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Weöres Sándor Buba éneke
című versével köszöntjük az
édesanyákat, nagymamákat,
dédmamákat, keresztanyukákat.
Sok örömet kívánunk!
Ó, ha cinke volnék,
útra kelnék,
hömpölygő sugárban
énekelnék –
minden este
morzsára, buzára
visszaszállnék
anyám ablakára.
Ó, ha szellő volnék,
mindig fújnék,
minden bő kabátba
belebújnék –
nyári éjen,
fehér holdsütésben
elcsitulnék
jó anyám ölében.
Ó, ha csillag volnék
kerek égen,
csorogna a földre
sárga fényem –
jaj, de onnan
vissza sose járnék,
anyám nélkül
mindig sírdogálnék.

Szerhasználó tinik rehabilitációja
Képriport a majálisról
Citerazenekar alakult Ráckeresztúron
Kertelő: Gyermekbarát kert
Bajnok az MPF Ráckeresztúr labdarúgócsapat
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Gyógyszertári ügyelet
május 28., 29.: Martonvásár 06-22/569-146
június 4., 5.: Ráckeresztúr 06-25/455-812
június 11., 12.: Ercsi
06-25/505-790
június 18., 19.: Martonvásár
június 25., 26.: Ráckeresztúr
július 2., 3.: Ercsi

Egészségház
(Petőfi Sándor u. 7.;

25/455-804)

Háziorvosok rendelési ideje

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

Dr. Bánovics Ilona 06-30/475-5781
Asszisztens: Erdősi Zoltánné
Hétfő, szerda: 14–18
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12
Dr. Mihalicza Ingrid 06-20/852-0350
Asszisztens: Németh Éva
Hétfő, szerda, péntek: 8–12
Kedd, csütörtök: 14–18
Tisztelt Ráckeresztúri Lakosok!
(Péntekenként felváltva rendel a két
A ráckeresztúri fogorvosi szolgálat új telefonszámon érheháziorvos.)
tő el 2016. május 1-jétől. Petrik Tiborné fogorvosi asszisztens
Vérvétel (bejárat az udvar felől)
fogadja munkaidőben a hívásokat, nála lehet bejelentkezni,
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30

időpontot egyeztetni.
Telefonszám: 06-20/385-6703
Farkasné Vancsura Ildikót Peszter
Védőnői szolgálat

Zsuzsanna helyettesíti
06-20/852-0351

Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba

Állatorvos: dr. Zamody János Telefon: 06-30/974-0374
FALUGAZDÁSZ – Glaszhütter Anett

06-70/436-2449

06-20/852-0351. Rendel kéthetente Ügyfélfogadási idő
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpont- Hétfő: Ráckeresztúr, Hősök tere 20., Polgármesteri Hivatal, 8.00–12.00;
Ercsi, Szent István út 12–14., Művelődési Ház, 13.00–16.00
egyeztetés szükséges!
Kedd: Martonvásár, Budai út 13., Városháza, Gerots terem, 8.00–12.30;
Velence, Tópart u. 52., kastély, 13.00–16.00
Orvosi ügyelet
Szerda: Kajászó, Rákóczi út 79., Polgármesteri Hivatal, 8.00–12.00; Gyúró,
Készenléti sürgősségi ügyelet
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az ak- Rákóczi út 49., Polgármesteri Hivatal, 12.30–16.00 (páratlan héten); Tordas,
Szabadság út 55. Művelődési Ház, 12.30–16.00 (páros héten)
tuálisan rendelő háziorvos.
Péntek: Székesfehérvár, Budai út 9–11., 7.30–14.00
Sürgősségi betegellátás
Baracskán továbbra sincsen ügyfélfogadás.
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól
A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepnapokon: Ercsi Egészségügyi Központ Vízszolgáltatás: Rézbányai József 06-30/598-1269
Varga István 06-30/598-4776
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021)
Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/819-5607
Szent László Völgye Segítő
Gondi Géza 06-30/868-2293
Szolgálat (2462 Martonvásár Szent
László út 24.; telefon: 06-22/460-023)
Fűnyírást, fűkaszálást, bozótvágást vállalunk!
Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a PolHívjanak bizalommal! 06-25/454-095
gármesteri Hivatalban.
Szent László Falugazdálkodási Kft.
Gyerekjólléti ellátás:
hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)
FONTOS TELEFONSZÁMOK
Családsegítés:
hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039
Körzeti megbízott – Szilukács Krisztián, Vásári Dénes:
(Birgány Károlyné)
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel- 06-20/210-5166
Polgárőrség: 06-70/211-6424
nappal hívható): 06-20/376-2808
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Szerhasználó tinik
rehabilitációja
Konferencia az új otthonban
Ráckeresztúron 1986 óta működtet drogterápiás otthont a
Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió
az alapító, Victorné Erdős Eszter vezetésével. A most ünnepélyesen is megnyílt, 444 millió forintból felépült Fiatalkorúak
Rehabilitációs Otthona külön épületegyüttesben, kifejezetten
gyerekek számára kialakított, saját programmal kezdte meg
szolgálatát. Tizenöt munkatárs – pszichiáter, pszichológus,
addiktológus, szociális munkás, négy tanár, oktatásszervező,
szociális gondozó és ápoló – foglalkozik a gyerekekkel, akik
valamilyen függőségben érintettek, legyen az kémiai vagy
viselkedési, például számítógép-, illetve Facebook-függőség.
Orsolics Zoltán Zénó, az új otthon és program szakmai vezetője elmondta: a három–hat hónapos terápia célja, hogy a
fiatalok megismerjék önmagukat, és ráébredjenek arra, hogy
„tisztán, józanul is lehet, sőt érdemes élni”.
A beköltöző fiatalokra szoros napirend vár. Délelőtt tanórákon és csoportfoglalkozásokon vesznek részt. Az otthon
saját tornacsarnokában mindennap lesz tornaórájuk a gyerekeknek. Külön épületben alakították ki azt a műtermet, ahol
művészetterápiás foglalkozásokat tartanak, és a műhelyt,
ahol szerelhetnek, barkácsolhatnak. A rengeteg terápia egyik
alapeleme a verbális fejlesztés. Fontos, hogy idővel komfor-

