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2016. március

Ütött az óra!
Igen is, ütött az óra, midőn a magyar
földmívelő néphez, szeretett polgártársainkhoz
a meggyőződés szavait őszintén, bátran és szabadon intézhetjük anélkül, hogy annak a gondolat-hóhér, a cenzúra, törvénytelen pallosával
ellenálljon!
Ütött az óra, hogy a nép szava, mint Isten
szava, a Fejedelemhez jusson, anélkül, hogy
előtte a nemzet és szabadság ellenségei az ajtót
becsaphassák! (…)
Ütött az óra, hogy a kiváltságok helyébe érdekegység lépjen, a munka és értelem, ipar és
föld visszanyerje nemcsak érdemlett anyagi jutalmát, hanem politikai nyomatékát is. (…)
Ütött az óra, hogy a magyar paraszt is státuspolgárrá avattassék fel, s értelméhez, vagyonához s hazafiúi érzelmeihez képest nyerjen
befolyást azon ország jóllétének előmozdítására, melyet őseink vére édes mindnyájunknak
szerzett! (…)
Ütött az óra, hogy a rút önzés uralkodása
megszűnjék, s a státus terheit a státuspolgárok
összessége vagyonaránylag viselje. (…)
Nem is a legközelebbi európai nagyszerű
események és politikai megrendülés nyomán
indulunk, midőn korszerű átalakulási kívánatainkat nyilvánítni sietünk; hanem egyedül azon
szerencsétlen viszonyokat tartottuk szem előtt,
melyeknek nyomasztó bilincsei alatt boldogtalan hazánk már-már egy rémes katasztrófa küszöbére jutott. – E viszonyok tovább nem tarthatnak; a nép millióinak sorsa igazságért kiált;
trónnak és hazának csak érdekegység adhat békét és jövőt; – s eljött a perc, melyen túl a gyökeres gyógyszer alkalmazását halasztani többé
nem lehet, nem szabad. – Palástoló szerek, foltozgató politika, halogatási rendszer… többé
nem használnak, nem elegendők s – nem kellenek. (…)
Szabadság, rend és testvéri egyetértés!!
Pesten, martius 15-kén 1848.

Tájékoztató a Humán Bizottság munkájáról
Anyakönyvi hírek
Olvasólámpa: Nagyhét
Alapítványi bál a szerelmesek ünnepén
Skandináv rejtvény; nyereményjáték
Török János
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Gyógyszertári ügyelet
március 26., 27.: Martonvásár
06-22/569-146
március 28. (húsvéthétfő), április 2., 3.:
Ráckeresztúr 06-25/455-812
április 9., 10.: Ercsi
06-25/505-790
április 16., 17.: Martonvásár
április 23., 24.: Ráckeresztúr
április 30., május 1.: Ercsi

Egészségház
(Petőfi Sándor u. 7.;

25/455-804)

Háziorvosok rendelési ideje
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
(Péntekenként felváltva rendel a két
háziorvos.)

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

Védőnői szolgálat

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.

BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSADÁS IDŐSEKNEK
2016. március 31-én, csütörtökön,
16 órától, a Hősök téri iskola aulájában
Előadó:
Bali Imre rendőr törzszászlós
Kérjük, a 25/454-095-ös telefonszámon jelezzék részvételi
szándékukat, igény szerint gépjárművel a helyszínre szállítjuk
az időseket.

Farkasné Vancsura Ildikót Peszter
Mindenkit szeretettel várunk!
Zsuzsanna helyettesíti
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
06-20/852-0351
Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba
06-20/852-0351. Rendel kéthetente Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpont- 24.; telefon: 06-22/460-023) Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Polgármesteri
Hivatalban. Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)
egyeztetés szükséges!
Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Birgány Károlyné)
Orvosi ügyelet

Készenléti sürgősségi ügyelet

FALUGAZDÁSZ – Glaszhütter Anett 06-70/436-2449
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az ak- Ügyfélfogadási idő
tuálisan rendelő háziorvos.
Hétfő: Ráckeresztúr, Hősök tere 20., Polgármesteri Hivatal, 8.00–12.00;
Sürgősségi betegellátás

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

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

Polgárőrség: 06-70/211-6424

Ercsi, Szent István út 12–14., Művelődési Ház, 13.00–16.00
Kedd: Martonvásár, Budai út 13., Városháza, Gerots terem, 8.00–12.30;
Velence, Tópart u. 52., kastély, 13.00–16.00
Szerda: Kajászó, Rákóczi út 79., Polgármesteri Hivatal, 8.00–12.00; Gyúró,
Rákóczi út 49., Polgármesteri Hivatal, 12.30–16.00 (páratlan héten); Tordas,
Szabadság út 55. Művelődési Ház, 12.30–16.00 (páros héten)
Péntek: Székesfehérvár, Budai út 9–11., 7.30–14.00
Baracskán továbbra sincsen ügyfélfogadás.

