról szóló polgármesteri jelentést.  
● Dienes Gábor alpolgármester tiszteletdíjából közlekedési 
jelzőtáblák és tükrök kerülnek beszerzésre és kihelyezésre a 
faluban.  
● A testület elfogadott egy nyilatkozatot a migrációs helyzet 
miatt kialakult válsághelyzetről. 
● Állást foglaltunk a Fejér Megyei Kormányhivatal megkeresé-
sére az általános iskola felvételi körzetének változatlanságáról.  
● Döntöttünk egy évek óta húzódó tagi kölcsön megtérítésről, 
mely még a Ráckeresztúr és Térsége Víziközmű Társulat mű-
ködésének megszüntetése kapcsán merült föl.  
 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester 

www.rackeresztur.hu 

Buszmegálló-felújítás 
 

Az Agrometal Hungary Kft. 150 000 forintot 
ajánlott fel a Kossuth Lajos utca közepén 
lévő buszmegálló felújítására.  
     Köszönjük segítségüket! 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Új tükör a Hősök terén 
 

Dienes Gábor alpolgármes-
ter  saját illetménye terhére 
vásárolta a Kocsy-Mayer 
utcából a főútra kihajtást 
segítő, a képen látható 
domború tükröt. Ilyen kerül 
még a Szent János téri ka-
nyarba is. Emellett alpol-
gármester úr adományozta 

a falu részére a Kocsy-Mayer utca és a Vörösmarty 
utca végére kikerült STOP táblákat és a temető mel-
letti parkolóhoz irányító új táblákat is. 
     Reméljük, mindezzel sikerül a településen belüli 
közlekedést sokkal biztonságosabbá tenni.  
     Felajánlását ezúton is köszönjük! 

Megérkezett a kisbusz 
 

Augusztusi lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy 
az MVH határozata alapján az önkormányzat             
7 905 000 Ft-ot nyert egy Opel Vivaro Combi típusú 
kisbusz vásárlására. A jármű megérkezett Ráckeresz-
túrra, a tervek szerint a helyközi közlekedésben lesz 
majd nagy szerepe, segítheti például az iskolások ver-
senyekre szállítását, a civil szervezetek eljutását egyes 
rendezvényekre.                                                        ■ 



2015. november                                                                                                                             5 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓZÁS VÁLTOZÁSAIRÓL 
 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 
Képviselő-testületünk hosszas egyeztetés után ho-
zott határozatot a kommunális adó megemelésé-
ről, aminek mértéke építmények esetén 2016. janu-
ár 1. napjától évi 5000 Ft-ról évi 10 000 Ft-ra válto-
zik. Az emelés mértéke igen nagynak tűnhet, azon-
ban annak meghatározásakor az alábbi szempon-
tokat kellett mérlegelnünk: 
 

A környező településekhez képest nálunk volt a 
legalacsonyabb mértékű a kommunális adó, úgy, 
hogy a lakosságot terhelő egyéb helyi adót nem 
vezettünk be (és ezt nem is szeretnénk megtenni). 
A gépjárműadónak, mint helyben fizetendő közpon-
ti adónak mindösszesen 40%-a marad az önkor-
mányzatnál. 
 

Tisztában vagyunk vele, hogy adót emelni soha-
sem népszerű intézkedés. Ettől az emeléstől kb.    
5-6 millió Ft többletbevételt várhatunk. Kérdésként 
merülhet fel, vajon ez az összeg sok avagy kevés. 
Megéri-e a cél, amit mellérendelünk? 
      

Ebben az évben a napelemekre 27 959 326 Ft-ot, 
térfigyelő kamerákra 9 021 035 Ft-ot, kisbuszra      
7 905 000 Ft-ot nyertünk, azaz összesen              
44 885 000 Ft-ot sikerült külső forrásból a faluba 
behozni. A pályázatokhoz saját költségvetésünkből 
összesen 6 328 249 Ft-ot kellett hozzátenni, önerő, 
illetve áfa-fizetésként. Ez nagyon leegyszerűsítve 
azt jelenti, hogy 6 000 000 Ft kifizetése mellett 
összesen majdnem 51 000 000 Ft értéket tud-
tunk teremteni a községben! 
     

Ha ebből a szemszögből vizsgáljuk, a többletbevé-
tel az önerőként felhasznált összeggel azonos, az-
az ha ez az összeg is az önkormányzat rendelke-
zésére állna, akkor akár nagyobb pályázatok ön-
erejét is vállalni tudjuk, vagy több jut saját forrásból 
való fejlesztésre. 
 

Az 5000 Ft éves szintű emelés havi lebontásban 
417 Ft/hó többletterhet jelent egy-egy háztartás 
számára (azaz nem egy-egy személyre), ennyi 
plusz segítséget kérünk Önöktől havonta ahhoz, 
hogy még több terv valósulhasson meg vala-
mennyi lakos elégedettségére. 
   

Nem mellékesen a rendelet továbbra is szabályoz-
za a mentességek rendszerét, és aki az abban ír-
takra nem jogosult, de pillanatnyi élethelyzete miatt 
esetlegesen mégis nagy terhet róna rá az adó meg-
fizetése, annak lehetősége van továbbra is a Hu-
mán Bizottsághoz fordulni segítségért. 

Az adórendelet törvényességi felülvizsgálata során 
vált nyilvánvalóvá, hogy a beépítetlen telek ugyan-
úgy adótárgy, amire eddig is ki kellett volna vetni és 
be kellett volna szedni az adót, mint az építmények-
re. Annak érdekében, hogy az elévülési időn belül, 
azaz öt évre visszamenőlegesen így esedékessé 
vált adóval ne terheljük meg a lakosságot, a testü-
letnek külön rendelkeznie kellett arról, hogy a 2016. 
január 1-jét megelőzően a telkek után fizetendő 
adót nem kívánja beszedni. Rendelkeztünk arról is, 
hogy a telek után az építmény után fizetendő adó 
50%-át, azaz 5000 Ft-ot kell fizetni évente. A men-
tességek rendszere és a bizottsági segítség lehető-
sége természetesen ezen adótárgynál is adott. 
 

A talajterhelési díjjal összefüggésben már a tör-
vény hatályba lépése, azaz 2004 óta létezik rende-
letalkotási kötelezettség. A testület a Kormányhiva-
tal felhívása nyomán alkotta meg a rendeletet a ta-
lajterhelési díjról, amit viszont 2016. évben még 
nem kell megfizetni. A Fejérvíz nyilvántartása sze-
rint jelenleg 262 felhasználó nem kötött rá a 
ráckeresztúri szennyvízcsatorna hálózatra. Az ér-
vényben lévő jogszabályok szerint az kötelezhető 
talajterhelési díj fizetésére, aki a műszakilag elérhe-
tő közüzemi szennyvízcsatorna hálózatra rá tud 
kötni. A Martonvásár agglomerációhoz tartozó tele-
püléseknél jelenleg az eddig rá nem kötött ingatla-
noknál nem áll műszakilag rendelkezésre a szenny-
vízcsatorna hálózat, mivel a ráckeresztúri szenny-
víztisztító telepen nem épült meg a második ütem, 
és így a szennyvíztisztító telep túlterhelt.  
 