tosan érezzék magukat csoporthelyzetben, ahol szembe kell
nézni a másikkal, és megtanuljanak nyíltan beszélni önmagukról. Minden fiúnak lesz saját mentora is, akivel egyénileg
is beszélgethet.
A Magyarországi Református Egyház Fiatalkorúak Rehabilitációs Otthonában rendezett, Szerhasználó tinik rehabilitációja című szakmai konferencián részt vett Balog Zoltán, a
nemzeti erőforrások minisztere is, aki az új ifjúságvédelmi
stratégiáról, az ifjúságot érő káros hatások elleni védekezés
fontosságáról beszélt. Kiemelte azt is, hogy a református
egyháznak úttörő szerepe volt a szenvedélybetegek megmentésében az elmúlt évtizedekben, a fiatalkorúak tavaly
átadott rehabilitációs otthona pedig a gyümölcse annak a sok
munkának, amelyet Ráckeresztúron már évtizedek óta végeznek.
Beszterczey András, a református szeretetszolgálat irodavezetője rámutatott arra, az országban ilyen jellegű rehabilitációs intézmény összesen kettő van. Az otthon közössége a
rehabilitációnál többet nyújt, mert nem a megmaradt képességeket hozza felszínre, hanem új képességeket is szereznek az idekerülők.
A harminc férőhelyes intézménybe a jelentkezők két hét
próbaidő után nyerhetnek felvételt. Tíz–tizennyolc éves fiúkat
fogadnak, jelenleg nyolc lakójuk van.
(Forrás: hirado.hu; tinirehab.hu)
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél
Május elsején szomorkásan tűnődtem azon, hogy tavaly
még az óvodáskoromban megtanult verssel köszönthettem édesanyámat anyák napján: „Édesanyám, / virágosat
álmodtam, / napraforgó- / virág voltam álmomban, /
édesanyám, / te meg fényes nap voltál, / napkeltétől /
napnyugtáig ragyogtál.” Aztán azzal vigasztaltam magam,
hogy fölidéztem régi-régi kirándulásokat, amikor együtt
fedeztük föl valamely szép magyar táj jellegzetes növényeit. Édesanyámmal bármerre jártunk is az országban, a
fákat, virágokat mindenhol megcsodáltuk.
Bár Babócsára nem jutottunk el, de elképzeltem, milyen különleges látványban lehetett része annak, aki a
Somogy megyei községbe látogatott május elején. Ilyentájt mutatja ugyanis legszebb arcát a babócsai nárciszmező. A tengernyi csillagos nárcisz igazi különlegességnek
számít, s idén már huszadik alkalommal rendezték meg a
nárcisznapot és a hozzá kapcsolódó, Barcsról rajtoló
nárciszfutást. A nárciszok mellett többféle virágban lehet
itt gyönyörködni, de persze nem feltétlenül kell olyan
messzire utazni, hogy például virágzó orvosi veronikával
találkozzunk. A Veronica officinalis vérhatmatfű, dicsőfű, Isten botja néven is ismert, Diószegi Sámuel Orvosi
Füvészkönyvében vérfő néven szerepel mint véralvadást
elősegítő, sebforrasztó gyógynövény.
A babócsai virágok hívogatón integetnek az utazónak,
de érdemes a közvetlen környezetünkben is körülnézni,
hátha épp most kapunk kedvet kertünk áttervezésére. A
Kertelő rovat ezért gyermeknapi témával jelentkezik, s
ahhoz ad ötleteket, hogyan alakítsuk ki úgy kertünket,
hogy a gyerekek is otthonosan érezzék magukat benne.
Építhetünk például egy elvonulásra alkalmas házikót
vagy kunyhót, ahol nyugodtan olvasgathat, játszhat vagy
naplót írhat a gyerek, s ahová olykor a felnőtt is elvonulhat, ha valami súlyos bánat nyomja a lelkét, s szeretne
kicsit egyedül lenni.
Gajdó Ágnes

Májusban született
Rippl-Rónai József (1861–1927)
festő- és grafikusművész
A Kaposváron született művész pályája elején patikussegédként dolgozott, majd Budapesten gyógyszerész
mesteroklevelet szerzett. Zichy Ödön
családjánál volt házitanító, közben rajzórákat vett. Münchenben járt a művészeti akadémiára, majd 1887-ben
Párizsba ment, és Munkácsy Mihálynál tanult, később a
segédje lett. Kaposváron 1902-ben telepedett le.
Részt vett a Nyugat folyóirat mozgalmában, és alapító
tagja volt a Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre
csoportnak. Művészete posztimpresszionista és szecessziós jegyeket tükröz, festményeire a gazdag színvilág, a bátran stilizáló vonaljáték és dekorativitás jellemző. A századforduló környékén festette a kisvárosi életet bemutató
Piacsek bácsi-sorozatot. Az I. világháború után alkotta
drámai hatású íróportréit többek között Babits Mihályról,
Szabó Lőrincről, Móricz Zsigmondról. Egykori háza és a
villa kertjében álló műterme ma emlékmúzeum.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HÍREK

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat
képviselő-testülete 2016. április 26-án tartott ülésén hozott döntésekről:
● A képviselő-testület döntött az óvodát érintő egyes
munkák költségeiről.
● Döntöttünk a május végi önkormányzati rendezvényt
érintő kérdésekről.
● Támogatást nyújtottunk egyes társadalmi szervezeteknek.
● Tárgyaltunk az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit
Kft. 2015. évi beszámolójáról, melyet nem fogadtunk el.
● Jóváhagytunk közszolgáltatóval és mobil telefon szolgáltatókkal kötött szerződéseket.
● A Fejér Megyei Kormányhivatal kérésére felülvizsgáltuk a helyi adókra vonatkozó szabályozást, ez azonban
a gyakorlatban semmilyen változást nem jelent.
● A jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében módosítottuk a fogorvossal és a háziorvosokkal
kötött szerződéseket.
● Elfogadtuk a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést.
● Döntöttünk pályázatokkal kapcsolatos ügyekben és
zárt ülésen egy méltatlansági ügyben.
Kókai Dávid alpolgármester

www.rackeresztur.hu

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

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére
Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során
fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező
tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar
jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen
erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka
az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri
tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
A levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet,
illetve a növénytermesztéssel öszszefüggésben keletkezett, vagy
kerti hulladék szabadtéri égetése,
kivéve, ha azt külön jogszabály –
pl. növény egészségügyi okból
hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti
hulladék égetését csak az adott település önkormányzata
engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben
is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és
módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben
az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni
kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is
megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a
tűz állandó felügyelete mellett.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet
nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas
kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a
várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos
szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti
hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett
területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy
hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység
miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további
információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait
(http://www.katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei: http://
www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?
pageid=press_video_index2&vid=39;
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?
pageid=press_video_index2&vid=32
■

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK
ENGEDÉLYEZETT IDŐPONTJA RÁCKERESZTÚRON
Minden kedden 14–20 óra között
Minden szerdán 8–14 óra között
Minden szombaton 8–12 óra között

2016. május

Majális

A főzőversenyen hat csapat vett részt: a polgárőrök (chilis bab), a BOR-ÁSZOK
(babgulyás, lángos és lekváros fánk), a Pávakör (erdélyi székelykáposzta), a Mákvirág
Tánccsoport Egyesület (halászlé és krumplis
pogácsa több fajta ízesítésben, lekváros hájas
sütemény), Csizmarik Autó- és Gumiszerviz
(csülökpörkölt) és a falugazdálkodási kft. csapata (paprikás krumpli). Ízletes ételek készültek, dicséret illeti a szakácsokat, akik egy-egy
ötletes fakanalat kaptak jutalmul. A gyerekek
élvezték a jó időt, főleg a trambulinon ugráltak vagy az ugrálóvárban, de nagy népszerűségnek örvendett az állatsimogató is. Sokan
neveztek a sporttotóra és az aszfaltrajzversenyre, mások inkább kézműveskedéssel,
sporttolással múlatták az időt. Az ECDS
Táncstúdió táncosai Mózsik Viktória vezetésével idén is elkápráztatták a közönséget. Este
retró diszkót tartott DJ Antos és DJ San-C –
nem csak tiniknek.
■
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Borverseny és citeraszó

A tisztább környezetért
A TeSzedd! országos akcióhoz idén is csatlakoztak a község
intézményei, civil szervezetei: Ráckeresztúri Petőfi Sándor
Általános Iskola, Ráckeresztúri Mosoly Óvoda, Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség, Szent László Falugazdálkodási
Kft., a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete, a KIMM
Drogrehabilitációs Központ, Ráckeresztúri Iskolásokért
Közalapítvány, Őszirózsa Nyugdíjas Klub; BOR-ÁSZOK
Dalárda Egyesület, Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület,
Mákvirág Tánccsoport Egyesület, Zöld Erdő Vadásztársaság, Ráckeresztúri Sportkör Egyesület.
Száznyolcvan zsák szemét gyűlt össze, amit a gyűjtőpontokról szállítottak el.
Köszönet valamennyi résztvevőnek!
■

