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Kék pille (részlet)
Van a méhesemben egy szalmadívány. Mikor a
napóra igen fekete vonással mutatja a délutáni
időt, oda szoktam leheveredni és olvasgatni vagy
szenderegni. Mert olvasni is jó, meg aludni is jó.
Mikor olvasok, úgy érzem, mintha egy másik embernek a lelke volna bennem, és ez gyönyörűség;
mikor pedig alszom, úgy érzem, mintha az én
lelkem volna egy másik emberben; és ez is
gyönyörűség.
Most a néhai jó Szalárdi János Siralmas Magyar
Krónikája van a kezemben. De se nem olvasom,
se nem alhatnám. Csak üldögélek a szalmadívány
sarkán, és a fejemet a kezemre támasztva, elmélázva nézem az ajtó elé ereszkedő diófa lombjain
át a kertemet.
Micsoda sokadalma ez itt az életnek!
Nincs a földön egy tenyérnyi térség, amelyen
valami növény meg ne vetette volna a lábát. Ezernyi ezer rejtelmes élet emeli itt az ég felé a leveleit
meg a virágait. Táplálkoznak a földből. Isszák a
harmatot. Várják a napot reggel, az éjjeli árnyékot
este. Az ágak meg a levelek érintik, takarják, nézik
egymást. A virágok ide-oda fordítják fejüket; hajladoznak, mint a susogó leányok. Egy lila színű,
bájos mákvirág, mintha valamit keresne a földön.
Egy liliom, mintha a szilvafára nézne. És a borsóvirágok erre-arra hunyorgató, mosolygó szemek.
Mindezek között pedig ezernyi ezer más élet rejtőzik: csigabigák, akik föl-fölágaskodnak egy-egy
levélre: végigsétálnak a cukorborsó karóján, és
jobbra-balra gukkerozzák a kert világát. A rózsabokrokon gyönge kis aranyszemű levelészek halványzöld tüllruhákban. A ribizlibokrokon gömbölyű kis katicabogarak. Szanaszét meg ide-oda
vitorlázó pillangók, akik életének úri mivolta abból is kitetszik, hogy soha egyenes irányban nem
szállanak, hanem csak ötlet szerint ki meg be,
egyik virág-csárdából a másikba, és mindennap
lerészegednek.
Mennyi élet! És mindnek van gondolata, vágya, akarata, vidámsága vagy szomorúsága.

Gárdonyi Géza

Az étkezési térítési díjak változásáról
Képviselő-testületi hírek
Építünk, szépítünk
Mosoly percek
Pályázatok, skandináv rejtvény
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Gyógyszertári ügyelet
szeptember 26., 27.: Ráckeresztúr
október 3., 4.: Ercsi
október 10., 11.: Ráckeresztúr
október 17., 18.: Martonvásár
október 24., 25.: Ercsi
október 31., november 1.: 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.
szeptember 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
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)

Vérvétel (bejárat az udvar felől)
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30
Egy nap maximum harminc beteg
kerülhet sorra, sorszám alapján.

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
Krisztián, Vásári Dénes):
06-20/210-5166
Polgárőrség: 06-70/211-6424
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Tájékoztató az étkezési térítési díjak változásáról
2015. szeptember 1-jétől az óvodai étkeztetés díja (napi háromszori
étkezéssel) 490 Ft/fő, az iskolai étkeztetés díja (napi háromszori étkezéssel) 545 Ft/fő lett.
A térítési díjak emelkedtek, amit az indokol, hogy a díjak 2007 óta (!) változatlanok voltak, s az étkeztetés biztosítása így az önkormányzatnak immár
aránytalanul nagy anyagi terhet jelentett.
A díjak megállapítása eddig nem mindenben vette figyelembe a jogszabályi előírásokat sem: a szabályozás előírja, hogy a nyersanyagköltségnek megfelelő összeget be kell szedni. E nélkül jogszabálysértő a megállapított díj, és ez
egyúttal az állami hozzájárulás mértékét is befolyásolja: az ezen összeg alatt
megállapított díj erősen csökkenti az állami hozzájárulás mértékét, aminek
együttes hatása az, hogy az önkormányzatnak hatalmas havi összegekkel
(2-2,5 millió forint) kell kipótolnia a havi gyermekétkeztetési számlát, míg
más településeken ez a havi hozzájárulás szinte minimális. Megjegyzendő,
hogy a Rácmenza által alkalmazott díjak nem térnek el a környékbeli átlagtól.
A törvényi változások következtében a jövőben az óvodában még több
gyermek részesül térítésmentes étkeztetésben. Tudjuk, hogy a díj növekedése
egyeseknek anyagi nehézséget okozhat, azonban az önkormányzat a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletének legutóbbi felülvizsgálatával, a jogosultsági körök kiterjesztésével éppen azt akarta elérni, hogy a
rászorulóknak hatékonyabban tudjon segítséget nyújtani.
Összességében az új szabályozástól azt várjuk, hogy az étkeztetés biztosítása az önkormányzat költségvetését kevésbé terheli meg, ezáltal más, szintén
fontos feladatok ellátására több forrás juthat.
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
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Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél

Felhívjuk figyelmüket, hogy a magánszemélyek kommunális adója, a gépjárműadó,
valamint a helyi iparűzési adó 2015. II. félévi befizetési határideje 2015. szeptember 15-én lejár, ezért kérem, hogy kötelezettségüknek időben tegyenek eleget.
A határidő elmulasztása végrehajtási
eljárást von maga után.
Segítő együttműködésüket előre is
köszönjük!
Tisztelettel:
dr. Nagy Gábor jegyző

Tűzifaigénylés
Az idei évben a szociális
tűzifa kérelmek 2015.
október 1. napjától adhatók be a Polgármesteri
Hivatalban a rendkívüli
települési támogatásra rendszeresített formanyomtatványon. A támogatás várhatóan
tüzéptelepen levásárolható kuponok formájában
vehető majd igénybe.
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Az önkormányzat idén is megrendezi az idősek világnapját, melynek szervezője a Szent László Falugazdálkodási Kft. lesz.
Közreműködnek a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda
gyermekei és a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános
Iskola tanulói.

Időpont és helyszín:
október 3., szombat, 15 óra, tornacsarnok
Az önkormányzat minden szépkorú ráckeresztúri lakosnak névre szóló meghívót küld. Kérjük, hogy részvételi szándékukat szeptember 29-ig jelezzék a
06-25/454-095-ös telefonszámon.
Aki nehezen mozog, azért szívesen elmegyünk
autóval.
A rendezvény keretében gyermekrajz- és fotókiállítást szervezünk. Régi családi fényképeket, dokumentumokat örömmel fogadunk. Részletes információ munkaidőben a könyvtárban kérhető személyesen vagy
telefonon: 06-25/454-655.
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
Szent László Falugazdálkodási Kft.

Szeptember az ősz kezdete. Ilyenkor indul a tanév, újra
becsöngetnek az iskolában, s akinek gyermeke van, egy
kicsit újra diáknak érezheti magát. Véget ér a nyár, rövidebbek az esték, s kevesebb munka lesz a kertben is.
Talán több idő jut majd olvasásra, beszélgetésre és
gondolataink rendezésére, rendszerezésére is. Szent
Mihály napját már a régiek is fordulópontnak tartották,
hiszen a népi megfigyelések szerint szeptember 29-e
után már akkor sem nőne tovább a fű, hogy ha harapófogóval húznák.
Ha fű nem nő is, a zöld gyep, a sarjadó növényzet
üdeségét szívünkben megőrizhetjük. S ha visszagondolunk a tavaszi, nyári élményekre, örömökre, könnyebb
lesz elviselni a hosszú, őszi-téli estéket. S ha úgy érezzük, akár számvetést is készíthetünk, hiszen időről
időre nem árt, ha leülünk, és végiggondoljuk, mit és
hogyan tettünk, teszünk, mit lehet és kell változtatnunk a jövőben.
Két évvel ezelőtt jelent meg a Ráckeresztúri Hírmondó
első száma. Visszatekintve az elmúlt időszakra, úgy
vélem, sok jó és fontos anyag jelent meg. Hírt adtunk a
településen történt változásokról, az óvodai, iskolai
eseményekről. Őrizzük a múlt értékeit, első világháborús sorozatunkban eleinknek állítunk emléket. Lapunkat nemcsak a helyiek olvassák, hanem távoli városokban, falvakban élő, Ráckeresztúrról elszármazottak, sőt
olyanok is elismeréssel nyilatkoztak róla, akiknek nem
sok közük van településünkhöz. Persze elégedettek
sosem lehetünk. Épp ezért megismétlem az induláskor
írt szerkesztői felhívást: véleményüket, észrevételeiket
tisztelettel és örömmel fogadom, szeretettel várom.
Gajdó Ágnes