Felhívjuk azonban a lakosság figyelmét, hogy a ta-
lajterhelési díjat a szennyvíztisztító telepi beru-
házás üzembe helyezése után három hónap tü-
relmi idő lejárta után alkalmazni kell, így akik ez-
után sem kötnek majd rá a rendszerre, a szolgálta-
tott ivóvíz mennyiségét alapul véve 1800 Ft/m3 díjjal 
kell majd számolniuk az után a szennyvízmennyi-
ség után, amelyek szabályszerű elszállítását a tulaj-
donos nem tudja igazolni. A díj az önkormányzat 
bevétele lesz, de azt csak meghatározott célra: a 
talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minő-
ségi védelmére használhatja fel. Az önkormányzat 
ebben az esetben is igyekszik majd segítséget nyúj-
tani a lakosságnak, de kérjük, a rákötéssel még 
nem rendelkezők tájékozódjanak, készüljenek a 
változásra! A közműfejlesztési hozzájárulás mértéké-
ről, a várható rákötési költségekről, ügymenetről, 
kedvezményekről bővebb tájékoztatás kérhető a hi-
vatalban.  
 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester 
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A szüreti felvonulást és bált idén az önkormányzat szer-
vezte, méghozzá nemes céllal: a bevételt az első közté-
ri játszótér megépítésére fordítják. Az időjárás kegyes 
volt, hiszen nem esett az eső. A hagyományokhoz hűen 
a táncosok végigjárták a települést, s természetesen 
Lászlópusztát sem hagyták ki. Az általános iskolásokat 
és a Szőlőfürt tánccsoportot Tornyossy László harmoni-
kás kísérte, a bíró és a bíróné – Gajdó Dániel és Dudás 
Bianka – a szokások szerint hintón utazott. 
     A rendezvény tiszta bevétele 720 000 forint. Ezúton 
is köszönjük mindenkinek a nagylelkű támogatást,   
segítséget!  

SZÜRETI KÉPRIPORT, 2015. OKTÓBER 17. 

Akik a szüreti nap sikeréhez segítőként hozzájárultak 
BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület, Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület, Mákvirág 
Tánccsoport Egyesület, Ráckeresztúri Népkör Egyesület, Őszirózsa Nyugdíjas Klub, 
Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány, Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség, 
Bendákné Halász Mária, Molnár Nóra, Dudás Bianka, László Andrea, Pintérné Bánkúti 
Mónika, Nyerges Zsuzsa, Szakolczi Sándor, Zólyominé Margitai Zita és a Szent László 
Falugazdálkodási Kft. dolgozói, valamint a közfoglalkoztatottak, Bendák László és a 
kocsisok: Dobi István, Baki Mátyás, Pesszer István. Az iskolások táncát Drozdikné 
Nagy Ágnes Tünde tanította be, a Szőlőfürt koreográfiáját Simon István rendezte. 
 

Felajánlással járultak hozzá a leendő játszótér megépítéséhez 
Cseprekál István, Novozánszki Csaba, Rácmenza Kft., Bécsi Zsuzsanna, Bereczki 
Csaba, Krecsák Gábor, Kovács Zoltán, Herkli Andrea, Somodiné Mezei Szilvia, Nap-
sugár Diszkont, Skoperda Péter, Rókás György, Prekop Autójavító, Édenkert zöldség- 
és gyümölcsbolt 
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Gondolatébresztő értéktár-kerekasztal 
 

A Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Irodája az önkormányzat-
tal együttműködve október 20-án értéktár-megbeszélést tartott Rácke-
resztúron. Dienes Gábor alpolgármester köszöntője után Máhr Zoltán, 
az NMI módszertani referense előadásában a települési értéktár létre-

hozásának fontosságáról beszélt, kiemelve, 
hogy a munkába érdemes bevonni a telepü-
lésen élőket. Váczi Márk, a Zámolyi Települési Értéktár Bizottság elnöke az általuk végzett munkát ismer-
tette, hangsúlyozva, hogy a helyi értékek összegyűjtése hosszú folyamat, minél többen dolgoznak együtt, 
annál valószínűbb a siker. Nemcsak a nyilvánvaló értékekre kell figyelni, mint például a műemlékek, ha-
nem azokra az értékekre is, amik talán csak a helyiek számára fontosak (például egy-egy jellegzetes 
földrajzi név, egyedülálló helyi kezdeményezés vagy sajátos népszokás). 
     A rendezvényen részt vettek a helyi civil szervezetek vezetői és az oktatási, közművelődési intézmé-

nyek képviselői. Az előadások után kötetlen beszélgetés következett. Herkli Antal, a ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
elnöke ismertette a helyi elképzeléseket, Szabó József önkormányzati képviselő, a bizottság tagja pedig az értékek összegyűjtésé-
nek gyakorlatáról beszélt. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a munkába be kell vonni a lakosságot, hiszen rejtett kincsekre 
bukkanhatunk az idősek emlékeiben, egy-egy család fotóarchívumában, netán a régi, omladozó házak padlásán.                     (RH) 

KAPUNYITOGATÓ RÁCKERESZTÚRON, 2015. NOVEMBER 8. 

A rendezvény a Nemzeti Művelődési Inté-
zet és Ráckeresztúr Község Önkormányza-
ta közös szervezésében jött létre. Dienes 
Gábor alpolgármester köszöntője után fel-
léptek a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola szüreti táncosai és furulyaszak-
köre, a Mákvirág Tánccsoport Egyesület, a 

Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület, a BOR-ÁSZOK 
Dalárda Egyesület, Marczinka Marika nótaénekes, a 
Pávakör, Halász Tibor előadóművész és a martonvásári 
Zoltán Erika Tánciskola táncosai Mózsik Viktória veze-
tésével. Vendégként a lovasberényi Rámás Csizma 
néptánccsoport tartott néptáncbemutatót. A csoport 
vezetője Korán Jánosné, a néptáncoktató Kiss Gábor. 

Drozdikné Nagy Ágnes Tünde és a 
Fehérvári Kézművesek Egyesületének 
tagjai kézműves foglalkozást tartottak: Gelencsér Julianna bürökdudát 
készített a gyerekekkel, Lehoczkyné Tesinszki Ritával karácsonyfa dísze-
ket varrtak, Bálint Zsuzsa a nemezelés 
rejtelmeibe vezette be az érdeklődő-
ket. Gergő Katalin pedig – aki települé-

sünkön kezdte pályáját – a csipkeverést mutatta be. Fotókiállításunkon régi ráckeresztúri képe-
ket, illetve a Mosoly Óvodában folyó hagyományőrző és néptánc-foglalkozásokon készült fotókat 
láthattak. A rendezvényen adománygyűjtő emléktárgyak (naptár, könyvjelző, képeslap) vásárlá-
sára is lehetőség volt (a bevételt az első köztéri játszótér javára fordítják). Mindezek mellett helyi 
kézművesek, termelők portékái és régi könyvek közül is válogathattak a jelenlévők.  
     Gergály Gréta a játszótér javára felajánlott egy babát, ami 4000 forintért kelt el. Herkli István-

né adventi koszorúját 1000 forintos 
kikiáltási áron bocsátották árverésre. 
Győrfi Mónika foltvarrással készült 
táskát ajánlott fel, aminek kikiáltási 
ára 2000 forint. November 30-ig 
lehet licitálni a falugazdálkodási kft. 
Facebook oldalán.  