A Ráckeresztőri BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület április
16-án tartotta tavaszi rendezvényét. Két más helységből is
érkeztek vendégek. Pusztaszabolcsról a Harmónia Nyugdíjas Egyesület tagjait, valamint a ki mit tud?-on megismert
budapest–káposztásmegyeri Hajló Táncegyesület tagjait
fogadtuk, akik fellépésükkel színesítették a műsort. Természetesen a ráckeresztúri civil szervezetek is szerepeltek: a
Pávakör, a Mákvirág Tánccsoport Egyesület és a Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület. Fellépett még Halász Tibor, Péter András és felesége, Julika, Marczinka Marika és
Mabda Luca is. Idén már harmadszor állt közönség elé a
Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK citerazenekar, s ismét nagy
sikert arattak.
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy dr. SzentesMabda Katalin Dóra polgármester asszony és családja,
valamint a képviselő-testület tagjai közül Lisziné Hunyadi
Hajnalka és Szabó József is elfogadta meghívásunkat.
A rendezvény keretében megtartottuk a már hagyományos borversenyt. Idén hétfajta borral neveztek kizárólag
ráckeresztúri gazdák. A borokat Bakonyi Ferenc, Péter
András és Dobrádi Károly értékelte. Az eredmény:
Vörösbor: I. Király Antal, II. Kovács Károlyné, III.
Bakos Imre
Fehérbor: I. Puha József, II. Kovács Károly, III. Bakos Imre
Rozé: I. Krausz Györgyné
A nyerteseket oklevéllel jutalmaztuk.
*
Nagy erővel készülünk a nagyvenyimi pünkösdi
dalostalálkozóra, ahova az Aranydaru Nyugdíjas Klub hívott meg bennünket. Valamint a KÓTA által meghirdetett
18. országos szintű népzenei minősítőre, ami május 22-én
lesz a Pest megyei Bugyi nagyközségben. Két évvel ezelőtt,
2014-ben az országos minősítőn ezüst minősítést kaptunk.
Készülünk a Keresztúr-találkozóra is, ahová egyesületünk és a citerazenekar kapott felkérést.
Dobrádi Károly elnök

Televíziós
szereplés
A Darázsderék
Nyugdíjas
Táncegyesület
Adójuk 1%-ával segíthetnek a településen műtavaszi rendezködő civil szervezeteknek. Kérjük, a bevallás
vényén az M1
elkészítésekor ne feledkezzenek el a helyi
csatorna Életkor
egyesületekről. (A szervezet adószámát kell a rendelkező nyilatcímű műsorákozaton feltüntetni.)
nak stábja is részt vett. A csoportról készült hangulatos,
Ráckeresztúri „Őszirózsa” Nyugdíjas Klub Egyesület
színes tudósítás április 17-én került adásába. A műsor megAdószám: 18496608-1-07
tekinthető a következő címen: http://www.mediaklikk.hu/
Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség
video/eletkor-2016-04-17-i-adas-5. Gratulálunk!
■
Adószám: 18491603-1-07
Református Rehabilitációs Alapítvány
Adószám: 18492415-1-07
Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány
Adószám: 18489509-1-07

Tisztelt Ráckeresztúri Lakosok!

Ajánlja fel adója egyik 1%-át valamely egyháznak!
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
A Magyarországi Református Egyházé: 0066.
Bővebb információ: http://www.nav.gov.hu/nav/
szja1_1/technikai_szamok
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK”
Péter András, a Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület művészeti vezetője
két éve él településünkön feleségével, a ráckeresztúri családból származó Damak
Juliannával. Mindketten pedagógusként dolgoznak, András életében azonban a
zene is meghatározó szerepet játszik. Középiskolásként diákzenekarban játszott, az
1980-as évektől komolyabban foglalkozik a népzenével. Három hónapja vezetésével
alakult meg a tíz főből álló ráckeresztúri citerazenekar, amely eddigi fellépésein
igen nagy sikert aratott. Rovatunkban Péter András bemutatkozását olvashatják.
Szentesen születtem ötgyermekes családban. Orvos édesapám
és ápolónő édesanyám hagyományos, polgári életformában
neveltek bennünket. Alsó tagozaton ének-zenei általános iskolába jártam, ahol furulyázni és hegedülni is tanultam. A felsőt
már matematika tagozatos osztályban végeztem el Mosonmagyaróváron. A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban
tanultam 1972-től, ekkor alakítottuk bátyámmal és néhány barátunkkal az első zenekarunkat. Az 1976-os Bencés Bálon már a
mi diákzenekarunk szolgáltatta a talpalávalót.
Első diplomámat Budapesten vehettem át, a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolán pszichopedagógia–oligofrénpedagógia szakot végeztem. Feleségemmel ez idő tájt ismerkedtem meg. Ő Ráckeresztúrról származik, az akkoriban még
elég népes Damak család egyik ágából. 1980-ban pályakezdőként egy évet itt is tanítottunk, majd a Martonvásári Foglalkoztató Iskola és Nevelőotthonban dolgoztunk Pápay Ágoston vezetése alatt.
1982 óta Győrben éltünk, és mindketten pedagógusok lévén, ott tanítottunk egészen 2015-ig. Munka mellett több diplomát is szereztem: technika szakos tanárit Szombathelyen, számítógép programozóit Győrben és informatikatanárit a Veszprémi Egyetemen. Közben megszületett és mára felnőtt három
gyermekünk. András és Márton informatikai vonalon dolgoznak,
Ágnes lányunk tanítónő lett. Sokfelé és sokféle munkám volt,
habár a fő irányt mindig is a tanítás jelentette. A gyerekek és a
fiatalok folyamatosan jelen vannak az életemben. Ezt fontosnak
tartom, mert – legalábbis úgy gondolom, hogy – a korom ellenére is sikerül megtartanom a fiatalos, rugalmas gondolkodást, az
értük érzett felelősséget. Sajnos a keresztúri iskolában nem
tudtunk elhelyezkedni, így feleségem Martonvásáron tanít, én
második éve oktatok informatikát Ercsiben, ahol emellett gitár
szakkört vezetek. Ráckeresztúron végre gyakorolhatom eredeti
hivatásomat, tavaly óta büszkén mondhatom magam a református egyház által üzemeltetett Fiatalkorúak Drogterápiás Otthona
munkatársának.
A nyolcvanas években kezdtem komolyan foglalkozni a népzenével. Barátaimmal megalakítottuk Győrben a Kótafa zenekart. Főleg az akkoriban nagyon divatos kalotaszegi és széki
muzsikát játszottuk. A környező megyék néptánccsoportjait
kísértük turnékon, fesztiválokon, önálló esteken. Később a Győr
néptáncegyüttes zenekarához kerültem, sok-sok bel- és külföldi
turnét végigmuzsikáltunk. Arany minősítésű csoportunkkal jártunk Bécsben, Berlinben, Londonban, Athénban, Rómában,
Párizsban, Brüsszelben, Madridban és Lisszabonban, de voltunk Moszkvában és Jerevánban is. Legtöbbször fergeteges
sikerrel vittük hírét a magyar kultúrának. Számomra a legemlékezetesebb utazások voltak Szardínia, a Man-sziget és Örményország, valamint Erdély és Portugália. A rengeteg élmény
mellett sok-sok zenészbarátság is köttetett. Időközben
alapítótagja lettem a győri Transfolk együttesnek is. Velük tíz
éven keresztül zenéltem. A repertoár főként európai, balkáni és
kisázsiai népzenék feldolgozásaiból állt.