Szeptember virága: az őszirózsa
A falusi kertekben gyakran pompáznak különböző fajtájú őszirózsák. A törpe fajták alig érik el a húsz centimétert, a mirigyes őszirózsa bokrai pedig akár az egyméteres magasságot is meghaladhatják. Az őszirózsa szereti
a nyirkos talajt, dús virágzásra csak rendszeres öntözés
mellett számíthatunk. Az alacsonyabb növésű fajtákat
akár sziklakertbe is ültethetjük, de szegélyként is jól
mutatnak.
Tőosztással vagy tavasszal magvetéssel is szaporíthatjuk. Az őszirózsa
magjai igen picinyek, ezért homokkal keverve egyenletesebben elszórhatjuk őket. A magokat
ne takarjuk be teljesen földdel, mert a
csírázáshoz fényre
van szükségük.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK ● POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. augusztus 27-én tartott ülésén
hozott döntésekről:
● A képviselő-testület megtárgyalta a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2014/2015. nevelési évi tevékenységéről szóló átfogó beszámolót, melyet óvodavezető asszony szóban is kiegészített.
● A testület döntött az óvoda részére új mosó-szárítógép
beszerzéséről, melynek használatát az önkormányzati
intézmények számára is biztosítani kívánjuk.
● Új önkormányzati rendelet született az étkezési térítési
díjakról, mely szerint 2015. szeptember 1-jétől az óvodai étkeztetés díja (napi háromszori étkezéssel) 490 Ft/fő, az iskolai étkeztetés díja (napi háromszori étkezéssel) 545 Ft/fő.
● Törvényi kötelezettségnek eleget téve a testület jóváhagyta a közműves ivóvízellátásra és a szennyvízkezelésre vonatkozó, tizenöt évre szóló gördülő fejlesztési
tervet, mely a Fejérvíz Zrt. közreműködésével készült.
● A római katolikus templomnál kihelyeztünk két új információs táblát a régi, elavultak helyett 48 600 Ft költségen.
● Az óvoda fűtési rendszerét felülvizsgáltattuk, átmosattuk 168 814 Ft költségen.
● Tájékoztatás hangzott el a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt.
működéséről.
● Döntés született egy elektronikus közigazgatás kiterjesztését segítő központi rendszerhez való csatlakozásról.

● A képviselő-testület javaslatomra titkos szavazással,
egyhangú döntéssel megválasztotta Dienes Gábor mellett
alpolgármesternek Kókai Dávid képviselőt is 2015. október
1-jétől. Az alpolgármesterek várandósságom hátralévő
részében, illetőleg gyermekem megszületése után segítségemre lesznek az önkormányzat vezetésében. Kókai
Dávid tiszteletdíját és költségtérítését (ugyanúgy, mint
Dienes Gábor esetében) a törvény adta alsó határon állapítottuk meg.
● Ezzel együtt felül kellett vizsgálni a két bizottság összetételét is, mivel az alpolgármester ugyanúgy, mint a polgármester nem lehet tagja bizottságnak. Ennek nyomán
2015. október 1-jétől a Humán Bizottság elnöki teendőit
Szabó József képviselő, elnökhelyettesi teendőit Lisziné
Hunyadi Hajnalka képviselő látja el. A Humán Bizottság új
tagja Szabó Dávid képviselő, a Gazdasági Bizottságé
Lisziné Hunyadi Hajnalka képviselő. A testületi és bizottsági tagok továbbra sem kapnak külön díjazást a megbízatásukért.
● Tájékoztattam a testületet szabadságom igénybevételéről és a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról.
● A martonvásári agglomeráció szennyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése és a csatornázatlan területek rendszerbe történő becsatolása érdekében – Martonvásárral,
Gyúróval és Tordassal együttműködve – egy KEHOP pályázati projektben veszünk részt. 2016-ban a projekt a
kivitelezési fázisba lép, és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtételére felhatalmazott a testület.
Az Oázis Italdiszkont
● Támogattuk a 2015. szeptember 26-án tartandó egésza zöldebb Ráckeresztúrért
ségnap megrendezését 50 000 Ft-tal.
Minden doboz visszajár! Tudták, hogy az alumíniumdo- ● Felülvizsgáltuk a Szent Kereszt Gyógyszertárral kötött
bozok végtelenszer újrahasznosíthatók? Tudta, hogy Ön megállapodást annak érdekében, hogy az önkormányzat
is tehet településünk szebbé tételéért? Ha környezettu- által megállapított gyógyszertámogatás ne csak vényre
felírt gyógyszer, hanem vény nélkül igénybe vehető gyógydatosan él, még akár haszna is származhat belőle!
Az Oázis Italdiszkont a Returpack Kft. összefogásá- szer és gyógyászati segédeszköz vásárlásra is felhasználval dobozvisszaváltó automatát helyez ki Ráckeresztú- ható legyen.
ron. Az automata elfogad 0,5 l-es, 0,33 l-es és 0,25 l-es ● A Ráckeresztúri „Őszirózsa” Nyugdíjas Klub Egyesület
dobozokat, és ezzel nemcsak Földünk, de a vásárlók is 50 000 Ft támogatásban részesült.
jól járnak, hiszen a dobozok betétdíjasak. Egyszerre ● Az általános iskola udvarának betonozására 232 597 Ft, a
minimum öt dobozt lehet visszaváltani, egy dobozért volt gázcseretelep kerítésének felújítására (temető parkoló
kialakítására) 100 800 Ft költségvetési kiadást hagytunk jóvá.
akciósan most 3 Ft-ot kap a vevő.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
Az alumíniumdobozok visszaváltásával mindenki nyerhet:
polgármester
● a doboz áráért vásárlási jegy jár, mely az Oázis
Italdiszkontban levásárolható;
www.rackeresztur.hu
● településünket mentesíthetjük a lépten-nyomon eldobált sörösdobozok látványától;
Falugazdász: Gulyás Nikoletta 06-70/4893-882;
● ráadásul még a környezetet is védjük.
e-mail: gulyas.nikoletta@nak.hu
A kültéri automata a sikeres próbaüzem után januártól
érhető el, de a dobozokat már szeptembertől visszaGondolatébresztő…
válthatják.

Tegyük zöldebbé együtt Ráckeresztúrt!