(RH) 
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FELHÍVÁS 
 

A ráckeresztúri egyházközség karitász 
csoportja örömmel hirdeti, hogy 2015. 
november 21-én, szombaton, reggel 
9 órától délután 4 óráig jótékonysá-

gi ruhavásárt tart. A vásár helye: a ráckeresztúri plébánia. 
     A ruhák kiváló minőségűek, többségében újak. Ötven-
száz forintos egységáron lehet darabját beszerezni. A ruhák-
ból befolyó pénzösszeget a karitász karácsonyi ajándékok 
vásárlására fordítja rászoruló gyerekek körében. 
     További aktuális időpontok 
November 22-én a szentmise után kiosztjuk a Szent Erzsébet-
kenyereket. Szeretettel várunk minden olyan adakozó testvért, 
aki szívesen hozzájárulna ehhez az alkalomhoz 1 kg kenyérrel, 
amit ezen a napon elhoz a kitett kosárba a templomba. 
     A karitász november hónapban konzervet gyűjt (kis máj-
krémestől a nagy készétel konzervig bármit szívesen ve-
szünk), ha valaki, úgy gondolja, hogy hozzá tud járulni, kérjük 
hozza el vasárnaponként a templomba, ahol a kihelyezett 
gyűjtőhelyre tudja tenni.  
     Decemberi gyűjtés: 1 kg bármilyen tartós élelmiszer, 
esetleg szaloncukor. 
     Szeretettel és Isten áldásával: 
 

a Katolikus Karitász ráckeresztúri csoportja 

Őszi kincskereső 
 

Óvodánkban 2015. október 16-án, pénteken egészségnapot 
szerveztünk. Öt helyszínen játékos, mozgásos feladatok segít-
ségével ismertettük meg a gyerekeket a gyümölcsök jellemzői-
vel, tulajdonságaival, fontosságával. A gyerekeket őszi dalok-
kal, énekekkel vártuk a folyosóra. A munkacsoport vezetője 
Kónya Istvánné Zsuzsi néni köszöntötte a jelenlévőket. A gye-
rekeknek hasznos információt adott az egészség megóvásáról, 
a gyümölcsök helyes fogyasztásáról. A feltett kérdésekre min-
denki igyekezett jól válaszolni. A tájékoztató után a gyerekek 
saját csoportjukban kezdték meg a játékos, mozgásos versenyt. 
A helyszíneken jó feladatmegoldás esetén kicsik és nagyok egy
-két puzzle darabot kaptak. A darabokból egy-egy őszi gyümöl-
csöt rakhattak ki a csoportok, ami felkerült az óvoda őszi fájára. 
     Miután mindenki teljesítette az öt helyszínen a feladatokat, 
következett az utolsó verseny, a kirakó összerakása, felragasz-
tása és kivágása. Zsuzsi néni indítására mindenki sietve vonult 
vissza a csoportjába, és kezdte el az őszi kincsek kirakását. Az 
izgalom a tetőfokára hágott. Vajon ki rakja ki és helyezi fel elő-
ször az óvoda fájára a gyümölcsöt. Megszületett az eredmény: 
5. Micimackók – szőlővel, 4. Makk Marcik – almával, 3. Pillan-
gók – dióval, 2. Napraforgók – szilvával, 1. Méhecskék – körté-
vel. A csoportok az elismerő oklevél mellett átvehették gyü-
mölcskosarukat is, melyek telis-tele voltak az ősz kincseivel: 
alma, szőlő, dió, körte. 
     A legkisebbek különdíjat kaptak. Ők saját csoportjukban az 
óvó nénik – Méri néni és Edit néni által felállított pályán mentek 
végig. Őszi dalok és énekek hallgatása közben pedig almafor-
mát színezhettek. A nap zárásaként elfogyasztották a gyü-
mölcssalátát, amit reggel a dajka nénikkel közösen készítettek. 
  

Rappai Szilvia óvodavezető-helyettes 

A Facebookon még több hír, fotó és  
érdekesség! 

Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 
Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola 

MOSOLY PERCEK 
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Angol nyelvi 
témahét 

 

Az Innovatív iskolák 
fejlesztése pályázat 
keretében angol nyelvi 
témahetet szerveztünk 
a Ráckeresztúri Petőfi 
Sándor Általános 
Iskolában. Témája 
London és Budapest, 
ismerkedés az angol kultúrával, történelmével, földrajzával, gasztro-
nómiájával, a királyi családdal. 
     Az órarend szerinti órákon, szakkörökön áttekintettük a legfonto-
sabb információkat a szigetországgal kapcsolatosan, majd London 
nevezetességeire koncentráltunk. Az interaktív táblán, különleges 
térképeken, videókon, kisfilmeken láthatták London nevezetességeit, 
a piros emeletes buszokat vagy az óriáskereket. Dalokat tanultunk, 
játékos feladatokat oldottunk meg. A tanulók plakátokat készítettek a 
főbb helyszínekről, az elsősök boldogan színezték első zászlajukat, 
amit viszontláttak a kiállításon. A folyosót könyvkiállítás, különböző 
tárgyak, valamint a plakátok tették színessé. 
     Csütörtökön délután bemutatót tartottunk a szülőknek, tanárok-
nak. A negyedikesek nyelvi vetélkedőn ügyeskedhettek, a szépkiejtési 
versenyt emléklappal jutalmaztuk, az Oxford Kiadó jóvoltából pedig 
a programban részt vevő összes gyerek kis ajándékokat kapott. A 
bemutatót kedvenc dalainkkal zártuk. A teadélután fénypontja a lel-
kes anyukák jóvoltából sütött angol és magyar sütik és persze az 
elmaradhatatlan ötórai tea volt. 
     A hét jó hangulatban telt, a gyerekek már a következőre szeretné-
nek készülni.                                                 

Kocsis Tünde angoltanár 

 
A hét első két napján az Artúr királyhoz kapcsolódó mondakört 
dolgoztuk fel. Minden gyerek választott egy lovagi nevet, és ehhez 
kapcsolódva készítette el a címert. Megnéztük az Excalibur című film 
első részét, kartonpapírból koronát készítettünk, a kisebbek a kelta 
csomóval ismerkedhettek meg. 
     Szóba került az egyik legismertebb és legnépszerűbb angol szoká-
sok egyike, a teázás. Feldolgoztuk a teázás történetét és a teanövényt. 
Foglalkoztunk a teaszürettel, teafajtákkal és a világ különböző orszá-
gainak a teázási szokásaival, és angol módon készített mindenki egy-
egy csésze teát magának.  
     Az idegen nyelvi témahét – ezen belül az angol nyelvvel kapcsola-
tos rendezvények – megerősítették bennem azt, hogy a gyerekeknek 
szükségük van a tankönyvekben megtalálható tudásanyagon kívüli 
kultúra megszerzésére, arra, hogy új ismereteket kapjanak az angol 
nyelvterületen élő emberek történelméről, szokásairól, kultúrájáról.  
     A mindennapi életben a gyerekek sokat használják a számítógépet, 
és szörfölnek a világhálón. A számítógép használatának a nemzetközi 
nyelve főleg az angol, amely lehetőséget nyújt a barátokkal való 
csetelésen, új ismerősök szerzésén kívül a más országok, más népek 
hagyományainak, szokásainak, földrajzának felfedezésére is. 