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői
Vízszolgáltatás: Rézbányai József 06-30/598-1269
Varga István 06-30/598-4776
Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/819-5607
Gondi Géza 06-30/868-2293
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Tájékoztató a Humán Bizottság működéséről

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!

A bizottság felügyeli és ellenőrzi az önkormányzat szociális
ügyekkel, gyermekvédelemmel, egészségüggyel, sporttal,
oktatással és kultúrával, közművelődéssel, közösségi élettel
kapcsolatos feladatellátását a következők szerint: javaslatot
tesz a helyi egészségügyi alapellátással, szakellátással,
közegészségüggyel, gyermekvédelemmel, szociális
ellátással kapcsolatos fejlesztésre, a személyi és tárgyi
feltételek biztosítására. Feltárja a településen a szociális és
gyermekvédelmi ellátásokat érintő problémákat, javaslatokat
tesz azok megoldására. E körben kapcsolatot tart a
feladatok ellátásában érintett személyekkel, szervekkel,
szervezetekkel, így különösen: a védőnővel, a háziorvossal,
a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, az intézmények
gyermekvédelmi felelősével, az állami és önkormányzati
hatóságokkal. Figyelemmel kíséri a település oktatási,
kulturális, közművelődési életét, közösségi életét, a
társadalmi és civil szervezetek, egyházak működését, a
települési hagyományok ápolását, az értékek megőrzését, a
helyi sportegyesületek tevékenységét, a tömegsport
tevékenységet, a feladatkörét érintő döntés előkészítését,
végrehajtását, e körben javaslatot tesz a képviselőtestületnek. Véleményezi a feladatkörébe tartozó
előterjesztéseket. Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket
részére a képviselő-testület megállapít. A Humán Bizottság
dönt a képviselő-testület által önkormányzati rendeletben
meghatározott települési támogatást, szociális célú
tüzelőtámogatást érintő ügyekben.
A bizottságot Kókai Dávid vezette, majd 2015. október
1-jétől az elnöki teendőket Szabó József képviselő vette át,
az elnökhelyettesi teendőket Lisziné Hunyadi Hajnalka képviselő látja el. A Humán Bizottság új tagja Szabó Dávid képviselő lett. A fent leírt feladatok ellátásához két szakmailag
igen felkészült külsős bizottsági tag is tevékenyen
hozzájárult: Farkasné Vancsura Ildikó védőnő és Baki
Mónika óvónő. Szeretném megköszönni László Andrea
szociális ügyintéző munkáját is, aki mindig pontosan,
naprakész adatokkal és megfelelően előkészített
ügyiratokkal segítette a bizottság munkáját.
A 2015. évben megtartott tizennégy ülésen a bizottság
összesen 438 határozatot hozott önkormányzati hatósági
ügyekben a következők szerint:
– 215 fő kapott tűzifa-támogatást (átlagosan személyenként
10 q, 29 500 Ft);
– 43 fő barnakőszén-támogatást (személyenként 10 q,
49 900 Ft);
– átmeneti segély: 180, ebből 31 elutasító határozat.
A bizottság úgy végzi tevékenységét, hogy az egyre növekvő számú, szociálisan rászoruló személyeket, családokat segítse, és a rendelkezésére álló pénzügyi keretet – a
jogszabályok adta lehetőségek között – igazságosan ossza
el a kérelmezők között a törvényesség feltétlen betartása
mellett. Természetesen nem mindenki elvárása szerint határozunk, de döntéseink mindig törvényszerűek, és az igazságosság mellett a rászorultság a legfontosabb értékmérő. A
2016-os évben is ezek a legfontosabb célkitűzéseink, a szűkösebbé váló keret mellett is.
Szabó József önkormányzati képviselő,
a Humán Bizottság elnöke