„Apró csínyekből lesznek a nagyok,
jobb lesz hát meg se kezdened.
Hidd el, a Nap reád szebben ragyog,
kezed ha be nem szennyezed!”
(Benedek Elek)
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Lefestettük
az
óvoda kerítését
mindkét oldalon
zöldre. Az óvoda
fűtését is javítottuk. Leszedtük a
radiátorokat minden helyiségben,
átmostuk őket, és
Építünk, szépítünk
az egész rendAz év elején csak a kötelezően ellátandó feladatokat végezte a falu- szert is átmosattuk. Az önkormányzat vásárolt szelepeket, azokat mindgazdálkodási kft. Ilyenek voltak az iskola, óvoda karbantartási felada- egyik radiátorra felszereltük. A munkát Kovács István végezte, segítői
tai, valamint a település tisztán tartása. Áprilistól kezdődtek a nagyobb voltak Czeiner Ferenc, Maszárik József és Pamer László. A kinti játékomunkálatok, ekkorra a közfoglalkoztatottak létszáma is emelkedett.
kat folyamatosan javítjuk, karbantartjuk.
Májusra ötven közfoglalkoztatott dolgozott. Elkezdtük a kertek gonA tornateremben lefestettük az ablakokat és a rácsokat.
dozását. A kastély mögötti területet és az orvosi rendelő kertjét ültettük
A Szent János téri Iskola hátsó udvarát régóta nem tudták használni se
be. Mindkét kertbe került burgonya, tök, bab, hagyma, zöldség, kukori- a tanárok, se a gyerekek, ezért lebetonoztuk. Hogy ne legyen olyan egyca, valamint paprika- és paradicsompalánta. Béni Ferenc és Kiss hangú, egy kicsit kuléval feldobtuk. Már csak virágosítani kell és padokat
Gábor folyamatosan nyírta a közterületeken lévő füvet.
elhelyezni, s akár
A templomkertben segítséget nyújtottunk a fák kivágásához és a kinti órákat is lehet
terület rendbetételéhez. Levágtuk a fák alján lévő kinövéseket, a bozó- majd tartani a gyetokat megritkítottuk. Diákmunkásaink lefestették a templomkerítést.
rekeknek.
A Madách utcában területrendezést végeztünk, és rendet raktunk a
Eljött az ideje,
romos háznál. Folyamatosan rendeztük a Hősök terét, bozótot vág- hogy új buszmegáltunk és szemetet szedtünk. Lefestettük a padokat, és segédkeztünk a lók legyenek a
II. világháborús emlékmű felújításában is.
településen, mert a
Az önkormányzat épülete elé Sörös Zsolt készített egy nagyon régiek már nagyon
szép ülőkét, amibe virágot is lehet ültetni. Tavasszal elkezdődött a elavultak és baltelepülés virágosítása, amibe a kft. is bekapcsolódott. Közben a posta esetveszélyesek. A
előtti területet lebetonoztuk, így azt a község lakói bátran használhat- munkálatokhoz
ják parkolónak. Ezzel egy időben az egészségház hátsó udvarán is Cseprekál István
betonoztunk még területet a gépjárműveknek.
adta a pénzt, a kft.
A Hősök terén lévő régi kerítésalapot szétszedtük, tereprendezést dolgozója, Sörös Zsolt pedig Pesszer Istvánnal elkészítette
végeztünk. Az önkormányzattal és az egyházközséggel közösen úgy Miklóspusztánál. Az Ercsi felőli oldalon lévő buszmegállónak is nekiálldöntöttünk, hogy a volt gázcseretelep helyén parkolót építünk ki. Szét- tak már, de ott a beton annyira rossz volt, hogy először azt újra kell
bontottuk a meglévő kerítést, és új alapot készítettünk a kerítéshez. betonozni, és csak utána lehet elkezdeni a buszmegálló építését.
Folyamatosan rakjuk fel a fakerítést, ahogy a pénzünk engedi.
Rengeteg paradicsomunk lett, amit nem tudtunk eladni, abból paraA Kölcsey térre került egy asztal padokkal, hogy azt is lehessen dicsomlét főztünk. A tökből pedig igazi ínyencség készült, citromos
pihenőnek használni.
töklekvár.
Ercsi felől a hídra felérve meglehetősen csúnya látvány fogadta a
Folyamatotelepülésünkre érkezőket, így elhatároztuk, hogy azt a területet szebbé san lehet tölteni
varázsoljuk.
a kft. irodájában
Kivágtuk
az E.ON villanyt
elszáradt
fákat, és gázt, valamit
lenyírtuk a füvet, telefonkártyát.
kitisztítottuk a vizes- Áruljuk minden
árkot, és össze- hónap 26-ától
szedtük a szemetet. következő hónap 10-éig a buszbérleteket. Takarítjuk az intézményeket.
Negyven
zsák A közfoglalkoztatottak közül tíz fő iskolába kezdett járni, ez annak is
hulladék gyűlt ösz- köszönhető, hogy a nyári közfoglalkozatási programot kitolták 2016.
sze. A terület na- február 29-ig.
gyon szép lett, akár
Igyekszünk tisztán tartani a községet, de sajnos, mire összeszedjük
pihenőhelynek is a szemetet, addigra újra szemetes a település. Itt szeretnék megkérni
használhatják
a mindenkit, hogy a kihelyezett szeméttárolókba dobja a szemetet, és ne
település lakói. A körforgóba újra rózsákat ültettünk, és pótoltuk a az utcán hajítsa el.
levendulát. A leszedett levendulát megszárítottuk, és kis levendulás
Még év végéig vár ránk néhány feladat. Szeretnénk befejezni a
tasakokat készítettünk belőle. Folyamatos volt a beültetett kertek kapá- parkolót a temetőnél, vállalkozók bevonásával folytatni a buszmegállólása is, majd júliustól már tudtunk bőségesen szedni a termésből. A projektet. A kft. rendezi október 3-án az idősek napját. Besegítünk a
település lakói juthattak hozzá elfogadható áron, valamint a közfoglal- szüreti felvonulás megrendezésébe, és idén ismét mi szervezzük a
koztatottak is kaptak belőle ingyen. Beindult a forgalom, és szívesen karácsonyi ünnepséget.
vásároltak tőlünk zöldségeket.
Zólyominé Margitai Zita
Hulladékszállítás szeptemberben és októberben
Kommunális: szept. 17., 24., okt. 1., 8., 15., 22., 29. Újrahasznosítható: szept. 17., okt. 15. Komposztálható: szept. 14.; okt. 12.
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Bozsik-foci

A 2015/2016-os tanévben is indul Bozsik-foci az óvodában. Az
edzések heti egy alkalommal egy órában, délelőtt lesznek.
Fiúk-lányok vegyesen vesznek részt a foglalkozásokon.
A játékos bemelegítések, feladatok, gyakorlatok az iskolaérettséghez szükséges készségek, képességek fejlődését is nagymértékben elősegítik (nagymozgások, mozgásösszerendezettség, dominancia, téri tájékozódás, irányok,
ügyesség, figyelem, türelem, szerialitás, problémamegoldó
képesség, egymás
segítése, tűrőképesség
növekedése, közösségi
érzés kialakulása, stb.)
Évente csupán két
alkalommal, ősszel és
tavasszal kell részt
vennünk az úgynevezett Grassroots Fesztiválon, ahol a környező települések óvodásai mérik össze focitudásukat. Ezek a nagyon jó hangulatú
rendezvények általában szombat délelőtt vagy délután egy-két
óra alatt lezajlanak Martonvásáron, a sportpályán. Ide a szülők
hozzák a gyerekeket. Színvonalas ajándékot is kapnak ilyenkor a gyerekek (tavaly például focilabdát, oklevelet, édességet). Amennyiben az óvoda részt vesz a fesztiválon, a nevelési
év végén ötvenezer forint értékű sportszercsomagban részesülünk. Várjuk minél több nagycsoportosunk jelentkezését, amivel hozzájárulnak a Ráckeresztúri Mosoly Óvodának a Magyar
Labdarúgó Szövetségben kialakult jó hírnevéhez.
Kónya Istvánné, Szanyi-Nagy Judit

Angolra hangolva
Nem lehet elég korán elkezdeni a nyelvtanulást. A Ráckeresztúri Mosoly Óvodában az idei nevelési évtől bevezetik a játékos angolnyelv-oktatást.
Azokban a csoportokban lesznek nyelvi foglalkozások, amelyekben az ötödik életévüket már szeptemberben betöltötték
és/vagy iskolakezdés előtt állnak a gyerekek. (Hétfő–kedd:
Makk Marci csoport; szerda: Pillangó csoport; csütörtök–
péntek: Micimackó csoport) A foglalkozások 8.30-tól 8.45-ig
tartanak. Október elejétől-közepétől azokkal a gyermekekkel,
akiknek „jó érzékük van a nyelvhez”, a szülővel történő
egyeztetés után külön is foglalkoznak majd mikrocsoportban.
A játékos nyelvoktatás ingyenes. Az oktató: Baki-Nadu Judit
angol nyelvvizsgával rendelkező pedagógiai asszisztens.
Az óvoda a széles körű tájékoztatás jegyében a
Facebookon létrehozta a Játékos angol – Ráckeresztúri Mosoly
Óvoda című oldalt, ahol a szülők betekinthetnek az oktatási
anyagba, és segítséget kaphatnak az esetleges otthoni gyakorláshoz. A tervek szerint március végén angol nyelvi bemutatót
tartanak a szülőknek.
■