                                                     Tóthné Bányai Márta angoltanár  

2015. október 21-én iskolánk hetedikes és nyolcadikos tanulói útra 
keltek Nyíregyházára, hogy meglátogassák az állatkertet a TÁMOP 
3.1.4 pályázat támogatásával. Négyórás buszozás után érkeztünk 
meg a festői környezetben elterülő parkerdőbe.  
     Az állatparkba belépve rögtön feltűnt, hogy itt a természet adta 
lehetőségeket kihasználva sokkal jobb körülmények között, tágas 
kifutókban élnek az állatok. Tematikusan vannak csoportosítva a 
helyszínek, ilyen például a Zöld Piramis, ami egy háromszintes, 
hatalmas épület, akváriumokkal, vízeséssel stb. Gyönyörű! 
     Hatalmas Ócenárium is van a parkban, mellette Tarzan-ösvény, 
Viktória-ház és a Kárpát-medence állat- és növényvilágát bemutató 
kiállítás. Itt szabadon sétálnak a pávák, egyébként is rengeteg állat 
él rácsok nélkül. 
     Étteremben ebédeltünk, aztán szabad foglalkozás keretében 
mindenki megkereshette kedvenc állatait. Nekem a falu-show tet-
szett legjobban. A sok új élményt megbeszélve, azokat újra felele-
venítve már a haza vezető hosszú út sem tűnt soknak.   
     Nagy élmény volt a kirándulás, én még csak a budapesti állat-
kertben jártam, de ez sokkal jobban tetszett! Köszönjük Erika néni-
nek, Kató néninek, Rita néninek és Gábor bácsinak a kíséretet! 
 

Máté Bíborka 7. b 

Német nyelvi 
témahét  

 

A nyelvi témahét 
egyik célja az volt, 
hogy a mindenna-
pi tananyagon túl 
a diákok egy 
héten át a nyelvi 
órákon és a dél-
utáni foglalkozások során részletesebben megismerkedjenek Né-
metország főbb tájegységeivel, fővárosával, nagyobb városaival, 
egy kicsit az ország történelmével és kultúrájával. 
A témahét másik fontos feladata volt, hogy a tanulók közelebbről 
megismerjék a magyarországi németek történelmét, nyelvjárásait, 
hagyományait és híres „sváb” személyiségeket. 
 A hét első programjaként hatodik, hetedik és nyolcadik osztályosok 
látogathattak el a budapesti Goethe Intézetbe. Az intézet munkatár-
sai a tanulók számára rendkívül érdekes és motiváló feladatsorokon 
keresztül mutatták be az intézet működését, céljait és ismertették 
meg a gyerekeket híres német személyiségekkel. 
     Kedden a Goethe Intézettől kölcsönzött „Ortszeit” elnevezésű 
kiállítással rendeztük be a német szaktantermet. A kiállításhoz egy 
projekt leírást is kaptunk, ezt valósítottuk meg a felső tagozatos 
gyerekekkel. Szerda délután német tematikus társasjátékokkal 
játszottunk, így a gyerekek játékos formában bővíthették ismeretei-
ket Németország földrajzáról, történelméről és kultúrájáról. Csütör-
tökön kiselőadásokon és filmvetítéseken keresztül mutattuk be a 
magyarországi németek történelmét, hagyományait, népviseletét. 
     Az alsósok sem maradhattak ki a programokból, melyeken azt 
szerettük volna elérni, hogy a gyerekek élvezetes, játékos progra-
mokon keresztül minél többször használják a nyelvet. A nyelvi té-
mahét céljait a Goethe Intézettől kölcsönzött „Puppenkoffer”-ben 
lakó két nagyméretű kézbáb, Lotta és Fabian „segítségével” valósí-
tottuk meg. A témahetet sváb táncházzal zártuk. A magyarországi 
németek népviseletét és táncait a zsámbéki Lochberg Regionális 
Tánccsoport vezetője, Fuchs Sandra mutatta be két táncosával. Ezt 
követően kicsik és nagyok együtt táncolhatták a magyarországi 
németek táncait. 
     A nyelvi hét folyamán a gyerekek nyitottan, örömmel dolgoztak 
és vettek részt a különböző programokon. A pályázatnak köszönhe-
tően harminckét tanuló jutott el Goethe Intézetbe, és több mint száz 
gyerek (alsósok és felsősök egyaránt) táncolt együtt sváb táncokat.  
 

Csanki Éva némettanár 
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FELHÍVÁS 
 

 

A Ráckeresztúri Hírmondóban hónapról hónapra 
megjelenik a Szeretném magam megmutatni, hogy látva 
lássanak című rovat. A rovat címét Ady Endrétől 
kölcsönöztük. Eddig már sok értékes és érdekes 
személyiséget ismerhettek meg az olvasók. 
     Kérjük Önöket, írják meg, kiről, kikről olvas-
nának szívesen ebben a rovatban. Üzenetben, te-
lefonon vagy e-mailben várjuk javaslataikat.  

E-mail: rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
Telefon: 06-25/454-655 (könyvtár) 

Köszönettel: 
A szerk. 

M E G H Í V Ó  
  
 

Advent van, gyertya gyúl, / Szívünk új dalba kezd, 
Lobbanó fénye hull / Szám szerint még csak egy. 

Életünk árnyai / Fényében tűnjenek! 
Jézus jön, örvendjünk, / Ég és föld ünnepel. 

 

A Ráckeresztúri Népkör Egyesület  
sok szeretettel meghívja  
Önt és kedves családját 

2015. november 28-án,  
szombaton, 14 órai kezdettel 

adventi első 
gyertyagyújtására 

a ráckeresztúri tornacsarnokba. 
 

Batyus bál lesz,  
a belépő ötszáz forint. 

 
 
 

Steimann György adja a talpalávalót. 
 
 

TÁNC        ZSÁKBAMACSKA 
 
 

Tombolatárgyakat szívesen fogadunk. 
 
 
  

Mindenkit szeretettel várunk! 
 
 

Paizs Istvánné elnök 

 

2015. ŐSZI–TÉLI PROGRAMJAINK  

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14. 
Telefon: +36 (25) 520-777 
E-mail: ercsi.efi@gmail.com 
Holnap: www.ercsirendelo.hu/EFI 

Baracska 
Diabetes klub – Dr. Kolumbán Ottília 
Kéthetente hétfőn és/vagy szerdán 9:00-től az 
Orvosi Rendelőben, Baracska Kossuth L. u. 34.  
Lelki egészség klub – Dr. Kolumbán Ottília  
Kéthetente csütörtökön 13:00–15:00-ig az 
Orvosi Rendelőben, Baracska Kossuth L. u. 34. 
Információ kérhető: 30/395-4044-es telefonszá-
mon 
 

Gyúró 
Szívklub – Mozgásklub – Dr. Harbula Ildikó 
14:00-tól Művelődési Ház Gyúró, Kossuth u. 7. 
2015. okt. 29., nov. 12., nov. 26., dec. 10.   
 