Szerkesztői levél
A farsangot követő időszakot sokan komornak, borúsnak tartják, pedig a lemondásban és a várakozásban is
van valami felemelő, valami fényes és világító. A húsvétra készülve több kérdésen gondolkodhatunk. Ha
tudnánk, hogy életünk gyökeresen megváltozik negyven nap múlva, vajon képesek lennénk-e lemondani
arról, amit nagyon szeretünk? Ha előre megjósolná
valaki, hogy kétszer húsz nap visszafogottság és mértékletesség következtében jutalomban részesülünk, ott
hagynánk-e addig megszerzett javainkat, legkedvesebb
tárgyainkat? Elvonulnánk-e a vágyott lelki béke érdekében a hegyekbe, hogy ott elmélkedjünk jóról, rosszról?
Március ebben az esztendőben nemcsak a forradalmi eszméket hívja elő, hanem a húsvéti ünnepi készületet is. De tudunk-e még ünnepelni? Szívből? Igazán?
Márai Sándor írja Füves könyvében az ünnepről: „Ha az
ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete
ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál
belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok
szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, menynyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés.
Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep
legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág, fiatal nők,
válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes
kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. Az
ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá,
testben és lélekben. S nemcsak a naptárnak van piros
betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.”
És figyeljünk egymásra is. Az ünnep akkor lesz igazi, ha együtt ünnepelünk.

Gajdó Ágnes

Márciusban született
ASBÓTH OSZKÁR (1891–1960)
mérnök, helikopter-konstruktőr
Már fiatalkorában érdeklődött a repülés
iránt, főként a Franciaországból kapott
repülési hírek foglalkoztatták. Tanulmányútjain több repülőtéren járt, majd repülőgép-építéssel foglalkozott. Az I. világháború idején a császári és királyi repülőcsapatok fischamendi kísérleti telepére került, ahol gépészként működött, s csatlakozott az itt
dolgozó Kármán Tódor vezette magyar mérnökökből álló
csoporthoz. Petróczy István, Zsurovecz Vilmos és Kármán
helikopter-fejlesztésre irányuló kísérleteit Asbóth mint a
világ egyik legkiemelkedőbb légcsavarszakértője segítette.
Asbóth Oszkár hosszú évekig kísérletezett, míg elkészítette azt a százhúsz lóerős helikoptert, ami kilenchengeres
motorjával helyből, merőlegesen fel tudott emelkedni.
Először 1928. szeptember 9-én Hosszú István pilóta irányításával emelkedett magasba, de ez a szerkezet önálló repülésre nem volt alkalmas. A konstruktőrt 1954-ben a Paul
Tissandier-diplomával tüntették ki, s ugyanebben az évben
megkapta a Magyar Repülő Szövetség díszoklevelét is.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HÍREK

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat
képviselő-testülete 2016. február 23-án tartott ülésén hozott döntésekről:
● Elfogadtuk az önkormányzat és intézményei 2016. évi
éves összesített közbeszerzési tervét.
● Elfogadtunk egy ifjúsági programokról szóló pályázattal
kapcsolatos szerződést.
● Döntöttünk a kastélyépület további állagmegóvási
munkáiról.
● A testület megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 2015.
évi szakmai és adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót.
● Elfogadtuk a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést.
● A Kormányhivatal kérésére határozatot hoztunk egy
köztartozás mentes adózói adatbázist érintő kérdésben.
● Döntöttünk egy kiskert haszonkölcsönbe vételéről.
Kókai Dávid alpolgármester

www.rackeresztur.hu
Gáz- és villanyóra-, valamint mobiltelefon-feltöltés
(Vodafone, Telenor, T-Mobile) a Szent László Falugazdálkodási Kft. új 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

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG
Martonvásár központjában,
a Fehérvári út. 5. szám alatt
üzlethelyiség kiadó.

Az építmény 72 m2 alapterületű,
összközműves. Jelenleg élelmiszerés dohányboltként üzemel.