Magyar néptánc vonatkozásban még megemlíteném a
győrújbaráti Csobolyó néptáncegyüttest, amelynek tagjaival
szintén csaknem tíz éven keresztül dolgoztam együtt. A legutóbbi években zenés versekből összeállított tematikus műsorokat
adtunk elő a szintén győri Barangoló együttessel. Velük a mai
napig tartjuk a kapcsolatot, gyerekműsoroktól az idősotthonokig,
szüreti, városi és falusi rendezvényeken egyaránt előfordulunk.
Amint az eddigiekből is kitűnik, a zene szeretete végigkíséri
az egész életemet. Sokféle hangszeren tanultam meg időközben játszani. Így otthon már egész kis arzenál gyűlt össze: hegedű, mezőségi brácsa, gitár, basszusgitár, mandolin, nagybőgő, de sokféle furulya, ütős- és ritmushangszer is van szinte
minden sarokban. Tavaly júliusban Király Antalné Rózsika
(akivel immár több évtizedes barátság köt össze bennünket)
ajánlására keresett meg Dobrádi Károly, a BOR-ÁSZOK Dalárda
Egyesület elnöke, hogy kicsi, ámde lelkes csapatuknak a művészeti irányítását vállalnám-e. Két meglátogatott próba és néhány
közös fellépés után nagy örömmel mondtam nekik igent.
Egy Király
Anti
bácsi által
készített
citerát már
1980
óta
őrzök otthon. Ez adta
az ötletet,
hogy a dalkör mellett
életre keltsünk
egy
citerazenekart is, hiszen gondoltam, hogy a faluban még sok „elfekvő” Anti bácsi-féle citera
lehet. Külön öröm számomra, hogy október óta töretlen lelkesedéssel járnak próbára a tagjaink, és a BOR-ÁSZOK mellett más
civil szervezetek tagjai is velünk tartanak a zenetanulásban.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a ráckeresztúri képviselő-testületnek és a Polgármester Asszonynak, hogy próbateremként használhatjuk az önkormányzat épületét. Ez nagy segítség a számunkra. Cserébe, remélem, emlékezetes előadásokkal tudjuk majd színesíteni az ünnepélyeket és más rendezvényeket.
Szeretném, ha a faluban a fiatalabbak is megérezhetnék az
együttzenélés örömét. Informatikatanárként is csak azt tudom
tanácsolni: kevesebb Facebookra és több produktív együttlétre,
közös élményre volna szüksége mindenkinek! A gyökereink
alapos ismerete pedig segít bennünket a céljaink kitűzésében és
megvalósításában. Szívesen segítenék egy utánpótlás csoport
felkészítésében is, ha erre igény mutatkozik.
Péter András
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Citerazenekar alakult Ráckeresztúron
A zene „Isten parányi emlékeztetője az embernek,
hogy nem az ember az egyetlen csoda ebben az univerzumban. A zene harmonikus kapcsolat minden
élőlény között, még a csillagok között is” – hangzik el
A szeretet szimfóniája című filmben. S valóban. A zene
ráadásul hangot ad a szomorúságnak, az örömnek, a
szorongásnak, a ragyogásnak, mindenki érti, nem kell
lefordítani. A zene ereje képes a vadat is megszelídíteni, a szomorkodót megvigasztalni. Kodály Zoltán írja egy helyütt, hogy nincs teljes lelki élet zene nélkül, hiszen a léleknek
bizonyos régióiba csak a muzsika képes bevilágítani.
Eleink életének jeles napjain biztosan előkerült a szépen szóló húros hangszer, így nem múlt el névnap, lakodalom, keresztelő, disznóvágás citeraszó nélkül, de „padkaporos” bálokon, farsangkor vagy valamely mezőgazdasági munkához kapcsolódó mulatságon is nélkülözhetetlen kellék volt. Ráckeresztúron is fellelhető még egy-egy szúette hangszer az idősebbek
kamrájában vagy a padláson, de használni már nemigen használják. Hajdan Király Antal Dreher (ma: Dózsa György) utcai
műhelyében sorra készültek a citerák. Az idősebbek még emlékeznek rá, hogy a faluban a Pávakör mellett citerazenekar is
működött; jó hangú és megbízható hangszerre tehát mindig szükség volt. Anti bácsi szívesen bütykölt a műhelyében, s bár
a legjobb citerák fűzfából készülnek, ő diófát használt. Az első hangszert még gyerekkorában készítette, később megrendelésre dolgozott, más településekről is felkeresték, sőt az egyik Király-féle citera Hollandiába is eljutott.
A régi emlékek is közrejátszottak abban, hogy néhány hónappal ezelőtt a Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület művészeti vezetője, Péter András kezdeményezésére ismét citerazenekar alakult a településen. A tíz főből álló csapat tagjai: Király Antalné, Kvasz Lászlóné, Lukács
Istvánné, Radócz Józsefné, Damak Antal, Dobrádi Károly, Kovács Károly, Lukács
István, Péter András, Radócz József. Érdekesség, hogy nemcsak a BORÁSZOK törzstagjai csatlakoztak a zenekarhoz, hanem a község másik két
jelentős civil szervezetének, a Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesületnek
és a Mákvirág Tánccsoport Egyesületnek a tagjai is. Az összefogás különösképpen szép példája ez, s minden bizonnyal a közös zenélés, éneklés a
titka a jó hangulatnak, ami a zenekaron belül szinte minden pillanatban
(gá)
tetten érhető.
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. 44., volt téesz-irodaház) vagy a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen.
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K Gyermekbarát kert
E A gyerekek odavannak a
R kalandokért, éppen ezért
a gyermekbarát kert nem
T feltétlenül tökéletes. A
E tökéletes a gyermekek
L számára egyet jelent az
unalommal. Számukra
Ő vonzóbbak a kert elhanyagoltabb részei, ahol felfedezhetik a természetet, és
kedvükre kísérletezhetnek. Mi magunk is a kertünkbe csalogathatunk felfedezésre váró állatokat, ha tojófészkeket, madárfürdőket vagy házilag barkácsolt rovarhoteleket teszünk ki.
Már egészen kis gyermekeket bevonhatunk a kerti munkákba. Ily módon gyorsan megtanulják mi ehető és mi nem. Jó
ötlet a saját veteményeskert, ahol a gyermekkel együtt vethetünk és nevelhetünk zöldségeket és gyümölcsöket, amelyeket
később ők maguk szüretelhetnek le. Különösen alkalmas erre
a célra a paradicsom, a zöldborsó, a málna és az eper, mivel
termésük azonnal fogyasztható.
Minden családi kert nélkülözhetetlen elemei a mászásra
vagy elvonulásra alkalmas helyek. Ilyen például egy fára épített ház vagy egy ágakból épített kunyhó. A pár éves mogyoróbokrokat már meg lehet mászni, a mogyorókat pedig nemcsak
a gyerekek, hanem a mókusok is szeretik. A fiatal gyümölcsfákra felmászni azonban nem ajánlott, mivel a terméshozamot
évekig kedvezőtlenül befolyásolhatja egy letört ág.
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IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Új könyvek
A Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer keretében új könyvek
érkeztek könyvtárunkba, amelyek
szabadon kölcsönözhetők.
Nesbø, Jo: Vér a havon
Vekerdy Tamás.: Nagy családkönyv
Tarjányi Péter: Forradalmár
Benkő László: Szent László
Hjorth, Michael: Sír a hegyekben
Truc, Olivier: Sámándob
Diederisch, Gilles: Játékos relaxáció
Sartori, Penny: Úton a fény felé
Juul, Jesper: Gyerekkori agresszió
Nagy László: Csodafiu-szarvas
A magyar páncélosalakulatok története
Bánki István: Magyar nyelv és irodalom
Száray Miklós: Történelem
Mennen, Patricia: A vonatok
Vadadi Adrienn: Maja barátokra lel
Berg Judit: Tündérnaptár
Luhn, Usch: Micsoda disznóság!; Csajbanda a Csillag-tanyán (Pimasz négyes
sorozat)
Nikodém Vanda: Hanna blogja, avagy
Schrödinger macskája
Reider, Katja: Az új osztálytárs
Sárvári Töttős Györgyi: Varázspálca
szakszerviz
Lenk, Fabian: Caesar és a nagy összeesküvés (Idődetektívek)
A világirodalom 33 legszebb meséje
Zevin, Gabrielle: Egy könyvmoly
regényes élete
Coelho, Paulo: Az alkimista; Brida;
Veronika meg akar halni; A győztes egyedül van; A zarándoklat