Tordas 
Szívklub – Mozgásklub – Dr. Harbula Ildikó 
14:00-tól Művelődési Ház, Tordas 
2015. okt. .22., nov. 5., nov. 19., dec. 3., dec. 17.  
 

Ráckeresztúr 
Idősek klubja – Dr. Bánovics Ilona  
2015. nov. 2., nov. 10., nov. 24., dec. 1. 

Martonvásár 
Diabetes klub – Dr. Kolumbán Ottilia vezeté-
sével. Kéthetente csütörtökönként 12:00–14:00-ig 
Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2462 
Martonvásár, Szent L. u. 24.  
Lelki egészség klub – Dr. Kolumbán Ottilia 
vezetésével. Kéthetente csütörtökönként 14:00–
16:00-ig. Szent László Völgye Segítő Szolgálat 
2462 Martonvásár, Szent L. u. 24. Részletes 
információ kérhető dr. Kolumbán Ottiliától. 
 
Ercsi  
Daganatos betegségekkel foglalkozó klub – 
Dr. Molnár Kornélia címzetes egyetemi docens 
előadásai Minden kedden 13:00-tól az Ercsi 
Eötvös József Művelődési Ház kistermében 
várjuk az érdeklődőket. 
Testsúly kontroll klub – EFI munkatársai 
2015. okt. 8-tól minden második hét csütörtökén 
9:30-tól. Részvételi szándékát, kérjük, jelezze az 
Iroda munkatársainál. 
Gyógytorna – Kormos Géza  
Ercsi Egészségügyi Központ (Esze Tamás u. 
14.) Minden csütörtökön 12:00 órától.  
Részvételi szándékát, kérjük, jelezze Kormos 
Gézánál vagy az Iroda munkatársainál. 

Zumba – Vadász Gina Minden szerdán 18:00–
19:00-ig. A volt Rosti boltban, Szent István út 
58. 
Úszás – Vajdics András 
Részletes információkért keresse Vajdics And-
rást a 70/364-9576-os telefonszámon. 
Vízi gimnasztika – Vajdics András  
Részletes információkért keresse Vajdics And-
rást a 70/364-9576-os telefonszámon. 
Főzőiskola – Ercsi Eötvös József Ált. Isk. 
Tankonyha 
2015. nov. 7., nov. 21., dec. 12. 9:00–12:00 óra 
között. Jelentkezés a 06-25/520-777 telefonszá-
mon. 
Egyéni táplálkozási tanácsadás – Fábiánné 
Susán Szilvia dietetikus 
Ercsi Egészségügyi Központ, EFI Iroda, I. eme-
leten a labor mellett. Időpont-egyeztetés szüksé-
ges! Telefon: 06-25/520-777 
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK” 
Mózsik Viktória gyerekkora nagy részét Ráckeresztúron töltötte. Ide járt óvodá-
ba, majd általános iskolába, egészen ötödik osztályos koráig. Művészeti tanul-
mányait Martonvásáron folytatta, majd az érettségi után a Szolnoki Főiskola 
gazdasági szakát végezte el. 
     Jelenleg a Martonvásáron működő Zoltán Erika Tánciskola táncoktatója és 
koreográfusa, valamint a Dynamic Dance Crew Táncegyesület megalapítója. 

Táncolni csak szívvel-lélekkel lehet!  
A tánc iránti szerelem 1996-ban lett úrrá rajtam, miután a szü-
leim jóvoltából részt vehettem az ECDS hip-hop tánciskola 
nyári tánctáborában. Ezután iratkoztam be a tánciskola háló-

zat székesfehérvári iskolájába, 
majd két csodás év után Budapest-
re kerültem. A tánc világában fan-
tasztikus tánctanárok segítettek 
már a kezdetektől. Rosenberg G. 
Norbert, Simonffy András és Kátai 
Róbert a modern stílusokkal, míg 
Fincza Erika a jazz alapjaival is-
mertetett meg. A közel húsz évem 
alatt számos fellépésen, divatbe-

mutatón, koncerten, tévés műsorban vettem részt. A legna-
gyobbakat említve: Total Dance Festival, Bravo Otto díjátadó, 
Adidas tánc-show, Zoltán Erika-nagykoncertek, fellépések 
Komár Lászlóval, Koóstoló, Dáridó, Névshowr, melyek állandó 
táncos szereplője lehettem hosszú éveken keresztül. 2000-
ben valóra válhatott egy álmom, amikor Zoltán Erika egyik 
háttér táncosa lettem, így bejártam az egész országot a fellé-
pések alkalmával.  

Még ebben az évben nyitottuk 
meg a martonvásári tánciskolán-
kat is, melyet ma már a párom-
mal közösen vezetünk. Többek 
között ő szorgalmazta a Dynamic Dance Crew Táncegyesü-
let létrehozását, így a jövőben még több lehetőséget tudunk 
biztosítani a gyerekek számára.  
     Az aktív táncos életemet 2005-től felváltotta a táncokta-
tás, ma már leginkább a háttérben edzőként szerepelek. 
Iskolánkban a modern táncoktatás hat korcsoportban történik 
amatőr és profi szinten közel száz gyermek részvételével. A 
martonvásári gyerekek mellett egyre többen jelentkeznek a 
környező településekről, többek között Ráckeresztúrról is. 
     Táncóráinkon sokéves tapasztalatunk alapján kialakított 
módszerünkkel igyekszünk megismertetni a tánc és a moz-
gás élményét, a mozgás szeretetét minden táncolni vágyó-
val. A tánclépések megtanulása közben, a különböző kor-
osztályoknak megfelelően játékosan és észrevétlenül fej-
lesztjük a gyerekek mozgáskultúráját, ritmusérzékét, önbizal-
mát, testét és lelkét. 
     Egész évben rengeteg fellépésen, jótékonysági gálán, 
helyi és országos fesztiválon, országos és nemzetközi tánc-
versenyen veszünk részt, ahol minden alkalommal fantaszti-
kus eredményeket érünk el.  
      Növendékeinkkel már gőzerővel készülünk a decemberi 
törökbálinti karácsonyi gálára, de novemberben még boldo-
gan teszünk eleget minden felkérésnek, így november 8-án a 
ráckeresztúri Kapunyitogató rendezvényen is találkozhattak 
velünk.                                                                                   ■ 

ÜNNEPVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ  
a Ráckeresztúri Mosoly Óvodában 

2015. december 12-én, szombaton,  
9 órától délig 

Szeretettel várjuk az óvodásokat, leendő  
óvodásokat és az iskolásokat is.  

Kérjük, a kisebbek szülővel együtt érkezzenek! 
 