A RÁCKERESZTÚRI MOSOLY ÓVODA 2015/2016
Óvodavezető: Baki Bálintné
Óvodavezető-helyettes: Rappai Szilvia
Közalkalmazotti megbízott: Baki Mónika
Gyógypedagógus: Viszt Nóra Katalin
Logopédus: Rackné Csepi Edit
Katolikus hitoktató: Dienesné Zsebi Regina
Néptáncoktató: Szigeti Zita
Angolnyelv-oktató: Baki-Nadu Judit
Bozsik ovi foci „edző”: Kónya Istvánné, Szanyi-Nagy Judit
Óvodatitkár: Magyariné Czintos Enikő
Gondozó-takarító: Bakos Imréné
NAPSUGÁR CSOPORT: 2,5–3 évesek (22 fő)
óvodapedagógusok: Horváth Ernőné, Juhászné Besenyei Edit; dajka:
Győrfi Ferencné
NAPRAFORGÓ CSOPORT: 3–4 évesek (23 fő)
óvodapedagógusok: Szanyi-Nagy Judit, Kónya Istvánné; dajka: Komlódi
Sándorné
MÉHECSKE CSOPORT: 5–6 évesek (16 fő, a csoportszoba nagyságából adódóan)
óvodapedagógusok: Gyurcsányiné Gyetvai Katalin, Baksáné Rókás
Mónika; dajka: Ferincz Jenőné
A Napsugár, Napraforgó, Méhecske csoportok pedagógiai asszisztense: Szigeti Zita
PILLANGÓ CSOPORT: 5–6 évesek (13 fő, a csoportszoba nagyságából adódóan)
óvodapedagógusok: Rappai Szilvia, Baki Mónika; dajka: Kiss Józsefné
MAKK MARCI CSOPORT: 5–6–7 évesek (21 fő)
óvodapedagógusok: Herkliné Boros Márta, Garainé Máté Andrea; dajka:
Takács Jánosné
MICIMACKÓ CSOPORT: 5–6–7 évesek (20 fő)
óvodapedagógusok: Dvorszkiné Farkas Rita, Turi Tamásné; dajka: Győrfi
Anett
A Pillangó, Makk Marci, Micimackó csoportok pedagógiai asszisztense: Baki-Nadu Judit
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Iskolakezdés
Idén sem történt másként: szeptember elsején a
Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolában
tanévnyitó ünnepséget tartottak. Gergics Mihályné,
az intézmény igazgatója köszöntötte a diákokat,
külön az elsősöket, akik nyakába a nyolcadik osztályosok kötötték föl az iskola nevével ellátott
nyakkendőt. A gyerekek ajándékot is kaptak, s
most már teljes jogú tagjai az iskolának.
Az igazgatónő beszédében kitért a nyári táborokra, bemutatta az osztályfőnököket, elmondta,
milyen újdonságok várják a gyerekeket ebben a
tanévben. (Az emelt szintű informatikaoktatásról
alább olvasható írás. – a szerk.) Új pedagógusok is
érkeztek: György Piroska magyart és matematikát,
Vida Andrea kémiát, Libor Zsófia pedig rajzot
tanít.
A tanévkezdéshez, majd a mindennapi munkához tanárnak, szülőnek és gyereknek egyaránt
sok erőre és türelemre van szüksége. Az igazgatónő egy Gorkij-gondolat megfontolását kérte a
jelenlévőktől: „Nincs hatalmasabb erő, mint a
tudás; a tudással felfegyverzett ember legyőzhetetlen.”
(RH)

1. a: Nikolics Márkó, Horváth Gergely Álmos, Szegedi
Abigél Mária, Baladik András Brendon, Susányi Tamás
Márton, Béni-Tóth Péter Máté, Kalocsai Dániel, Mészáros
Bettina Liliána, Polka Gábor, Makkai Barbara, Magyar
Emma, Horváth Áron, Ferenczi Gergő, Pintér Dávid,
Venczkó Zsófia Veronika, Tóth Míra Lotti; osztályfőnök:
Győrfi Mónika

Újdonság iskolánkban
Az idei tanévtől 5.osztályosaink
választhattak emelt szintű informatikaoktatást. Ők a heti
egy helyett két órában tanulják
a tantárgyat. Célunk, hogy az
ECDL Base vizsgára felkészítsük tanulóinkat.
Az ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) az informatikai írástudás nemzetközileg egységes
bizonyítványa. Egyre több felsőoktatási intézmény számítja be a tantárgyi követelményekbe az ECDL-t, így a
hallgatók teljes vagy részleges felmentést, jeles kollokviumi vagy zárthelyi jegyet kaphatnak ECDLbizonyítványukért. A vizsgák megszerzéséhez vizsgakártyát kell váltani. A vizsgákat az első sikeres vizsgától
számított (legfeljebb) három éven belül kell teljesíteni. Az
ECDL Base megszerzéséhez négy modulvizsgát szükséges letenni. Az ECDL Base moduljai: számítógépes alapismeretek; szövegszerkesztés; online alapismeretek +1
szabadon választott modul a következők közül: táblázatkezelés; adatbázis-kezelés, prezentáció; képszerkesztés;
webszerkesztés; IT-biztonság; e-hitelesség, e-aláírás.
Terveink szerint a gyerekek 8. végéig a négy modulvizsgát leteszik, és a bizonyítvánnyal a kezükben mehetnek középiskolába, ahol folytathatják informatikai tanulmányaikat, és kibővíthetik az ECDL vizsgáikat a fennmaradó modulokkal, ha kedvet éreznek hozzá.
Tapoti Rita

1. b: Szilágyi Dominika, Váradi Gyula, Pápai Milán,
Bereznai Anna Réka, Vagyóczki Szabina, Kovács Ádám
Balázs, Sipos László, Ács Tamara Dominika, Nánási Ákos,
Balog Larissza, Demján Petra, Puskás Alex, Görög Viktor
István, Tóth Zénó Gyula, Fiskus Róbert, Takács Markus
Attila; osztályfőnök: Horváthné Ács Viktória
Délután Borbélyné Pintér Katalin foglalkozik az elsős
gyerekekkel.

ADOMÁNYGYŰJTÉS JÁTSZÓTÉRRE
Tisztelt Ráckeresztúriak!
Az önkormányzat az első közterületi játszótér
megvalósításához a lakosság segítségét is kéri.
A Szent László Falugazdálkodási Kft. irodájában árusítunk helyben készített képeslapokat, jövő évi naptárt, apróbb adománygyűjtő
tárgyakat, melyek megvásárlásával Önök is
hozzájárulhatnak a játszótér költségeihez.
Együttműködésüket előre is köszönjük!
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
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Fotó: Herkli A.

Az új kenyér az oltáron

Az élet ünnepe

KARITATÍV FELHÍVÁS
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr kezdeményezésére kárpátaljai, válsághelyzetben élő
magyar testvéreink megsegítése érdekében
adománygyűjtésre hívom Önöket.
Aki fel tud ajánlani
● tartós élelmiszert,
● ruhaneműt,
● iskolai eszközöket,
● használaton kívüli tankönyveket,
kérjük, jelezze a Szent László Falugazdálkodási Kft.-nél. A kft. az adományokat átveszi,
illetve szükség esetén ezeket össze is gyűjti.
A Fejér Megyei Közgyűlés egyhangú biztatása nyomán kérek mindenkit, párthovatartozástól függetlenül csatlakozzon a kezdeményezéshez!
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra

A Szent István-napi megemlékezésen az ünnepi szentmisét Hankovszky Béla állandó főcelebráns tartotta,
majd a szertartás után kenyérszentelés következett.
Kókai Dávid önkormányzati képviselő ünnepi beszédében Szent István Imre hercegnek írt intelmeit idézte, s
kitért arra, hogy ezek a gondolatok mennyire időszerűek napjainkban is. A képviselő szólt a kenyérről, amely
magát az életet, az isteni gondoskodást és a tápláló
polgármester
energiát jelenti, és megemlékezett az ünnep jelentőségéről is: „az ünnep számomra azt jelenti, kizökkenni,
ELADÓ
megállni a hétköznapok rohanásából, együtt lenni, és
együtt örülni a Teremtővel, a családdal.”
Ötezer darab kis méretű, tömör, bontott
Az élet ünnepén érdemes idéznünk első szent kirá- tégla eladó.
lyunk bölcs tanácsát: „...a szeretet gyakorlása vezet el a
Érdeklődni: 06-30/241-8627
legfőbb boldogsághoz.”
■
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RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
Vitéz Bucsi György 1892. március 27-én született Martonvásáron. Szülei Bucsi István és Molnár Erzsébet 1883. november 4én kötöttek házasságot Baracskán. Györgynek három lány- és
egy fiútestvére volt. Apai ősei Kajászószentpéterről, anyai ősei
Baracskáról, illetve Tatáról származtak. Nőtlen volt még, amikor 1913-ban tényleges katonai szolgálatra vonult a magyar
királyi 17-es honvéd gyalogezredhez.
A háborúban előbb a galíciai, majd az olasz és román fronton harcolt
– egy irat szerint távírászként – szakaszvezetői rangban. Kétszer
sebesült. Részese volt a kegyetlen II. isonzói csatának, ahol a 17-es
ezred a végsőkig kitartott, igaz, veszteségük minden elképzelhetőt
felülmúlt. Keresztúri jó pajtásai, szomszédai maradtak a karsztokon.
1918-ban hatvanegy hónap katonai szolgálat után (ebből 48 hónap
front) előléptették, őrmesteri rendfokozattal szerelt le. Ő szó szerint
„kiharcolta magának”, hogy szinte valamennyi – addig megszerezhető – háborús kitüntetést a mellére tűzhesse. A képen látható kitüntetései: I. o. vitézségi érem 2x, II. o. és III. o. vitézségi érem, Károlycsapatkereszt… és egy szál rózsa a gomblyukban.
Bucsi György és Buzás Teréz gyermekeikkel:
György, Katalin, Zoltán (1938/40-es évek )

Vitéz Bucsi György, a 17-es honvéd gyalogezred
szakaszvezetője

Három gyermekük született: György 1921-ben,
Zoltán 1924-ben, Katalin 1925-ben. Bucsi
György szerepet vállalt a községi képviselőtestületben mint tag, és oktató volt a leventeegyesületben. Tisztséget kapott a vitézi rendtől
is: 1924-től járási vitézi őrmester. Legidősebb
fia, György 1938-tól viselhette a vitézi címet
édesapja által. Idős Bucsi vitézi tetteinek leírása a Hadtörténeti Levéltárban kutatható.
Tisztességes, küzdelmes élet adatott neki,
túlélte a lövészárkok kézitusáit, az ellenséges
ágyútüzet, a kolerát, az éhezést, a szomjazást,
azonban nem élte túl a békét. A II. világháború
befejezése után néhány nappal, 1945. május
21-én Bucsi György végül hősi halált halt a
hazájáért, amikor a földjén egy aknára lépett. A
ráckeresztúri temetőben nyugszik. Hajtsunk
fejet előtte, ha arra visz utunk!
Prága Ildikó

Bucsi Györgyöt 1921-ben a vitézi rend tagjává avatták. Vitézzé avatásakor tizennégy kataszteri hold földet is kapott, így édesapja földjével együtt huszonhárom holdon önállóan gazdálkodott. (1 kataszteri
hold = 1600 négyszögöl) Ő valójában duplán kiérdemelte, hiszen
azon kevés 565 katona közé tartozott, aki kétszer kapta meg a (Forrás: Vitézek albuma, dr. Szentváry-Lukács János,
„nagyezüstöt”. Ezen felül a II. és III. osztályú érmeit is megduplázta, római katolikus és református anyakönyvek, valamint
unokájától, Bucsi Máriától kapott fényképek)
de a fényképen, ami 1917-ben készülhetett, ezek még nem
láthatók. Megkapta még a sebesülési érmet két sávval, a Károly
-csapatkeresztet, a háborús emlékérmet, az Erdély-emlékérmet
és a magyar ezüst érdemkeresztet. Mindezek azt tanúsítják,
hogy negyvennyolc hónapon keresztül nem a társai mögé bújva
védte a hazát. Ő igazi hős volt, akire feltekintettek bajtársai, és
ma is büszke lehet rá családja, valamint a közösség, ahol élt.
György a háború után a budapesti rendőrség állományába
került. Nem sokkal később, 1919. szeptember 21-én Ráckeresztúron a Szent Kereszt felmagasztalása titulusú katolikus
templomban feleségül vette Buzás Terézt, akinek édesapja,
Mátyás 1916-ban halt hősi halált Galíciában. (Buzás Mátyásról
lapunk 2015. júliusi és augusztusi számában jelent meg írás. –
a szerk.) És bár a harcok idegen országokban zajlottak, nem
maradt érintetlenül egy család sem a háború következményeitől.
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A Musashi Hungary Ipari Kft. japán tulajdonban lévő Ercsiben található autóalkatrészgyártó cég, melynek termékei kiemelt fontosságúak és minőségűek az autógyártásban.
A Musashi-csoporton belül alkalmazott folyamatoknak köszönhetően világszinten jól ismert
piacvezető cégeket mondhat partnereinek. Főbb termékei: vezérműtengelyek,
gömbcsuklók, lengőkarok, kerékagyak és ezek részegységei.

A vállalat további fejlesztése részeként keresünk az alábbi pozícióba munkatársakat:

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

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

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

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

2015. szeptember
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA

LÁSSANAK”

Király Antalné Rózsika nevét nem csak Ráckeresztúron ismerik. A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület vezetőjeként számos magyarországi
városban, községben járt már, a csoport sokfelé szerepelt falunapokon,
ki mit tud?-okon, minősítő versenyeken, jótékonysági rendezvényeken.
Rózsika fáradhatatlanul talál ki újabb és újabb koreográfiákat.
Férjével idén ünnepelték ötvenedik házassági évfordulójukat két fiuk s
unokáik, rokonaik, barátaik körében.

Az ercsi születésű Ábrahám Rozália harmadik osztályos
korától a ráckeresztúri általános iskolába járt, már akkor
nagyon szeretett táncolni. A képen Kaplonyi Kálmánné
Sári tanító néni társaságában láthatók az akkori néptánccsoport lány tagjai (Rózsika az első sorban balról a negyedik). Több helyen felléptek, a szüreti felvonulásokon
rendszeresen táncoltak, s színdarabokban is szerepeltek.

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

Az általános iskola
elvégzése után a
fiatal lány Budapestre került szakmunkásiskolába. Hentesnek vették fel, mert nem volt máshol hely. Az Üllői úti
vágóhídon szerzett gyakorlatot, s végül hentes és bolti
eladó végzettséget szerzett. A Széna téri húsboltban
kezdett dolgozni. Ráckeresztúrról járt a fővárosba 1965ig; hajnalban kelt, hogy munkakezdésre odaérjen. A
gyerekek születés után a helyi téeszbe került. Később,
már munka mellett a boltvezetői szakképesítést is megszerezte. Huszonhárom évig Martonvásáron volt boltvezető, onnan ment nyugdíjba.
Rózsika rendkívül tevékeny, nem tud tétlenül ülni.
2008-ban alapította a Darázsderék tánccsoportot, s az
elmúlt években számos emlékezetes rendezvényt szervezett már, legutóbb nyárbúcsúztatót, amelyen kétszáznegyvenen vettek részt – nemcsak Ráckeresztúrról,
hanem a környező településekről is. Mindig újabb és
újabb koreográfiával készülnek, ám a lényeg, hogy jól
érezzék magukat, s hasznosan töltsék idejüket. Időről
időre új táncokat tanulnak, most épp egy spanyol táncot
gyakorolnak. A következő fellépésük Pusztaszabolcson
lesz, majd Törökbálint, Szabadegyháza következik.
Nemcsak versenyekre járnak, hanem például értelmi
fogyatékosokhoz, mozgássérültekhez is, hogy előadásukkal egy kis vidámságot, örömet adjanak.
Rózsika tizenhét éves korában ment férjhez, azóta
boldog házasságban él párjával. Az aranylakodalmon
megerősítették házastársi esküjüket. Isten éltesse őket
egészségben, szeretetben!
(ó)
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Öklömnyi madarunk, a seregély