Adytól Zrínyiig

Meleg nyári napokon a kert igazi élvezet a gyermekek számára. Például felállíthatunk egy kis pancsoló medencét; a tömlőhöz csatlakoztatott locsolópisztoly és a szórófej a gyerekek
kedvence.
A családi kert megtervezésekor azonban ne feledjük a gyermekek biztonságát. Ne neveljünk a kertben mérgező növényeket, ha kisgyermek van a családban. Nem tanácsos angyaltrombitát, őszi krókuszt, aranyesőt, nadragulyát és gyöngyvirágot tartani egy családi kertben. Nagyobbacska gyerekeknek
azonban már elmagyarázhatjuk, pontosan melyik növény mérgező és melyik nem. A tavak, medencék és esővizes hordók
elhelyezésekor is körültekintően járjunk el; legyenek megfelelően védett helyen, hogy a gyermekek biztonságát ne veszélyeztessék.
Tanácsos a kert köré sövényt vagy kerítést felhúzni, nehogy
a gyerekek kiszaladjanak az útra. Ily módon a szülők nyugodtan kiengedhetik gyermekeiket a kertbe, a szabad levegőre
játszani. (Képek: kertesz.blog.hu; kertinfo.hu)
KL

Költészet napi nyereményjátékunkon huszonöten vettek
részt, a játékosoknak huszonkét irodalmi kérdésre kellett
válaszolniuk. Az ajándékkönyveket egy magánszemély
nagylelkű felajánlásának köszönhetjük. Könyvet nyert: Izsó
János Tibor, Benke Sándor Márk, Kristóf Ágnes, Herkli Zsombor,
Szakolci Zsolt, Bucsi Csenge, Drozdikné Nagy Ágnes Tünde,
Bertalan Adrienn, Vizi Lászlóné. Apróbb nyereményt kapott:
Palkó Petra, Nagy Ruben, Szakolci Dorina, Czubók Csenge,
Világosi Gergő, Világosi Dorka, Dobi Erika, Nagy Fanni Gréta,
Nagy Nikolett, Mészáros Hajnalka, Bársony Virág, Kozocsa
Katerina, Major Dominik, Nikolics László, Apró Lili, Apró
Maja, Nagyné Czerula Mária, Horváth Hunor.
Minden résztvevőnek köszönjük a játékot.

A könyvtár nyitvatartási rendje
hétfő: 10.00–16.00
kedd: 10.00–14.00
szerda: 12.00–17.00
csütörtök: 14.00–17.00
péntek: 8.00–12.00
szombat: 9.00–11.00
vasárnap: zárva
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Tanácsok szülőknek az óvodai, közösségi élet
megkezdése előtt
Az óvoda a családi nevelésre épít, kiegészíti, segíti. Az
óvodát kezdő kisgyermekek sokban különböznek egymástól. Ennek oka: Eltérő fejlettségi szinten állnak a belső érés
miatt. (Nem azonos időben történik mindenkinél például a
mozgás, a beszéd.) A családok eltérő szokásrendje, napirendje miatt különböznek a kialakult szokások.

Mit ajánlott tudnia a 2,5–3 éves kisgyermeknek ahhoz,
hogy az óvodakezdést problémamentesen élje meg?
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Próbálkozzon öltözni-vetkőzni
Segítséggel próbálkozzon a ruhadarabok fel- és levételével, a
cipő fel- és lehúzásával. A gyakorláshoz elég ideje legyen. A
sikerélmény ösztönzően hat a gyermekre, amely hatására legközelebb is próbálkozik.
Önálló, szabad játék
Fedezze fel a játékot, a benne rejlő örömöt. Ebben legyen társ a
szülő, de önállóságot biztosítva a gyermeke számára.
Rendszeres legyen a közös képeskönyv-nézegetés, és elengedhetetlen a meseolvasás. Váljon a gyermek napirendjének szerves
részévé!
A gyermek viselkedésére, idegrendszeri fejlődésére káros hatással van a tévé, a számítógép, a tablet, az Xbox és egyéb elektronikus játékok. Ezek helyett inkább kirakóval, társasjátékkal, memóriajátékkal játsszon. A közös élmények, az együtt töltött kellemes idő a gyermek fejlődésében jelentős szerepet játszik.
A játék végén a rendrakás is közösen történjen. A szülő példamutatása segít a gyermek későbbi önállóságában, a rend hatására a
belső nyugalom kialakulásában.
Felkészítés az „elválásra”
A szülő készítse fel gyermekét, beszélgessenek a közelgő változásról, meséljen róla, látogassák meg az óvodát, ismerkedjenek
az új környezettel.
Segítse a gyermeket az elváláskor a pozitív hozzáállással. Célszerű a kiegyensúlyozott viselkedés, a határozottság a felnőtt
részéről, mivel a gyermek megérzi a bizonytalanságot.
Ne ígérjen olyan dolgot, amit később nem tud teljesíteni, annak
érdekében, hogy könnyebb legyen a reggeli elválás (pl. délben
jövök érted). A gyermeket soha nem szabad becsapni, mert később bizonytalanná válik, és nem bízik a szülőben. Mindig legyen
tisztában azzal, hogy egy időre elválik a szülőjétől, és azzal is,
hogy mikor jön érte.
Óvodával, óvodai dolgozókkal ne ijesztgessék a gyermeket
(„Majd az óvodában…, majd az óvó néni, majd a dajka néni…”).
Ne keltsenek bennük félelmet a hely és a dolgozók iránt, mert
ezzel is nehezítik a gyermek óvodai beilleszkedését.

Otthoni megszokott napirend az óvodában lépés előtt
A helyes életritmus segíti a gyermeket, biztonságot ad a
mindennapjaiban. Napirendjében állandó legyen az étkezések, a játék, a pihenés ideje, rendje.
A testi-lelki fejlődéshez elengedhetetlen a délutáni pihenés,
alvás. Szokjon hozzá az ebéd utáni csendes pihenőhöz
meséléssel, halk dúdolással, simogatással.
A cumiról fokozatosan szokjon le az óvodai életet megelőző
időszakban, mert ennek használata ÁNTSZ és egyéb higiéniai okokból nem megengedett.
Otthoni szabályok, amit a szülő alkot és ezek betartását
következetesen elvárja gyermekétől
A viselkedési szabályok, szokások ismerete elengedhetetlen, ugyanígy a „kérem-köszönöm” szavak használata, valamint a köszönés formái. Tudja saját, anyja, apja nevét, ismerje lakcímüket. Alapvető kommunikációra képes legyen,
ne csak mutogatással értesse meg magát.
Alakuljon ki a szobatisztaság
Szükségletét jelezze, használja segítséggel a vécét, a mosdót. Kisfiú állva pisiljen, kislánynak váljon igényévé a vécépapír használata.
Önállóan étkezzen
Hagyják önállóan étkezni, ne etessék, használja az evőeszközöket, poharat egyedül (próbálja ki a villát is), mindezt
asztalnál ülve. Az otthoni közös étkezés fontos előkészítése
az óvodai csoporton belüli étkezéseknek. Minden ételt kós- Zökkenőmentes óvodakezdést és élményekben gazdag, tevétoljon meg, ismerkedjen az ízekkel, így könnyebben fogadja keny óvodai életet kívánok a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda
dolgozói és gyermekei nevében:
el az új ételeket az óvodában.
Baki Bálintné óvodavezető