Mosoly Kollektíva 

Ráckeresztúr, 2015. november 8. 
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A vállalat további fejlesztése részeként keresünk az alábbi pozícióba munkatársakat: 
 

FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEKET KEZEL Ő  
GÉPBEÁLLÍTÓ (3 m űszakos munkarendben)  

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

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

Főbb feladatok: 
• Gépjárműalkatrészek gyártása az arra rendszeresített be-

rendezésekkel 
• A gyártó-, illetve összeszerelő-eszközök ismerete, kezelése, 

beállítása és üzemeltetése 
• Gyártógépek műszaki állapotának felügyelete, technológia, 

anyagismeret elsajátítása 
• A hibák felismerése, előírt minőségi ellenőrzések elvégzése 
• A gyártóberendezés nyersanyaggal való feltöltése és     

adagolóberendezések ellenőrzése 
• Szerszám- és gépkorrekciók, illetve szerszámcserék      

elvégzése, dokumentálása 

Elvárásaink: 
• Szakirányú fémmegmunkálással kapcsolatos szakmunkás 

végzettség vagy hasonló területen szerzett munkatapasztalat 
• Sikeres felvételi tesztek 
• Terhelhetőség, rugalmasság 
• Mérőeszközök használatában való jártasság előny 

Amit kínálunk: 
●  Versenyképes fizetés         ● Teljesítményalapú bónusz 
●  Cafeteria juttatás                ● Kedvezményes melegétkezés 
●  Ingyenes munkaruha 
●  Ingyenes buszjárat a 3 műszakos munkarendhez igazodva az 
alábbi településekről: Pusztaszabolcs, Besnyő, Beloiannisz, 
Sárbogárd, Nagyvenyim, Dunaújváros, Rácalmás, Kulcs, Adony, 
Iváncsa, Sinatelep, Székesfehérvár, Gárdony, Baracska,      
Martonvásár, Ráckeresztúr, Érd, Százhalombatta, Ercsi 

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG ● Keretes hirdetések díja: 1/1 oldal: 14 400 Ft; 1/2 oldal: 7200 Ft; 1/4 oldal: 4800 Ft; 
1/8 oldal: 2400 Ft; 1/16 oldal: 1200 Ft (Az árak az áfát nem tartalmazzák!) Hirdetésfeladás személyesen Zólyominé 
Margitai Zitánál (Kossuth u. 40., volt téesz-irodaház) vagy a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen. 

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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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Gyermekről, halálról 
 

A halálról nem szokás beszélni, holott 
az elmúlás is, akárcsak a születés, hoz-
zátartozik mindennapjainkhoz. Nem 
múlik el hírműsor anélkül, hogy ne 
hangozna el: lezuhant, agyonlőtték, 
meghalt. A felnőtt ember mégsem sze-
ret szót ejteni a halálról; még halottak 
napján sem. Ám előbb-utóbb szembe-
sülni kell azzal, hogy egy nap véget ér 
az élet, s erre föl kell készíteni gyermekeinket is. Illyés  
Gyula tökéletesen fogalmazott Kháron ladikja című versé-
ben: „Kháron ladikja nem akkor indul velünk, / midőn lezárul s 
befagy a szem. / Bús átkelők soká s nyitott szemmel / megyünk a 
végzetes vizen.” 
     Polcz Alaine mintegy harminc évig dolgozott pszicholó-
gusként a II. számú Gyermekklinikán, ahol közvetlen közel-
ről megtapasztalhatta, milyen kérdéseket tesz föl a gyerek, 
ha a halálról faggatózik. Meghalok én is? című kötete szülők-
nek, pedagógusoknak nyújt segítséget. A szerző rámutat 
arra, hogy a gyermek fantáziájában az élet-halál-feltámadás, 
a realitás és irrealitás összemosódnak. A halált minden ma-
gyarázat ellenére átmeneti állapotnak képzeli. Fontos tudni, 
hogy ha elkendőzzük a valóságot, ha mellébeszélünk, vagy 
humorral ütjük el a kérdést, csak ártunk a gyereknek. Szo-
rongásos félelem, depresszió, pánikroham, letargia lehet a 
következménye, ha elutasítjuk a gyermek halállal kapcsola-
tos kérdéseit.  
     Polcz Alaine azt javasolja, gondoljuk végig, írjuk le gyer-
mek- és felnőttkori élményeinket, érzéseinket a halállal kap-
csolatban. Próbáljuk meg tisztázni viszonyunkat a halálhoz, 
hogy segíteni tudjunk a gyerekeknek. A gyerekeknek, akik 
talán bátrabban viselik a nehéz helyzeteket, mint gondolnánk. 

(-d-) 
* * * 

A varázslatos állatkereskedés 
 

Gilnacurry városka egyetlen állatkereskedését Emily vezeti. 
Unokahúga, Keira nyári munkára érkezik a boltba. Szinte 
mindennap betoppan egy-egy vevő, de 
egyik sem állatot vesz, mivel a városban 
már mindenkinek van házi kedvence. 
Egy napon azonban kattan az ajtó, s 
belép az újdonsült vártulajdonos, 
Hallassy Henrietta. Kiválasztja Mázlyt, a 
cicát, Kagyló Kapitányt, a papagájt és 
Buborékot, a kutyát. Emily és Keira 
nem tudja lebeszélni őt arról a szándé-
káról, hogy megvásárolja a legfontosabb 
állatokat. Vajon visszakerülnek az álla-
tok a boltba? Vagy örökké a kiállhatatlan nőszemélynél ma-
radnak? Kiderül ebből az izgalmas, eseménydús regényből. 
 

Kristóf Ágnes 

Az avar felhasználása 
 

Az ősz egyik legjobb része a sárguló, pirosló lombkoro-
nák, amik nagyon szépek – egészen addig, amíg a 
fákon vannak. Amikor azonban lehullnak, kezdődik a 
végeláthatatlan gereblyézgetés. A levelek humusz 
alapanyagok, vagyis a legtöbből kitűnő minőségű vi-
rágföld lesz. Adódik tehát a kérdés: minek takarítanánk 
el a fűről a leveleket, ha azok később tápanyagként 
szolgálhatnak? Azért, mert tönkreteszi a füvet. A fákról 
lehulló levéltömeg az őszi és téli csapadék hatására 

összepréselődik a talajon és a gyepen. Így a levegőt és fényt 
át nem eresztő réteg jön létre, ami alatt a gyep megrohad, 
arról nem is beszélve, hogy a karbantartott gyep szebb lát-
ványt is nyújt. 
     A lehullott levelek lebomlanak a puszta földön. A bomlá-
suk közben humuszanyagok és más tápanyagok képződnek. 
Otthonunkban komposztálással tudjuk a nagy mennyiségű 
avart feldolgozni, amelynek végterméke minden növénynek 
jó tesz. Csakhogy nem minden levél alkalmas erre. 
     Vannak olyan növények, melyeknek levelei csírázás- 
vagy gyökeresedésgátló anyagokat tartalmaznak komposz-
tálás után is. Ilyen például a dió vagy az akác levele. Ha az 
ezeket tartalmazó komposztot szórjuk ki jóhiszeműen, akkor 
a kedvelt növények fejlődését vagy a termésérést gátoljuk 
meg. Ha olyan területünk van, amelyet gyomtalanítani aka-
runk, de beültetni nem, akkor viszont például a diólevéllel való 
takarás hatásosan akadályozhatja meg a gyomok kelését. 
     A leveleket bele kell forgatni a földbe, nem túl mélyre, 
csak az a lényeg, hogy a szél ne fújhassa el őket. A zöldsé-
gek, virágok fölött és a fák alatt a tél folyamán nemcsak szi-