Érdeklődni:
+36-20/233-7030

ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek
Bilszki Bianka 2015. január 6.
Farkas Anna 2015. január 20.
Vörös Noémi Lili 2015. január 21.
Szabó Dániel Dilen 2015. január 28.
Kelemen Evelin Klára 2015. január 30.
Farkas Nikolasz 2016. február 18.
Barkóczi Zoltán 2015. február 19.
Gyurcsányi Lara 2015. február 21.
Tóth Attila 2015. február 25.
Botlik Ilona Roxána 2015. március 6.
Gajdó Kinga Vanessza 2015. március 21.
Turai Leila Tifani 2015. március 24.
Szkobajla Zsuzsanna Margaréta 2015. április 15.
Cseprekál Flóra Zsófia 2015. május 13.
Zsiros Dorka 2015. június 6.
Béndek Írisz Eperke 2015. június 30.
Sajtos Izabella 2015. július 5.
Duka Bence 2015. július 22.
Farkas Máté 2015. július 28.
Petkes Károly 2015. augusztus 6.
Bogdán Bence 2015. augusztus 11.
Vadász Krisztián József 2015. augusztus 11.
Lósits Ádám 2015. augusztus 23.
Takács Áron 2015. augusztus 29.
Balog Sándor 2015. szeptember 20.
Majer Bence 2015. szeptember 24.
Turai Bence 2015. szeptember 25.
Bognár Bíborka 2015. szeptember 27.
Váradi Maja Szedra 2015. szeptember 30.
Sipos Jázmin Zoé 2015. október 14.
Patatics Marcsello Benjamin 2015. október 20.
Paizs Izabella 2015. október 28.
Bosnyák Zsombor 2015. november 8.
Varga Máté 2015. november 11.
Jaloveczky Nola 2015. november 23.
Leiczinger Lili 2015. december 3.
Ligler Alicia Dalma 2015. december 9.
Erdődi Gréta 2016. január 23.
Bokrodi Bence Tibor 2016. február 8.
Borbély Petra Mira 2016. február 10.
Az újszülötteknek és családjuknak szeretettel gratulálunk.

Elhunytak
Borbély Sándor 2015. június 8.
Völcsei Mihály 2015. július 14.
Merkler Lászlóné (Juhász Magdolna) 2015. július 14.
Zsigmond Ferenc 2015. július 25.
Baki György 2015. augusztus 5.
Raffer Józsefné (Déczi Katalin) 2015. augusztus 6.
Kucsera Imréné (Németh Veronika) 2015. augusztus 10.
Makács János 2015. augusztus 15.
Mészár Sándor 2015. augusztus 19.
Latyák Jánosné (Ruzsinszki Julianna) 2015. augusztus 23.
Víg Józsefné (Herkli Anna Mária) 2015. szeptember 8.
Keresztesi Mihály 2015. szeptember 19.
Béres Kálmánné (Lukácsi Zsuzsanna) 2015. szeptember 25.
Rézbányai Ferencné (Zsigmond Margit) 2015. október 2.
Sátor Jánosné (Baki Erzsébet) 2015. október 24.
Vasteleki Jánosné (Tóth Ilona) 2015. november 11.
Dobos Imréné (Fejes Anna) 2015. október 24.
Novoth Ferenc 2015. november 14.
Sipos Imréné (Palov Klára Anna) 2015. november 16.
Pájer Imre 2015. november 26.
Mészár Sándorné (Muhl Katalin) 2015. december 4.
Venczkó Lajosné (Papp Katalin) 2016. január 17.
Lauer Ferenc 2016. január 26.
Kiss István 2016. január 20.
Az elhunytak hozzátartozóinak sok erőt kívánunk a fájdalom elviseléséhez.
Az adatvédelmi törvénynek megfelelően a rovatban csak azok nevét tesszük közzé, akiknek hozzátartozói
írásban hozzájárultak ehhez.)
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Nagyhét