Atlétikaverseny, április 29., Szabadegyháza ● Összetett versenyszámban a II. korcsoportos fiúk (Komlódi Gergő, Somodi
Levente, Venczkó Vencel, Gondi Dominik, Pesser Milán, Molnár
Richárd) a 2. helyen végeztek, a III. korcsoportos lányok (Lukács
Vivien, Szakolczi Kármen, Ménesi Fanni, Szalay Petra, Varga
Borbála, Furján Bernadett) 1. helyezést értek el. A II. korcsoportban
Komlódi Gergő egyéni összetettben 3. helyezést, III. korcsoportban
Szakolczi Kármen
3. és Lukács Vivien
az 1. helyet szerezte meg.
Három III. korcsoportos fiú is indult egyéni összetettben. Gratulálunk Óanna Márk Bencének és
Hujber Ádámnak a szép helytállásért, és Izsó Jánosnak, aki az egész mezőnyt
felülmúlva az első helyet szerezte meg.
Megyei atlétikaverseny, május 5., Székesfehérvár
Lukács Vivien, Szakolczi Kármen, Ménesi Fanni, Szalay Petra, Varga Borbála
és Furján Bernadett a 3. helyet szerezték meg csapatban. Lukács Vivien
egyéniben a 6., Izsó János szintén egyéniben az 5. helyet érte el.
Mindenkinek szívből gratulálunk!
Fekete Éva, Endrődi Noémi, Kókai Dávid
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„Gyors ész,
hamar kész”
A népszerű matematikai-logikai
vetélkedőt idén
21. alkalommal
rendezték meg
Ercsiben. A huszonhat négyfős csapat között ott voltak a Ráckeresztúri Petőfi
Sándor Általános Iskola lelkes, csavaros eszű diákjai is. Az
ötödikesek közül Major Dominik, Elek Miklós, Ferenczi Dávid,
Pintér Olivér; a hatodik évfolyamból Kucsera Réka, Németh
Levente, Garai
Fanni, Török
Regina; a hetedikből Gondi
V i v i e n ,
Matizevics
Zalán, DarvasTanács Illés,
Szabó Richárd
és a nyolcadikosok közül Mike Ernő, Novozánszki Benedek,
Orbán Anett és Szoták Anita törhették fejüket a játékos feladványokon. Szókereső, útvesztő, sudoku, puzzle, tangram és
számkitaláló játék is szerepelt a feladatok között.
A szoros versenyben az 5. évfolyam csapata II. helyezést ért
el, a hatodikosok pedig a III. helyet szerezték meg. Gratulálunk!

Természetismereti
verseny
Az 5. b osztályból nyolc
tanuló – Bucsi Csenge,
Világosi Gergő, Pintér
Olivér, Kucsera Máté,
Somodi Levente, Horváth Hunor, Ábrahám
Viktória, Gondi Evelin –
természetismereti versenyen vett részt április 21-én Agárdon. A feladatlap kitöltése után
terepgyakorlat volt a dinnyési Fertőn.

Add tovább!
A Dobd a kosárba! program keretén belül Székesfehérváron megrendezett Add tovább! versenyen tanulóink a kiemelt csoportban a 2.
helyet szerezték meg. A
csapat tagjai: Csák Lili,
Szabó Hanna, Glócz
Viktória, Kórik Alexandra, Varga Lóránt, Tóth Dominik, Gondi
Dominik, Csuka Patrik.

Mezei futóverseny, Vál
Egyéni: 1. Lukács Vivien, Somodi
Levente; 2. Izsó János; 3. Szakolczi
Kármen, Hujber Ádám; 4. Somodi
Zalán. Versenyzett még: Gondi Evelin,
Gondi Dominik, Molnár Richárd,
Balogh Emánuel, Óanna Márk, Ménesi
Fanni, Schmidt Sz. Dominik, Horváth
Ádám, Háder Gergő, Fekete Kristóf,
Sólyom Béla. Csapatverseny: 2. hely.

Fenntarthatósági témahét
„A fenntartható fejlődés az ember boldog és értelmes életvitelének előmozdítását és a közjó kiteljesítését célozza. Ám
mindezt úgy, hogy a saját jólétét megteremtő generáció nem
éli fel, nem meríti ki erőforrásait, hanem megfelelő mennyiségben és minőségben a következő generációk számára is
megőrzi, bővíti azokat.
Minden nemzedék anyagi, szellemi és lelki jólétének elősegítéséhez négyféle alapvető erőforrás szükséges: humán,
társadalmi, természeti és gazdasági erőforrások.”
Idén először rendeztük meg iskolánkban a fenntarthatósági témahetet 2016. április 18–22. között. Célunk, hogy a
diákok figyelmét koncentráltan ráirányítsuk a fenntarthatóság fontosságára, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért. A fenntarthatósági témahét fővédnöke Áder János köztársasági elnök.
Iskolánkban a felső tagozaton a természettudományi
szakkörre járó gyerekekkel egész héten át színes programok
keretében ismerkedtünk meg az ökolábnyom fogalmával,
összehasonlítottuk az alternatív energiafelhasználás és a
fosszilis energiahordozók felhasználásának hatásait.
Egész héten elsősorban a biológia, földrajz, valamint a
természetismeret tanórák keretén belül kiemelten foglalkoztunk a szelektív hulladékgyűjtéssel, valamint a tudatos vásárlással.
Végigkövettük az élelmiszer útját, elemeztük, hogyan és
mekkora költségekkel jár egy-egy élelmiszer feldolgozása,
csomagolása a világ egyes országaiban. Összehasonlítottuk
több országban a családok heti élelmiszer-fogyasztását, annak összetevőit. Plakátokat, infógrafikát készítettünk. Meghívott előadónk nagyon érdekes előadást tartott a fenntartható fejlődésről, a Paksi Erőműről, a hidrogénnel és árammal működő autók jövőjéről a nyolcadikosok számára. A
hét zárásaként egy országos online versenyen vettünk részt,
melyen nagyon szép eredményt értünk el.
A természettudományi szakkör diákjaival évek óta jól
működő csoportmunkában a tanórákhoz viszonyítva kevésbé kötött formában fedezzük fel környezetünk kincseit,
értékeit. A lelkes csapat hetedik évfolyamos tagjai, akik a
Fenntarthatósági Kupáért versenyeztek: Apró Lili, Ferenczi
Dóra, Kálmán Enikő, Lukács Vivien, Mészáros Viktória, Ördög
Melinda, Szalay Petra, Szakolczi Kármen, Világosi Dániel. Ezen a
héten csatlakozott munkánkhoz Máté Bíborka.
Az alsó tagozaton Rozgonyi Evelin a 3. b. osztállyal vett
részt a témahéten. Rajzpályázattal készültek, előadást hallgattak, tanóra keretében beszélgettek a környezetvédelemről. A Föld napja alkalmából cselekvési programot állítottak
össze.
Az iskolánkban rendezett témahetek bár a pedagógustól
gondos előkészítést, komoly szervezési munkát igényelnek,
az eredmény a legfőbb motiváló erő.
Örömmel töltött el a tanulók lelkesedése, sok esetben a
szülők segítsége, továbbá a tanártársak támogatása, mely
biztatás a témavezető pedagógus számára.

Ónodyné Nebehaj Erzsébet

Gondolatébresztő…
„Ha fiatalok akarunk maradni,
mindennap olvassunk el egy költeményt, hallgassunk egy kis zenét,
nézzünk meg egy szép festményt, és amenynyiben lehetséges, tegyünk valami jót.”
(Goethe)
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BAJNOK AZ MPF RÁCKERESZTÚR LABDARÚGÓCSAPAT
Az MPF Ráckeresztúr labdarúgócsapata megnyerte a
2015–2016. évi, Fejér megyei III. osztályú bajnokságot, és ősztől – tizenöt év után – a megyei II. osztályban szerepelhet. Hosszú út vezetett eddig a diadalig,
négy éve nagyon mélyről indult az együttes.

Egyre több, más csapatokban szereplő, helyi kötődésű játékos igazolt haza, Ráckeresztúrra. A 2015–2016-os bajnoki
idényre minden adott volt, hogy a csapat megcélozza a bajnoki címet, és ezzel együtt a magasabb osztályba kerülést.
Névadó szponzorként támogatta csapatunkat az MPF Holding, támogatást nyújtott az Oázis Italdiszkont, a Park Preszszó és a Viszló Trans. Hozzánk igazolt a rutinos, veterán
gólvágó, Pál István. A csapat remek őszt produkált, mind a
tizenegy mérkőzésén győztesen hagyta el a pályát, ekkor
már sejteni lehetett, hogy ezt a bajnokságot nem nyerheti
más. A télen egészségügyi okok miatt távozott az addigi
vezetőedző, Marozsán József, az edzéseket Pál István vezette, majd az utolsó néhány fordulóra egykori játékosunk, Kozma
László vette át a csapat irányítását.
Április 30-án, szombaton úgy készülhettünk, hogy amennyiben csapatunk győz,
három fordulóval a vége előtt bebiztosítja a
bajnoki címet. Sajnos az ellenfél nem utazott el erre a mérkőzésre. Jó lett volna a
pályán, mérkőzés keretén belül ünnepelni,
de kívülálló okok miatt nem sikerült. A játékosok a kezdőkörben elénekelték a győzelem után megszokott felelgetős nótát, majd kölcsönösen megtapsolták egymást a kilátogató közönséggel, folyt a pezsgő, a hangszórókból szólt a „We are the champions”.
A magasabb osztályba történő feljutás további feladatokkal jár, ugyanis itt már kötelező ificsapatot indítani. Tóth
Ferenc vezetésével megkezdődött ennek a csapatnak is a
kialakítása.
Amikor ezek a sorok íródnak, három mérkőzés még hátravan a bajnokságból, de csapatunk már bajnokként futhat ki a
pályára, azzal a jó érzéssel, hogy ezt a diadalt már nem veheti el senki! Köszönet mindenkinek, aki tett ezért a nagyszerű eredményért! SZÉP VOLT FIÚK!!!
D. G.
(A Ráckeresztúri SE elnökével, Markóczi Jánossal készült inter-