A seregély rendkívül intelligens állat. Összetéveszthető a
hím feketerigóval, ám a seregély farka rövidebb, csőre
hegyes és hosszabb, és nem ugrál páros lábbal, hanem
lépked a fűben. Valamennyi vonuló madár közül elsőnek
érkezik vissza, és itt marad késő őszig.
Fák odvába, elhagyott harkályodúba, épületek üregeibe építi fészkét. A hím egy magaslatra kiülve igyekszik
kiszemelt párját énekével elcsábítani. Ha a tojó figyelmét
felkeltette, ajándékkal próbál kedveskedni neki. Ez seregélyszemmel nézve nagyon csábító: egy kövér hernyó vagy
szöcske.
A seregélyek első költési időszakára esik a cseresznye érése, ilyenkor több táplálék kell a fiókák miatt. Egy fát másodpercek alatt le tudnak pusztítani. Emellett ribizlit, málnát, cseresznyét, meggyet, egrest és bodzát is lakmároznak. Azért gyűlnek
össze több ezren fekete felhőket képezve, mert így a ragadozó
madarak kevésbé
mernek rájuk támadni: a sólyom, a
héja vagy a karvaly nagy ellenségük.
Az őszi seregélyinvázió a szőlősgazdák
nagy
réme. Ha nem
figyelnek, a madarak pillanatok alatt
elpusztíthatják az egész termést. A sereg egy nap többször
lecsaphat, és nem csak annyi kárt okoz, amennyit megeszik:
falatozás közben leveri az érett fürtöket.
Többféle módszerrel védekezhetnek ellenük, de egyik sem
százszázalékos. Régen kurjongatással, kerepeléssel, madárijesztőkkel védekeztek, de ma a legelterjedtebb a propán-butánágyús vagy jelzőpisztolyos, hanggal való elriasztás. Ez folyamatos jelenlétet igényel több héten keresztül, napkeltétől napnyugtáig, mert az állatok hamar hozzászoknak a durrogtatáshoz, egy
idő után már az ágyúlövések közepette is képesek lecsapni.
Kevésbé elterjedt módszer a solymászok alkalmazása, a
ragadozóval való ijesztés. Ez azért nehézkes, mert egy sólyom
egyszerre csak egy-két órát tud dolgozni, egy nap pedig körülbelül tíz órán át kellene védeni a területet. Lehet kapni műanyagból készült valósághű bagolyutánzatot. Ezt úgy-ahogy
tisztelik, ideig-óráig. Hatékonyságát talán növeli, ha mindennap
máshol van fölállítva.
A leghatásosabb módszer ellenük a szőlősorok hálóval való
lefedése, de ez csak kisebb földeken lehetséges. Egy másik
ötlet: bodzásokat telepíteni a szőlők közelébe, mert a seregély a
bodzát a szőlőnél is jobban szereti.
A seregély egyre nagyobb terménypusztításban az is közrejátszik, hogy az utóbbi években drasztikusan lecsökkent a legelőállat-állomány. A legelőket benőtte a magasabb növényzet,
márpedig a seregély alapvetően alacsony füvű réteken, vetéseken táplálkozik, ezek híján jobban rászorul a gyümölcsösök
megdézsmálására.
Régebben gyakran tartottak fogságban seregélyt. Ragaszkodó, gazdáját messziről felismeri, a megtanult hangokat, szavakat
a megfelelő szituációkban használja. Utánozza más madarak
énekét. Akár a kertben szabadon is tartható, este visszamegy a
helyére aludni. Ne feledkezzünk meg a fürdési lehetőség biztosításáról sem, a seregély nagyon szeret lubickolni.
KL

Nagyi, mesélj!
A Községi Könyvtár irodalmi pályázatot hirdet az idősek világnapja
alkalmából általános és középiskolás tanulóknak
A pályázat korcsoportjai: 1. 3–4. osztályosok; 2. 5–6. osztályosok;
3. 7–8. osztályosok; 4. 9–12. osztályosok
A pályázók feladata: beszélgessenek nagyszüleikkel vagy dédszüleikkel, és készítsenek rövid interjút.
A következő témák közül lehet választani:
• Gyermekkori, iskolai emlékek
• Ráckeresztúr múltjának felidézése
• Családi, községi, egyházi ünnepek felidézése (pl. esküvő, lakodalom, keresztelő, búcsú, március 15., karácsony)
• Kedvenc időtöltés, hobbi
• Történelmi esemény felidézése (pl. I. vagy II. világháború, 1956,
rendszerváltás)
Kérjük, a pályamunka terjedelme ne haladja meg az öt A4-es oldalt.
A pályázatot e-mailben (wakonyvtar@gmail.com) és személyesen is
beadhatják. Kézzel vagy géppel írt pályázatokat egyaránt elfogadunk. A legjobb pályamunkák megjelenhetnek a Ráckeresztúri
Hírmondóban.

Beküldési határidő: 2015. szeptember 28., hétfő, 16 óra

NAGYSZÜLEIM ÉS ÉN rajzpályázat
az idősek világnapja alkalmából óvodásoknak (ötéves
kortól), 1–2., 3–4. osztályos és felső tagozatos tanulóknak
A pályázat témája kötetlen – a lényeg, hogy a gyerekek örökítsenek meg egy-egy szép pillanatot, amit nagyszüleikkel töltöttek.
A rajz minimum A4-es méretben készüljön. A pályázók
bármilyen rajzeszközt használhatnak. A rajzhoz mellékelhető
néhány soros fogalmazás arról, mit ábrázol a kép.
A rajzokat személyesen a könyvtárban lehet leadni nyitvatartási időben 2015. szeptember 28., hétfő, 16 óráig a pályázó nevével, életkorával együtt.
Községi Könyvtár

HÁZI FÜSTÖLT ÁRU
MINDEN PÉNTEKEN

7.00–11.00
Füstölt kolbász
Kenyérszalonna
Kolozsvári szalonna
Darabolt sonka
Angolszalonna
Füstölt tarja
Tepertő
Májas hurka
Sütni való kolbász
Csülök
Házi zsír

1800 Ft/kg
1400 Ft/kg
1900 Ft/kg
2150 Ft/kg
2250 Ft/kg
2150 Ft/kg
1980 Ft/kg
700 Ft/kg
1250 Ft/kg
1400 Ft/kg
600 Ft/kg

Az Oázis Italdiszkont udvarában.
Ráckeresztúr, Hősök tere 1.
Erzsébet utalványt elfogadunk!

2015. szeptember

13

O L VA S ÓL Á M P A Az olvasó nevelése
A gyermek egyetlen vágya, hogy felnőttnek tekintsék, és komolyan vegyék. Viszont a felnőtt egyetlen vágya az, hogy
gyermeknek tekintse az a gyermek, akinek a száját csücsörítve édeskedik, selypeg és illeg. Semmi kétség, hogy a felnőtt
így jól mulat. De a gyermek nem mulat jól. (…)
Nem szabad lebecsülnünk a gyermeket. Közölnünk kell
vele mindent, amit tudunk az irodalomról, mégpedig annak a
legmélyebb mélyét, természetesen nem homályos, pudvás
szakkifejezésekkel, hanem egyszerűen és világosan. Az, amit
nem lehet egyszerűen és világosan közölni akár egy gyermekkel is, úgysem érték. Engem annak idején halálosan fárasztott a történelem, a királyok és választófejedelmek meddő, zűrzavaros torzsalkodása. Bizonyosra veszem, ha akkor a
történelem bölcseletét tanítják az adathalmaz és évszámtömkeleg helyett, szenvedélyesen érdekel a történelem. Ami tartalmas, könnyebben fölfogható, mint ami üres.
Minden gyermek született szófacsaró, versfaragó és költő.
Minden gyermek született kíváncsi. Minden gyermek szétszedi a játékát, hogy megtudja, mi van benne. Tereljük rá figyelmét arra, ami a költészet veleje, vagyis a formára, erre a kézzelfogható csodára, a szerkezet arányaira, a mérték hullámzására, a rímek boszorkányos bujósdijára. Nem hiszem, hogy
ilyesmi untatná. (…) A gyermek ösztönösen tudja, mi a költészet. Ezt az ösztönét fejleszteni, bátorítani kellene, nem pedig
sorvasztani. Meg kellene neki magyarázni, hogy az a gyermekvers: „Egyszer volt egy ember, szakálla volt kender” semmiben sem alábbvaló, mint a felnőttek verse, s hogy minden
komoly költészet gyermekes: a legnagyobbak gyermekessége
és a legkomolyabbak játéka. (…)
A gyermeknek olvasnia kell. Nem sokat kell olvasnia. Jót
kell olvasnia. Az ilyen olvasmány táplál. De az az olvasmány,
mely csak kötelesség, butít. Kezébe kell adni a gyermeknek
az iskolában az eleven, lélegző remekműveket, nem félig,
hanem egészen, s módját kell találni annak, hogy kifejezhesse nemtetszését még a legnagyobb lángelmékkel szemben is.
A kötelező tetszés megöli az ízlést. Neveljük gyermekeinket
szabadságra, vitatkozzunk velük, neveljük őket, ha kell, még
neveletlenségre is. Ne afféle irodalmi szajkók legyenek, akik
betéve tudják, amit úgysem érdemes tudni, hogy egy költő
melyik évben, hónapban és napon született s ki volt az anyai
és apai nagybátyja. Az iskolai irodalmi oktatás egyetlen feladata az, hogy olvasókat neveljen.
Kosztolányi Dezső

IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Az első magyar orvosnő
A könyv főszereplője Hugonnai
Vilma grófnő a nagytétényi kastélyban látta meg a napvilágot.
Kényelmes élet várhatott volna
rá, de ő másként gondolkodott.
Gyermekkori kedvenc játéka az
volt, hogy törött, sérült babákat
„gyógyított”. Talán már akkor
elhatározta, ha nagy lesz, ő is
orvos lesz. Tüdőbeteg édesanyja
rendeletére Pesten tanult, a Pröbstl Intézetben. Az intézet egyik növendéke, Máriássy Fruzsina egyszer elhívta
magához Pándra. Ott megismerkedett Szilassy Györgygyel, aki feleségül kérte. Vilma tapasztalatlan, fiatal fejjel
nem habozott igent mondani. Házassága azonban nem
sikerült. Férje kártyázni járt, s egy másik asszonynak
udvarolgatott. Vilma sok időt töltött egyedül, és olyankor olvasott, tanult.
Egy napon György felolvasott egy hirdetést feleségének, miszerint Zürichben nőket avattak doktorrá. Vilma
úgy érezte, ott a helye. Tanulni, s ha elvégezte az egyetemet, hazájában gyógyítani szeretne. Eladta összes ékszerét, s 1872 szeptemberében beköltözött a Remistrasse és
a Plattenstrasse sarkán álló Phönix Panzióba. Hat éven
keresztül megállás nélkül tanult, sokat nélkülözött. Végre megkapta orvosi diplomáját. Az ottani professzor
állást kínált neki, ám ő hazájához hűen visszatért Magyarországra. Hazánkban akkoriban még csak férfiak
járhattak egyetemre, s csak férfiakból lehetett orvos.
Vajon Vilma álmai valóra váltak? Kiderül Kertész
Erzsébet izgalmas regényéből.
Kristóf Ágnes

10. Országos
Könyvtári Napok
2015. október 5–12.
www.osszefogas.kjmk.hu

A ráckeresztúri programokról
hamarosan tájékoztatjuk
olvasóinkat.

Új könyvek a könyvtárban
A KSZR keretében negyedévente százezer forint értékben rendelhetünk könyveket. Megérkezett az idei harmadik szállítmány: izgalmas és népszerű regények, ismeretterjesztő könyvek. Jó böngészést, olvasást kívánunk!
Akunyin, B.: Azazel
Atwood, M.: Az özönvíz éve
Boldizsár Ildikó: Királylány születik
Bond, M.: Paddington besegít
Bond, M.: Paddington folytatja
Csíkszentmihályi M.: Az öröm művészete
Ende, M.: A Végtelen Történet
Fejős Éva: Hotel Bali
Feldmár András: Szégyen és szeretet
Fischer Eszter: Modern mostohák

Follet, Ken: A katedrális
Freeman, J.: A tehetség ajándéka
Garber, J. R.: Cselszövés
Grossman, J.: Arcfestés
Hauck, P.: Légy jó önmagadhoz!
Himmelhuber, P.: Gyümölcsfák metszése
Hislop, V.: A sziget
Kinsella, S.: Egy boltkóros naplója
Marten, H.: A citromkert

McDermid, V.: A klastrom titka
Muzsikáló madárház
Pál Ferenc: A magánytól az összetartozásig
Petterson, P.: Megtagadom
Preussler, O.: A kis szellem
Rachlé, S.: Az ókori Egyiptom
Roberts, Nora: A gyűjtő
Rodriguez, J.: Jól enni, jól lenni
Strayed, C.: Vadon
Žantovský, M.: Havel: egy élet
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SKANDINÁV REJTVÉNY
(Forrás: skandomata.hu)
A képen látható író bihari ridegpásztor családban született. Ő
maga is bojtár, majd juhász volt.
Első verseskötete Himnuszok
Kelet kapujában címmel jelent
meg 1933-ban. Két évvel később
Szabó Pállal és Barsi Dénessel
megalapították a Kelet Népe
című irodalmi folyóiratot. Beküldendő az író neve és önéletrajzi ihletésű alkotásának címe.
Határidő: 2015. október 9., éjfél.
A 2015. augusztusi rejtvény
helyes megfejtése: Rabindranáth
Tagore. Tizenhárom helyes
megfejtés érkezett. A három
szerencsés nyertes: Csépán
Jánosné, Gajdó András, Simon
Józsefné.
A nyeremények a könyvtárban
vehetők át nyitvatartási időben.
Minden megfejtőnek gratulálunk!

JÓ TUDNI!

Miért nem szabad veszélyes hulladékot égetni?

Nem csak azért tilos a veszélyes hulladék (gumi, elektromos kábel, pelenka stb.) elégetése, mert azt
valamilyen rendelet megtiltja. Azért is tilos, mert égés közben rákkeltő, az egészségre ártalmas vegyületek szabadulnak fel. Lehet, hogy a hulladék elég, eltűnik a szemünk elől, de „cserébe” mérgezett levegő kerül a tüdőnkbe. Vigyázzunk jobban a magunk és a környezetünkben élők egészségére!

RÁCALMÁS
A Duna jobb partján fekvő Fejér megyei kisváros már
az őskorban is lakott hely volt. Almás, Tikos és Szigetfa településeket a török kiűzése után, 1696-ban egyesítették Rácalmás néven. A település a XVI. században a
Jankovich család birtoka volt. A családi kúria és kápolna ma is a város nevezetességei közé tartozik. A Rácalmási szigetek természetvédelmi terület,
több mint kilencven különböző madárfajta fészkel itt. Egy hosszabb és egy rövidebb ártéri tanösvényt alakítottak ki, amelyeket végigjárva a Duna élővilágát, a város történetét ismerhetik
meg az ide látogatók. A városka több mint egy évtizede rendezi meg a tökfesztivált. Idén
szeptember 25–27. között várják az érdeklődőket. (Részletek: racalmasitokfesztival.hu)
A tök ● A szimbólumtárak s más kultúrtörténeti munkák részletes
eligazítást nyújtanak erről a kúszó szárú, nagy, kerek levelű növényről. Az ókori Rómában például a butaság, az üresfejűség kifejezője
volt a tök. A sztoikus filozófus, Seneca híres Játék az isteni Claudius
haláláról című művének másik címe Apocolocyntosis, azaz ’tökké
válás’… Jónás próféta az Úr jóvoltából s akarata szerint egy tökbokor árnyékába húzódhat, hogy enyhülést szerezzen, ám a gyorsan
növő növény hamar elfonnyad… A tök a keresztény művészetben
Jónás története alapján a feltámadás, gyors növése és hervadása
miatt a mulandóság jelképe lett, ami az angol nyelvterületeken
Halloween idején (október 31-én, mindenszentek előestéjén) érzékelhető a leginkább. (Az ijesztő arcot formázó töklámpások eredetileg egy ősi kelta pogány ünnep kellékei voltak.)