getelnek, hanem tápanyagot is juttatnak a földbe, így akár tíz 
centiméter vastagon is maradhatnak – egy kis földborítással. 
     Tavasszal azonban a leveleket el kell távolítani, hogy a 
növények oxigénhez jussanak, és a fény is elérhesse őket. A 
leszedett réteg pedig a komposztba kerülhet, így jövőre már 
virágföld formájában juthat vissza a kertbe. Fontos azonban, 
hogy a járólappal, díszburkolattal, betonnal fedett területeket 
megtisztítsuk a levelektől. Itt ugyanis olyan csúszós réteget 
képezhetnek, ami balesetveszélyes. 
     Hogyan szerezzünk sünt? – kérdeztük a májusi lapszám-
ban megjelent cikkben. Az összehúzott levelekből készíthe-
tünk kis kupacokat is, ezek tökéletes telelőhelyei a sünök-
nek, melyek sajnos Európában egyre kisebb számban van-
nak jelen. A sünkuckóért cserébe pedig a csigák, lárvák és a 
növényeket tönkretevő rovarok száma is megcsappan a 
kertben, hisz ezek a sünök kedvenc csemegéi közé tartoz-
nak. Ráadásul – a mesekönyvek rajzaival ellentétben – a 
sünök nem kedvelik a növényi táplálékot, így nem dézsmál-
ják a gyümölcsöket, zöldségeket, legalábbis míg a kertben 
találnak elegendőt a kedvenc rovarjaikból.                         KL 
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Gondolatébresztő… 
 
 
 

„Ilyen az ember. Egyedüli példány. 
Nem élt belőle több és most sem él, 
s mint fán se nő egyforma két levél, 
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.” 

 

(Kosztolányi Dezső) 
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SZOMBATHELY 
 

Vas megye székhelye a nevét onnan kapta, hogy a város-
ban szombati napokon tartották a hetivásárokat. Szom-
bathely a történelemben jelentős szerepet töltött be. A 
Borostyán út mellett feküdt valaha Colonia Claudia 
Savariensum városa, melynek lakói teljes jogú, adómentessé-

get élvező római polgárok voltak. Traianus császár légiót alapított a helyiekből; palota, fürdő, 
amfiteátrum is épült. Itt született Szent Márton, aki később Tours püspöke lett. Szombathely 
ma a nyugat-magyarországi és dél-burgenlandi térség központja. A legfontosabb látnivalók közé 
tartozik a székesegyház, az Iseum, a Savaria Múzeum, a Szent Márton Látogatóközpont, a Vasi 
Múzeumfalu, a kámoni arborétum. Sokakat vonz a Savaria Történelmi Karnevál, az Iseumi Sza-
badtéri Játékok, a Savaria Nemzetközi Táncverseny, a Mediawave Nemzetközi Film és Zene 
Fesztivál, a Herényi Virágút vagy a Márton-napi vásár. 

Márton madara ● A ludakat az ókori rómaiak is tisztelték, hiszen egy 
alkalommal gágogásukkal megmentették Rómát a gallok éjszakai orvtá-
madásától. November 11-én, a téli évnegyed kezdő napján a rómaiak 
Aesculapiust, az orvos-istent ünnepelték, s lúdlakomát rendeztek. Ilyen-
kor kóstolták meg az új bort is. A keresztény naptárban ez alapján kapott 
helyett a Márton-nap, és a libalakoma hagyománya is tovább élt. Az 
’avis Martis’, azaz ’Mars isten madara’ régi szófejtéssel ugyanis ’Márton 
madara’. Több magyar közmondás és szólás is kapcsolódik e jeles nap-
hoz: például „A bornak Szent Márton a bírája”, azaz az őszi időjárás 
dönti el, hogy milyen minőségű lesz a hegy leve vagy: „aki Márton nap-
ján ludat nem eszik, ehetik az bármit, mégis éhezik”. Az elfogyasztott 
liba mellcsontjából a téli időjárásra következtettek: a fehér színű csont 
havat, esőt jósol, a vörösesbarna kemény hideget.  

A Szent Márton-templom 

SKANDINÁV SKANDINÁV 
REJTVÉNYREJTVÉNY 

(Forrás: skandomata.hu)  
 

A képen két költő látha-
tó, mindketten novem-
beri születésűek. Be-
küldendő a két költő 
neve, valamint annak 
az 1908-ban alapított 
folyóiratnak a címe, 
amelynek mindketten 
meghatározó alakjai 
voltak. Határidő: 2015. 
december 5., éjfél. 
 

A 2015. októberi Állati 
totó helyes megfejtése: 
igaz, igaz, hamis, hamis, 
igaz, igaz, igaz, hamis, 
hamis, igaz, hamis, igaz, 
igaz, igaz. Hibátlan meg-
fejtés nem érkezett, de 
az igyekezetet díjaztuk. 
A nyertesek: Fleischer 
Andrea, Halmai Ilona, 
Rozmaring Nyugdíjas 
Klub (Előszállás). 
A nyeremények a könyv-
tárban vehetők át nyitva-
tartási időben. Minden 
megfejtőnek gratulálunk!  

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 

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselőiA Fejérvíz Zrt. helyi képviselői  
    

Rézbányai József főgépész  
06-30/598-1269 

Varga István hálózat-karbantartó  
06-30/598-4776 
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Értékelés és tervek 
 

Először is szeretném a nagy nyilvánosság előtt is megköszönni 
ezt a nagyszerű teljesítményt a csapat tagjainak, az edzőnek, 
Marozsán Józsefnek, valamint a siker eléréséhez nyújtott se-
gítséget támogatóinknak, segítőinknek és lelkes szurkolóink-
nak. Szeretném megköszönni külön a családomnak, akik támo-
gatnak és segítenek abban, hogy az amúgy is kevés szabad-
időm jelentős részét a ráckeresztúri sportélet fellendítésére 
tudjam fordítani. 
     Nem volt zökkenőmentes az évad kezdete, több meghatá-
rozó játékos az utolsó pillanatokban hagyta el egyesületünket, 
kevés időt hagyva új igazolásokra és az új igazolások beinteg-
rálására a csapatba. Mindezt az edzővel közösen sikerült meg-
oldanunk, és mint az őszi eredményekből jól látszik, nagyon 
sikeres csapatot sikerült összeállítani. A csapat 100%-os telje-
sítménnyel lett őszi bajnok a megye III-ban és a Magyar Kupá-
ban is, egyedüli megye III-as csapatként még versenyben a 
legjobb tizenhat között. 
     Ezen eredmények után a csapatnak nem lehet más a célja, 
mint a bajnokság megnyerése, és a megye II-be történő felju-
tás. Ez óriási eredmény lenne, melyet a ráckeresztúri labdarú-
gást kedvelő szurkolók és a lakosság már nagyon régen vár. 
Nagyon bízom benne, hogy ezt a nagyon jó keretet a tavaszi, 
valamint a megye II-es szezonra is egyben tudjuk tartani, és a 
céljainkat közösen tudjuk megvalósítani.     