A természet tavaszi újjászületése az embert is analógiás
jellegű megújulásra, tisztálkodásra indítja. Ezek az ősi
tavaszi lusztrációs szokások az ember egészségének és
jólétének biztosítására, a betegségek távoltartására, a
háztájék és jószágok megoltalmazására irányulnak. A
velük összefüggő mágikus műveletek népünknél leginkább nagyhéten történnek. Ez egyúttal a húsvéti előkészületnek és vallásos megindulásnak, olykor telítettségnek testi, de főleg lelki tisztálkodásnak ideje, alkalma még
a század elején is. Töredékei
egyének, olykor még falusi
közösségek mágikusnak érzett cselekedeteiben, munkájában máig fölcsillannak.
A palóc még a századfordulón is megtisztította egész
portáját. Kihordta az istállót,
kijavította a melléképületeket,
söpört, tapasztott, meszelt,
egészen megfiatalodott a hajléka. Szerszámait rendbe
hozta, néha ki is fényesítette. Minden holminak, még a
legkisebbnek is ragyognia kellett a tisztaságtól. Mikor a
házával rendbejött, akkor elhalt hozzátartozóira gondolt:
sírjukat fölfrissítette. Hasonlóképpen történik az ország
többi vidékén is. Így Magyarpolány német népe éppúgy
rendbe teszi és felkoszorúzza a sírokat, mint halottak napjára. Szil rábaközi faluban nemcsak a temetőt, hanem még
árkait is megtisztítják húsvétra. Minden sírt rendbe hoznak.
Azokét is, akiknek már nincs családbeli gondozójuk. Végül
a sírokra barkacsokrot raknak (…)
Az egyház lelkére köti híveinek, hogy évente legalább
egyszer, húsvét táján szülessenek újjá. Járuljanak a
szentségekhez: gyónjanak, áldozzanak. Ezt a
parancsot a nép általában még a század elején is igen komolyan
vette. Maga a családfő:
édesapa, édesanya
szigorúan gondoskodott
arról, hogy minden arravaló gyermek, de a szolgáló és béres is elvégezze, mert
csak így, a kegyelem állapotában válik méltóvá a húsvéti
szentelt eledelek elköltésére.
Ilyenkor az idősebbeket a fiatalok megkövetik, vagyis
bocsánatukat kérik, sok helyen kezet is csókolnak szüleiknek. Ezt a megkérlelést olykor a szülő gyermekével, a
gazda béresével szemben is megtette. Hajdani szegediek
azokat is fölkeresték, akikről úgy érezték, hogy megbántották valamivel őket. Indulás előtt, ha máskor nem is,
sokfelé megcsókolják a szülők kezét. (…) A gyónni, továbbá búcsúra induló Hollókőn nemcsak hozzátartozóitól
szokott bocsánatot kérni, hanem minden falubelitől is,
akivel menet közben találkozott. (…) Patosfán így szoktak
búcsút venni: bocsáss, bocsásson mög, ha valamit
vétöttem. A felelt: Istené a bocsánat! A hagyomány
görögkatolikusaink között is él.
(Részlet Bálint Sándor Ünnepi kalendáriumából)

In memoriam
Gresó Lénárd tanár úr
(1954–2015)
Nagyon nehéz leírni az első
mondatot, az ember nem is tudja, mivel kezdje a megemlékezést
egy olyan tanárról, aki sok diákot
terelt a jó felé, és nevelt az életre.
Gresó Lénárd 1987-től a kilencvenes évek közepéig tanított Ráckeresztúron. Halálhíre megrendítő volt, noha tudtuk, hogy súlyos betegséggel küzd.
A gondolatok elszáguldanak ilyenkor a boldog gyerekkorba, és rengeteg emlék kerül felszínre. 1987 augusztus
utolsó napjaiban még javában tombolt a nyár, de közeledett az iskolakezdés. Be kellett mennünk az iskolába a hatodik osztályos tankönyveinkért. Tudtuk, hogy új osztályfőnököt kapunk. Ott álltál a teremben, és mosolyogva kezet fogtál mindenkivel. Éreztük, hogy jó kezekbe kerülünk.
Az első perctől megtaláltad velünk a hangot. Három emlékezetes évet töltöttünk együtt, és a ballagásunk napján úgy
köszöntél el tőlünk: „fiúk, lányok, a felnőtté válás küszöbére érkeztetek, arra kérlek benneteket, mostantól tegezzetek
bátran.” Sokszor összefutottunk az elkövetkező években,
aztán Gyomaendrődre vitt az utad.
2015 nyarán megrendeztük a huszonöt éves osztálytalálkozónkat. Felhívtalak előtte néhány hónappal, és a hangodon lehetett hallani, hogy örülsz a megkeresésnek. Kérted, hogy meséljek az osztályról, kivel mi történt, így negyedszázad távlatában. Elmondtam, amit tudtam, téged
pedig büszkeséggel töltött el, hogy továbbra is összetartunk, és az életben mindenki megtalálta a számítását, megállta a helyét. Elmondtad küzdelmeidet, azt is, hogy nem
olyan régen tragédia történt a családodban, két kiskorú
gyermeket hagyott rád a feleséged… Két héttel a találkozó
előtt ismét kerestelek. Már kórházról kórházra jártál, egészségi állapotod nem tette lehetővé, hogy eljöjj Ráckeresztúrra. Amikor együtt volt az osztály, felhívtunk telefonon,
megígérted, hogy a következő találkozón mindenképpen itt
leszel. Erre a találkozóra már egy másik dimenzióban kerül
sor… December elején még beszéltünk. A hangod már
nem a tőled megszokott határozottsággal csengett.
„Gabikám, nagyon nem vagyok jól, nem tudom, mi lesz” –
mondtad. Ez volt az utolsó beszélgetésünk.
Személyedben olyan tanárunk távozott el, aki nemcsak
hatalmas tudással rendelkezett, de képes volt közösséget
építeni. Elévülhetetlen érdemeid vannak abban, hogy osztályod tagjai huszonöt év elteltével is keresik egymással a
találkozás lehetőségét, tudnak egymásról, és úgy érzik, bármerre veti is őket a sors, amíg élnek, összetartoznak. Egykori kollegáiddal és tanítványaiddal beszélgetve mindenkinek eszébe jut egy veled kapcsolatos történet, egy szép
emlék. Örökre beírtad magad a ráckeresztúri iskola és vele
együtt a település történelmébe.
Ez lett volna a nyugdíjazásod előtti utolsó tanéved. Jó
lett volna kicsit leülni, beszélgetni. Már nem lehet… Isten
veled, Lénárd! Nyugodj békében, Tanár úr! Szívünkben
továbbra is élsz, a szeretet halhatatlanságában.
Az 1990-ben végzett 8. a osztály nevében:

Dienes Gábor
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MOSOLY PERCEK

Bozsik-foci

Martonvásáron találkoztak február végén
a Bozsik ovi foci programban részt vevő
csapatok. A Ráckeresztúri Mosoly Óvodát Németh Eszter, Szanyi-Nagy Eszter,
Glócz Zsuzsika, Durányik Petra, Lakatos
Gyurika, Baki Máté, Lakatos Péter, Cserna
Márton, Balogh Milán, Gyányi Zsombor
(kapus) és Garamszegi Gergő képviselte. A
gyerekeket Kónya Istvánné és Szanyi-Nagy
Judit készítette fel, a kísérő Rappai Szilvia
volt.
■

Kedves
Szülők!
Óvodánkban
angol nyelvi
bemutatót tartunk a szeptembertől tanultakból.
2016. március 21., hétfő, 16.00 óra:
Micimackó csoport
2016. március 22., kedd, 16.00 óra:
Makk Marci csoport
2016. március 23., szerda, 16.00 óra:
Pillangó csoport

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Mosoly kollektíva

ÚJRAINDUL A
BABA-MAMA KLUB!
Az első foglalkozás
2016. március 22-én, kedden,
16.30–17.30 óra között lesz
az óvodában (Korniss utca 25.).
A megszokott módon minden kedden
12.00-ig Farkasné Vancsura Ildikó védőnő
Facebook-oldalán kaphatnak tájékoztatást az
érdeklődők az aznapi foglalkozásról.
Indulás előtt tájékozódjanak!
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NyelvÉsz verseny
Székesfehérváron
A Székesfehérvári
Széna Téri Általános Iskola idén is
megrendezte
a
NyelvÉsz versenyt, melyen 3. és 4. osztályos
diákok vettek részt.
A Ráckeresztúri Petőfi
Sándor Általános
Iskolát két tanuló képviselte.
A 4. osztályosok között I. helyezést ért el
Kristóf Ágnes, aki tavalyi sikerét megismételve újra az
élen végzett.
A 3. évfolyamról Drozdik Balázs versenyzett, aki
Sportsikerek
szépen helyt állt, s megbirkózott az igen nehéz felA 2015–2016-os tanévben iskolánk és sportegyesületünk ismét adatokkal.
elindult a Bozsik-programban. Az egyesületi programban U7,
Mindkettejüknek gratulálunk!
■
U9, U11 és U13 korosztályban, míg az intézményi programban
az I. és II. korcsoportban szerepelünk szeptember óta. Ősszel
többek között kilenc tornán jelentünk meg, ahol Martonvásár,
Ercsi, Beloiannisz, Tordas, Kápolnásnyék, Velence és Gárdony
csapataival játszottunk. Télen, a felkészülési időszakban két
futsal Bozsikot is tartottak az U11 és U13 korosztálynak. Az
intézményi program (Martonvásár, Tordas, Ercsi, Beloiannisz,
Vál és Ráckeresztúr) ősszel egy-egy, télen két-két torna megszervezésével zajlott le. Március 20-ától pedig ismét a kinti
tornáké lesz a szerep, ami egészen május végéig fog tartani.
A közel két év alatt a diákok nagyon sokat fejlődtek, az
edzéseket nagy elszántsággal és lelkesedéssel végzik, s minden alkalommal nagy lelkesedéssel várják a tornákat.