2011-ben Ráckeresztúr eltűnt Fejér megye futballtérképéről.
A klub tartozásokat halmozott fel, a játékosok más csapatokhoz igazoltak. 2012 tavaszán néhány fociszerető ember elhatározta, hogy nem hagyja elveszni a nagy múltú csapatot, és
újjászervezi a helyi labdarúgást. Markóczi János vállalta az
elnöki teendőket és az ezzel járó mérhetetlen
mennyiségű feladatot. Időt, energiát nem
kímélve, szinte egyszemélyi vezetőségként
dolgozott azért, hogy ismét futballmérkőzéseket láthasson a falu lakossága. Elképesztő
állapotok uralkodtak: négy játékosnak volt
érvényes igazolása, nem volt egy komplett
garnitúra felszerelés, két labda állt rendelkezésre, a pálya és az öltöző elhanyagolt állapotáról nem is beszélve. Két hónap alatt kellett megteremteni a feltételeket, hogy a csapat elindulhasson a 2012–2013. évi bajnokságban. Ehhez
szükség volt egy nagymértékű összefogásra. Az önkormányzat szakmai segítséget nyújtott a nevezés jogi lebonyolításában, Cseprekál István locsoló berendezést vásárolt, a Rácmenza Kft. anyagi támogatást nyújtott (azóta is a csapat főszponzora), a Polgárőrség egy garnitúra felszerelést adományozott, az Arany Antenna Bt. pedig folyamatosan biztosítja a
mérkőzések lebonyolításához szükséges informatikai hátteret. A megfeszített munka meghozta gyümölcsét, 2012 augusztusában dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester a
Kajászó elleni mérkőzésen elvégezte a kezdőrúgást, ezzel
ismét útjára indult a labda Ráckeresztúron.
A csapat évről évre fejlődött mind infrastrukturálisan
(felújított öltöző, a tetőtérben kialakított szertár, gondozott
pálya, a kapuk mögé labdafogó háló felszerelése), mind játéktudásban.
jút lapunk júniusi számában olvashatják. – A szerk.)

MAÁR-TA BT. KÖNYVELŐIRODA

Buszbérletvásárlás

a tornacsarnokban minden hónap 26-ától a
következő hónap 10-éig.
● Egyéni és társas vállalkozások teljes körű könyvelését,
Hétfőtől péntekig 8-tól 20 óráig.
hatóságok előtti képviseletét
További információ:
● Magánszemélyek (önadózók) személyijövedelemadósztlaszlo@rackeresztur.hu; 06-25/454-095
bevallásának elkészítését
Vállalkozásunk húszéves szakmai tapasztalattal vállalja:

● Adózással, vállalkozás indításával kapcsolatos tanácsadást, jogszabály-értelmezést
● Európai uniós és hazai pályázatok figyelését, pályázatok
elkészítését, pénzügyi és szakmai menedzselését
● Weblapok készítését, számítógépes rendszerek, hálózatok kiépítését

Elérhetőségeink
MAÁR-TA Bt., 2451 Ercsi, Budai N. A. u. 7/b.
Telefon-fax: 06-25/491-960, 06-30/9500-262
E-mail: maartabt@gmail.com, honlap: www.maartabt.hu

Gáz- és villanyóra-, valamint mobiltelefonfeltöltés (Vodafone, Telenor, T-Mobile) a Szent
László Falugazdálkodási Kft. székhelyén
(Kossuth L. u. 44.) is lehetséges hétköznap 9 és
16 óra között.
Ugyanitt lehetséges: fénymásolás, nyomtatás,
szkennelés, névjegykártya- és szórólapkészítés,
faxolás (belföldre és külföldre).
Telefon: 06-25/454-095
E-mail: sztlaszlo@rackeresztur.hu
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Első sor: Hőlaki Krisztián, Zsigmond László, Kóti Ádám, Cseppen Ákos, Markóczi Ádám, Baranyai István, Borsos László Második sor: Cseprekál Gábor, Bendák
László Álló sor: Tóth Rajmund, Csapó Csaba, Horváth Balázs, Hartai László, Tóth Ferenc, Pál István, Váradi Péter, Kozma László (vezetőedző), Markóczi János
(elnök). A képről hiányzik: Szilukács Krisztián (csapatkapitány), Kovács-Szántó Zsolt, Pilinyi Béla, Csapó Dávid, Kucsera Róbert, Szakolczi Sándor, Vida Zoltán

Szilukács Krisztián csapatkapitány: Kisebb kitérőket leszámítva ifista korom óta itt focizom, és számomra hatalmas megtiszteltetés, hogy ennek a jó szellemű csapatnak a kapitánya lehetek. Mindenki odatette magát, nem érdemtelen a bajnoki cím. Szeretném
megköszönni Markóczi János elnök úr munkáját és a szurkolók biztatását, nélkülük nem jöhetett volna létre ez a csodálatos eredmény.
Bendák László, a csapat középpályása: Először is gratulálok a csapatnak a remek teljesítményhez. Amikor tavaly nyáron ide jöttem focizni, nem gondoltam volna a felkészülési meccseket követően, hogy sikerülni fog a bajnoki cím, viszont a bajnokság kezdetével mintha minden megváltozott volna. Kezdtünk összeállni, mint egy igazi csapat. Ez persze a rengeteg munkának is köszönhető úgy a csapat részéről, mint az elnök úr részéről, aki mindent előteremtett a jó szerepléshez. Azt gondolom, néhány erősítéssel
meg fogjuk állni a helyünket a megye II.-ben. Köszönjük a szurkolóknak, hogy látogatták a meccseket, és Dienes Gábornak a remek hangulatot, amit teremtett.
Hartai László, a csapat támadója: Úgy gondolom, a csapat megmutatta, hogy túlnőttük ezt a szintet. Megérdemelten játszhatunk
egy osztállyal feljebb jövőre, de ehhez szükségünk lesz pár minőségi igazolásra is. Köszönet mindazoknak, akik bármiféle módon
támogatták, segítették a csapatot, célunk elérésében!
Tóth Ferenc, a csapat védője, az ificsapat edzője: A szezonunk fantasztikusan sikerült, igaz, voltak elvárásaim magammal és az
általam irányított védelemmel szemben. A célkitűzésünk az volt, hogy kevés kapott góllal zárjuk a szezont, ami hellyel-közzel sikerült. Nekem, akinek lassan szögre akad a csukája, ez az élmény sokat jelent, mindent megért. Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy rám bízták az ifjúsági csapatot. Jelenleg tizenöt fős kerettel rendelkezünk, de ezt még szeretnénk feljebb tornázni, a célunk
egy húszfős ifikeret kialakítása. Felkészülésünk jelenleg heti két alkalommal zajlik, de ha a felnőtt csapat befejezi a bajnoki sorozatát, akkor heti három edzést tartunk, hiszen sok a munka, több leendő játékosunk még nem szerepelt csapatban, így össze kell
szoktatnunk, csapattá kell kovácsolnunk az egyébként jó képességű fiúkat. Segítőmnek, Markóczi Ádámnak sokat köszönhetek, és
a jövőben is segíti a munkámat.
Horváth Balázs, a csapat védője: Félévkor érkeztem a csapathoz
egy hibátlan őszi teljesítmény után, amihez csak gratulálni tudok a
srácoknak és mindenkinek, aki részt vett benne. A tavaszi felkészülés
után egyértelműen a bajnokság megnyerése volt a cél, amely sikeresen meg is lett. A következő évben, a megye II.-ben ezzel a kerettel
és még pár játékossal kiegészülve, jó edzésmunkával ez a csapat
képes lehet jó eredményt elérni. A bajnoki cím sokat jelent a csapat
és egész Ráckeresztúr számára, de jövőre kell megmutatnunk, mire
vagyunk képesek.
Pál István, a csapat gólkirályjelöltje: Ez a CSAPAT sokkal többre
hivatott annál, hogy a legalacsonyabb osztályban szerepeljen, s ki is
nőtte ezt a szintet! Ezt még az ellenfeleink is megmondták minden
mérkőzés után. Szerintem némi erősítéssel magasabb osztályban is
meg tudjuk mutatni, hogy ez az összetartó és fociimádó közösség
egyenlő esélyekkel indul bárki ellen, és közönségszórakoztató mecscseket tud játszani!
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SKANDINÁV
REJTVÉNY
(Forrás: skandomata.hu)