2015. szeptember

F A hulladékégetés egészségügyi hatásairól
Ő Ráckeresztúron (is) gyakran háborognak az emberek,
A
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hogy büdös van. A szomszéd vagy a távolabb élő
ugyanis olyan anyagot tüzel a kertjében, amit nem
lenne szabad. Érdemes elgondolkodni azon, vajon
megéri-e máglyát rakni pelenkából, autógumiból vagy
akár egyébként komposztálható hulladékból…
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V. EGÉSZSÉGNAP
RÁCKERESZTÚRON
2015. szeptember 26., szombat,
9.00–13.00 óra, tornacsarnok

Égetés során a hulladék nem vész el, csak átalakul: salak, pernye,
füst (és energia) lesz belőle. A kéményeken át távozó füstöt alkotó
9.00–12.00: véradás
részecskék a levegőből kiülepedve a talajba, a növények leveleire
9.30: Megnyitó
vagy az élővizekbe kerülnek.
Jógabemutató
A kéményből távozó füstgáznak még a pontos összetétele sem
Koleszterin-, vércukor-, diabétesz-kockázatelemzés
ismert, közismert tény azonban, hogy a keletkező kén-dioxid és a
A Richter Gedeon Gyógyszergyár és a Fejér Megyei Kormányhivatal
nitrogén-oxidok a savas esők keletkezésében, a szén-dioxid a
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve támogatásával
globális felmelegedésben játszik nagy szerepet.
Életmód-tanácsadás a háziorvosoktól
A szerves (egyébként komposztálható) anyagok égetésekor
Hallásvizsgálat – Pannon Halláscentrumok
keletkező poliaromás szénhidrogének az élőlények bőrére, szerveA Magyar Vöröskereszt bemutatója
zetébe, illetve tüdejébe jutva rákot okozhatnak, s a legújabb kutatáBiorezonancia – gyógyító ásványok
sok igazolták génkárosító hatásukat is. A dioxinok elsősorban a
Dr.
Kovács Zsuzsanna – tüdőgyógyász
műanyagok égetése során keletkező, klórtartalmú szerves vegyületek,
Rostás Gábor – gyógymasszőr
melyek a természetben nem fordulnak elő, ám igen stabil, nehezen
lebomló vegyületek. Legveszélyesebb tulajdonságuk, hogy zsírban jól Tóth Andrea – Életfaprogram Komplex egészségőrző program
Egészségfejlesztési Iroda – állapotfelmérés
oldódnak, így a zsírszövetben és az anyatejben halmozódnak föl, illetve
Látásvizsgálat – Turáni Optika Kft.
közvetett úton bekerülhetnek a tehéntejbe, sajtokba, vajba is. Az emberi
szervezetre kifejtett káros hatásuk igen sokrétű: megzavarják a hormon- A Szent László Völgye Segítő Szolgálat bemutatkozása
rendszer normális működését, rosszindulatú daganatok kifejlődését
KIMM, Ráckeresztúr
idézik elő többek között a kötő- és támasztószövetekben, a tüdőben és a
A Fincsitej sajt- és joghurtkóstolója
májban, valamint megnövelik a veleszületett fejlődési rendellenességek
A Cserkúti méhészet mézkóstolója
(farkastorok, nyúlajak, szemfejlődési zavarok) kialakulásának esélyét.
Reformételek kóstolója – Egészséges Életmód Egyesület
(Bővebben: http://www.greenfo.hu/hirek/2005/09/05/a-hulladekegetesA Rácmenza Kft. ételkóstolója
egeszsegugyi-hatasai_1125918263)
(-jd-) A Szent László Falugazdálkodási Kft. lekvárkóstolója

Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda szeptembertől folytatja életmódváltó programjait, melyek továbbra is ingyenesen vehetők igénybe.
A továbbiakban testmozgás programok: Ercsiben gyógytorna,
zumba, vízi gimnasztika, úszás, sportnap; Baracskán és Kajászón krízis klub, diabétesz klub; Tordason és Gyúrón szív- és
érrendszeri betegklub működik. Továbbá egészséges táplálkozással kapcsolatos programok: egyéni táplálkozási tanácsadás, főzőiskola, testsúlykontroll klub.

További információt az Egészségfejlesztési Iroda elérhetőségein kaphat (személyesen, telefonon, e-mailben,
facebook oldalunkon, illetve az intézmény honlapján).
Az Egészségfejlesztési Iroda nyitva tartása:
hétfő: 9:00–18:00;
kedd, szerda, csütörtök: 9:00–16:00
péntek: 9:00–14:00
Telefon: +36 (25) 520-777; e-mail: ercsi.efi@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ercsi.efi
Honlap: www.ercsirendelo.hu/EFI
Szeretettel várjuk a Martonvásári
Járás minden olyan lakosát, akinek
fontos egészsége megőrzése!
Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14.

10:30 Tordas Zoo – kutyás bemutató;
Bánádi Edmond – fitnesz tánc
11:00 Mákvirág-táncbemutató
Simon Enikő – hajápolási tanácsok
Glóczné Szabó Viktória – műkörmös, kézápolási tanácsadás
Tupper-bemutató
AVON-bemutató
Alba Perzekútor Vagyonvédelmi Kft.
A gyerekeknek csillámtetoválás, arcfestés, lufihajtogatás.
A vizsgálatok és kóstolók díjtalanok!
Az egészséges életmód jegyében reformételek, sütemények
versenyét hirdetjük meg. A kész ételeket, süteményeket
szeptember 26-án 10 óráig lehet a tornacsarnokba hozni.
A Rácmenza Kft. konyhafőnöke bírálja el az ételeket.
A Ráckeresztúri Polgárőrség a mozgásukban
korlátozottakat, előzetes egyeztetés alapján,
eljuttatja az egészségnap helyszínére!
Minden látogatónk sorsjegyet kap,
amivel részt vesz a 12:00-kor tartandó sorsoláson,
ahol ajándékokat sorsolunk ki.
Dr. Bánovics Ilona

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Labdarúgás ● Az MPF Ráckeresztúri SE eddigi eredményei: Újbarok–MPF Ráckeresztúr 0–4; MPF Ráckeresztúr–
Dinnyés 5–2; Zichyújfalu–MPF Ráckeresztúr 2–3; MPF Ráckeresztúr–Alcsútdoboz 3–1; Vértesacsa–MPF Ráckeresztúr
1–6; MPF Ráckeresztúr–Vértesboglár 3–0 (félbeszakadt)
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Útra keltek
A képen a Vajda utcai gólyák láthatók, itt még vidáman bogarásztak a kanálisparton. Rájuk fért, hogy
erősödjenek, hiszen hoszszú utat kell megtenniük,
mire telelőhelyükre érnek.
Sajnos, a főút melletti
fészek fiókái közül ketten
nem kelhettek útra: Remény és Rege kirepülésekor fennakadt egy nagyfeszültségű vezetéken. Szüleik és testvérük azonban vélhetően már a melegebb
klímájú vidékek felé közeledik.
Gólyáink sok-sok örömöt hoztak, hiszen közelről figyelhettük családi életüket. Nemegyszer tanúi lehettünk a gólyakamerán keresztül, hogyan állt kitárt
szárnnyal valamelyik szülő órákon át mozdulatlanul a fiókák fölött. Láthattuk,
hogyan etették a kicsinyeket, akik olykor még több falatot reklamáltak mamájuktól. Az öröm mellett bánat is érte a gólyák barátait ezen a nyáron, de bízzunk
benne, hogy Repke életképes ifjú madárrá fejlődött, s ő is és szülei (Timi és
Misi) is hazatérnek majd Ráckeresztúrra. A fészek s mi várjuk őket.
(-s)

ÚTRAVALÓ ÜZENET
„Mindenki úgy gondolkozik, ahogy akar, s a mókusnak is meglehet a véleménye a hiúzról.”
(J. F. Cooper)

Előző havi játékunk megfejtése: a Hősök terén található első világháborús emlékmű részlete, a katona
bakancsa. Kilenc helyes
Mi látható a képen?
megfejtés érkezett. A nyerA fotó Ráckeresztúron készült. Kérdés, tes: Misángyi Zita és Kornél nevű kisfia (a képen).
hogy pontosan hol. A megfejtéseket a
Köszönjük a fotót, és graturackereszturi.hirmondo@gmail.com
lálunk a szemfüles ifjúnak!
címen várjuk, vagy személyesen is leadhat- A nyeremény a könyvtárják a könyvtárban nyitvatartási időben.
ban vehető át.
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