KARÁCSONYI VÁSÁR  
A  T O R N A C S A R N O K B A N  

2 0 1 5 .  D E C E M B E R  1 1 - É N ,   
P É N T E K E N ,  1 6  Ó R Á T Ó L  

 

VÁRJUK A HELYI KÉZMŰVESEK,  
TERMELŐK JELENTKEZÉSÉT A  

06-20/405-8202 TELEFONSZÁMON VAGY 
A SZTLASZLO@RACKERESZTUR.HU  

E-MAIL CÍMEN. 
 

R Á C K E R E S Z T Ú R  K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T A  
S Z E N T  L Á S Z L Ó  F A L U G A Z D Á L K O D Á S I  K F T .  

Felső (álló) sor: Tóth Rajmund, Hőlaki Krisztián, Tóth Ferenc, Vida Zoltán, Csapó Csaba, Szilukács Krisztián, Pilinyi Béla, Zsigmond 
László, Hartai László, Pál István, Markóczi János (elnök), Marozsán József (edző); alsó sor: Váradi Péter, Csapó Dávid, Baranyai István, 
Cseprekál Gábor, Kóti Ádám, Bendák László, Kovács-Szántó Zsolt, Markóczi Ádám  

Az MPF Ráckeresztúr csapata 

 

NYEREMÉNY-NYEREMÉNY-NYEREMÉNY-
JÁTÉK JÁTÉK JÁTÉK    

 

Mi látható a képen? 
A fotó Ráckeresztú-
ron készült. Kérdés, 
hogy pontosan hol. A 
megfejtéseket szemé-
lyesen is leadhatják a 
könyvtárban nyitva-

tartási időben, vagy a rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
címen várjuk. 

Határidő: 2015. december 5. 
Előző havi játékunk megfejtése: a Hősök téri iskola udva-
rán álló totemoszlop részlete. Egyetlen helyes megfejtés 
érkezett, a nyertes: Kórik Alexandra. Gratulálunk! 

A tervek között szerepel egypár 
játékos posztokra történő iga-
zolása is, ez már a megye II-es csapatépítés jegyében történik 
majd, hogy a játékosoknak legyen elég idejük összeszokni, és 
a megye II-ben is minimum jó középcsapattá tudjunk válni már 
az első évben. 
     A megye II-es szerepléshez szükség van utánpótlásra is, 
minimum egy U19-es csapatot el kell indítanunk. Ehhez már 
most megkezdtük a játékosok toborzását, és itt ragadnám meg 
a lehetőséget, hogy felhívjam a ráckeresztúri 15–19 év közötti, 
focizni szerető fiatalok figyelmét, hogy jelentkezzenek minél 
nagyobb létszámban a csapatnál, mert januártól indulnak az 
edzések. 
     A megye II-es induláshoz vannak infrastrukturális fejleszteni 
valóink, úgy mint a pálya locsolásához szükséges víz megol-
dása, a kispadok bővítése, valamint az öltözőket is bővíteni 
kellene, mert tíz négyzetméteren tizenöt-húsz ember nem 
igazán tud átöltözni. Ezek fejlesztését is folyamatosan el kell 
végeznünk, mint ahogy azt eddigi munkáink során is folyama-
tosan végezzük a helyi vállalkozók segítségével, akiknek sze-
retném még egyszer megköszönni az eddigi támogatást. 
     Végezetül szeretnék mindenkinek nagyon boldog ünnepe-
ket és sikerekben és sporteredményekben gazdag, boldog új 
esztendőt kívánni! HAJRÁ KERU!!!             

 

 Markóczi János 

LABDARÚGÁS 
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ÚTRAVALÓ ÜZENET 

Megkérdeztük…          
Mit kell tudni a településen elhelyezett térfigyelő kamerákról?                            Válaszol: Dienes Gábor 

alpolgármester 
 

– Településünkön példás és eredményes összefogás jött létre a képviselő-testület, a lakosság és a civil szervezetek rész-
vételével, amelynek eredményeképpen az előző évtizedekhez képest tizedére sikerült visszaszorítani a magánszemélyek 
sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények számát. Ugyanakkor a rendőrség és a polgárőrség együttműködése 
ellenére nem sikerült hasonló eredményt elérni a mezőgazdasági károkozás tekintetében, amelyek során a faluból kivezető 
földutakat is gyakran használják. 
     Tekintettel arra, hogy a bűncselekmények sértettjeinek minden eset egy-egy egyéni tragédia, és a település fenyegetett-
sége továbbra is fennáll – meghallgatva a körzeti megbízottak, az Ercsi Rendőrőrs vezetőjének, a települési polgárőr egye-
sület vezetőjének véleményét –, indokoltnak tartottuk a településen térfigyelő kamerarendszer kiépítését és üzemeltetését.  
     A fenti elképzelés megvalósításához azonban a falunak nem volt elégséges forrása. 2014-ben sikeresen pályáztunk és 
a megvalósításra 9 021 035 forintot nyertünk, így mára a település tizenegy pontján összesen tizennyolc kamera képei 
jelennek meg és kerülnek rögzítésre a KMB iroda elkülönített monitorszobájában napi huszonnégy órában. 
     A létesítés zökkenőmentesen zajlott, a próbaüzem után megtörtént a műszaki átadás-átvétel, valamint az önkormányzat 
által a rendszer tulajdonba és birtokba vétele. Fontos, hogy a térfigyelő rendszer kialakítása lehetővé teszi a későbbi bővítést.  
     A telepítést és az üzembe helyezést a lakosság élénk érdeklődése kísérte, pozitív visszajelzéseket kaptunk. Remélhető-
en hasonlóan pozitív eredményeket hoz majd a bűnelkövetések további visszaszorításában is, azonban fontos, hogy a 
lakosság körében továbbra is megmaradjon az egymásra történő odafigyelés, törődés, ami minden technikai találmánynál 
többet jelenthet! 

„Ami bennem lélek, veletek megy; 
ott fog köztetek lenni mindig. Megta-
lálsz virágaid között, mikor elher-
vadnak; megtalálsz a falevélben, 
mikor lehull; meghallasz az esti 
harangszóban, mikor elenyészik; s 
mikor megemlékezel rólam, mindig 
arccal szemközt fogok veled állani.” 

(Jókai Mór) 

Házhoz megy a Mikulás! 
 

A tavalyi nagy sikerre való tekintet-
tel idén is házhoz megy a Mikulás 

2015. december 5-én,  
szombaton. 

 

Az akció részleteiről később  
tájékoztatjuk az érdeklődőket. 

M E G H Í V Ó  
Szeretettel meghívjuk  

a Pávakör Mikulás-rendezvényére, 
2015. december 5-én, 15 órától 

a ráckeresztúri tornacsarnokba. 
 

Jó zenével, vacsorával várjuk vendégeinket, melyet      
ki-ki kedve szerint öblíthet le. 

Elmaradhatatlan a tombola és  
személyesen a MIKULÁS. 

 

Ha szeretné egy jó hangulatú rendezvénnyel várni 
az év végét, hívja a 06-30/548-5547 vagy a 454-190 

számokon Halász Tibit és Babit. 