Múzeumi világnap – május 18. ● Ünneplését a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977 májusában Moszkvában tartott konferenciáján határozták el. Első alkalommal 1978. május 18-án tartották meg, azóta több száz ország mintegy harmincezer múzeuma vesz rész évente. Az ünnep célja, hogy az „év eme napján komolyabb
figyelem forduljon a múlt emlékeit őrző és bemutató intézmények felé”. Magyarországon a világnapot követő hétvégén rendezik a múzeumok majálisát, idén már huszonegyedik alkalommal. Ekkor adják át az Év Múzeuma- és az Év Kiállítása-díjat.

Nyolcvankilenc éve,
1927. május 23-án született az a magyar filozófus, költő, akinek
egyik ismert kötete a
Százkile ncve nné gy
bekezdés az emberről.
Beküldendő a filozófus
neve és az idézett gondolat befejezése. A
megfejtés beküldésének határideje: 2016.
június 6., hétfő, éjfél.
A 2016. áprilisi rejtvény
megfejtése: „Faunbokáju, vad suhanc”,
Tóth Árpád. Tizenkét
helyes megfejtés érkezett. A három szerencsés nyertes: Görög
Szabina, Király Istvánné, Rózsa Ferencné.
A nyeremények a könyvtárban vehetők át nyitvatartási időben. Minden
megfejtőnek gratulálunk!

SZEGED
Csongrád megye székhelye Magyarország harmadik
legnépesebb városa. A Tisza és a Maros találkozásánál
épült település Nagy Lajos király uralkodása idején a
régió legjelentősebb városává fejlődött, 1498-ban szabad királyi városi rangra emelték. Címert 1719. május
21-én kapott, ezért ma is május 21-én ünneplik a város napját. Szeged történelmének jelentős eseménye az 1879-es nagy árvíz, amelyben az épületek nagy része elpusztult. Az újjáépítésben Európa több
nagyvárosa – Bécs, Róma, Párizs, Brüsszel, Moszkva, London, Berlin – segített. Az árvíz előtti épületek közül az alsóvárosi ferences rendház és templom, a városháza, valamint a Dömötör-torony maradt épen. A város nevezetességei közé tartozik a Dóm téren található Fogadalmi templom, a Szegedi
Nemzeti Színház, a Móra Ferenc Múzeum épülete, a Fekete-ház, a Somogyi-könyvtár, az Indóház tér
és vasúti pályaudvar, a vadaspark, az egyetemi füvészkert, a Dorozsmai szélmalom.
Napsugaras házak ● Szegeden, az Alsóvárosban találkozhatunk a
Szentháromságot jelképező napsugaras házdíszítés legszebb hazai
példáival, amelyek egyértelműen jelzik a ház lakóinak abba vetett
hitét, hogy Isten mindent, mindenkit lát és védelmez. A napsugaras
díszeket a házak utcára néző oromfalán fedezhetjük fel. Az oromzat
közepén a padláslyuk egy szemet jelképez, amelyből napsugarak
áradnak ki. A padláslyuk a nap, vagy ahogy az idősek mondják, istenszem (istenszöm). Régen a sugárléceket egy vagy két, ritkán
három színben kifestették. Úgy vélték, a napsugarak elhárítják a bajt,
védenek a járványok, természeti csapások ellen. A napsugaras ház
oromzata fából készült, amely eleve barátságosan hívogatóvá teszi a
hajlékot. Ma már ezek a házak városképi jelentőségű épületnek számítanak Szegeden, többet közülük műemléknek nyilvánítottak.
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Madarakról mindenkinek

www.mme.hu

Nem túl régen még fontos májusi ünnepnek számított május
tizedike, a madarak és fák napja. Lelkes természetbarátok ma
sem feledkeznek el róla, s országszerte különféle programokat szerveznek. Rovatunkban az 1974-ben megalakult Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapját
mutatjuk be.
A weboldalon megismerhetjük az egyesület történetét, szervezeti felépítését, céljait és tevékenységét. Minden fontos madárbarát és természetvédelmi programról részletesen olvashatunk, és számos
ötletet kaphatunk például a madárbarát kert kialakításához, a téli madáretetéshez, a gólya- és fecskevédelemhez vagy a madarak fotózásához. A Tudástárban
részletes fényképes leírás szerepel Magyarország madarairól, amely akár a tanulásban, akár az amatőr madármegfigyelésben segíthet. Ugyanitt található a
Heliaca évkönyv és a Madártávlat Magazin böngészhető archívuma. Az MME
honlapján webshop is működik, ahol könyveket, madáreleséget, állat- és madárbarát eszközöket kínálnak, de vásárolható itt távcső, led lámpa, póló, egérpad,
madaras ablakmatrica, hűtőmágnes, naptár, kerámiabögre, de még plüssállat
(például vaddisznó, üregi nyúl, denevér) is. A honlap talán legizgalmasabb része
a webkamerák gyűjtőhelye, ahol főként gólyafészkekbe pillanthatunk be – van,
ahol éjszaka is megfigyelhetjük a madarak viselkedését, tevékenységét.
■

ÚTRAVALÓ ÜZENET
„Legyetek olyanok, mint két
oszlop, amely ugyanazt a
tetőt tartja, de ne kezdjétek
birtokolni egymást: hagyjátok meg a másik függetlenségét. Ugyanazt a tetőt támaszszátok – ez a tető pedig a
szeretet.”
*
„Szeressétek egymást, de ne
csináljatok a szeretetből
köteléket: hadd legyen az
inkább mozgó tenger lelketek partjai között.”
(Kahlil Gibran)

NYEREMÉNYJÁTÉK
Mi látható a képen? A fotó Ráckeresztúron készült. Kérdés, hogy
pontosan hol.

A megfejtéseket személyesen is
leadhatják a könyvtárban nyitvatartási időben, vagy elküldhetik a következő e-mail címre:
rackereszturi.hirmondo@gmail.com

Határidő:
2016. június 6., hétfő, éjfél
Előző havi játékunk megfejtése: a
templomban található orgona részlete. Mindössze két helyes megfejtés
érkezett, a nyertes: Lukács Vivien.
Gratulálunk! A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben.

Köszöntő
„Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek
lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek
kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég,
hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk.”

(Hemingway)

A mai világban kevesen ünneplik az 50. házassági évfordulójukat.
Településünkön ötven esztendővel ezelőtt, 1966. április 10-én
fogadott egymásnak örök hűséget Gajdó Gabriella és Novoth
Lajos.
Ezúton szeretnénk köszönteni őket, és további sok boldogságot, jó egészséget kívánunk nekik.
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