Itt szeretném megköszönni Baki Róbertnek és Horváth
Balázsnak, hogy minden héten az U13 felkészítését segítik,
továbbá a szülők kitartását, s azt, hogy állandó készenlétükkel
lehetővé teszik, hogy a gyerekek minden tornára eljuthassanak.
Mintegy ötven gyereknek van a négy korosztályban igazolása,
amit a következő évben szeretnénk bővíteni.
Nagy szeretettel várjuk azoknak a 2010-ben és 2011ben született gyerekeknek a jelentkezését, akik szeretnének
aktívan focizni, vagy akár csak heti egy vagy két edzésen részt
venni. Tervbe vettük továbbá U16-os csapat indítását is 2016
szeptemberétől, így a 2001-ben, 2002-ben és 2003-ban született diákok is felvehetik velünk a kapcsolatot. (A Facebookon:
Endrődi Noémi, vagy a tornateremben minden hétköznap.)
Kívánok mind az iskolának, mind a Barátság 2014 DSE
minden egyes diákjának további sok sikert!
Endrődi Noémi

Farsangi emlékek
Hagyományainkhoz híven az alsó tagozatosok már reggel
farsangi díszben érkeztek ezen a napon iskolába. A délelőtti tanítási órák farsangi hangulatban teltek, játékos
feladatokkal. Az osztályokban jelmezversenyt rendeztünk,
s díjaztuk a helyezetteket. Az udvaron hangos üvöltéssel,
dobszóval és kereplőkkel űztük el a telet, majd ebéd után
következett az igazi mulatság (eszem-iszom, dínomdánom). A gyerekek a tanító nénikkel együtt a folyosón
táncoltak, vonatoztak, limbóztak, s a kacsatánc sem maradhatott el. A tanulók jól érezték magukat, s a nap végén
kifáradva, de boldogan térhettek haza.
Gajdóné Csillár Enikő

8

2016. március

B
A
R
K
Á
C
S
O
L
J
U
N
K

Ki mit tud?

Vidám húsvéti nyuszik
Szükséges anyagok
● fagolyó vagy papírmasé golyó
● maradék anyag
● színes szalag
● vatta a nyuszi kitöméséhez
● fehér filcanyag
● cérna
● ragasztópisztoly
● olló

A Darázsderék Nyugdíjas
Táncegyesület
a Táncoló talpak koreográfiával lépett
színpadra február
27-én,
Székesfehérváron, a huszonharmadik
alkalommal
meghirdetett
Kor-Társ
Nyugdíjas Ki
mit tud? első
bemutatónapján. Király Antalné, Takácsné Erzsike,
Szakolci Marosvölgyi Éva, Paulovicsné Éva, Frech
Magdolna, dr. Timárné Ilka, Kissné Marika, Nagyné
Erzsike, Tarjányiné Marika produkcióját a zsűri
megdicsérte, külön kiemelve az ötletes fellépő
ruhát és a pingvintánc előadásának nehézségeit.

RH

Elkészítése
A maradék anyagot kitömjük vattával, és összekötjük egy
cérnával. Gombócot formázunk belőle. A fehér filcből
két nyuszifület és egy talpacskát vágunk ki. A talpacskát a
gombóc aljára ragasztjuk a ragasztópisztollyal. A fagolyóra rárajzoljuk a nyuszi szemét, orrát, fogát, és ráragasztjuk
a füleket. Ezután az egész fejet a nyuszi testéhez ragasztjuk, és színes szalagot kötünk a nyakára.
(Forrás: www.kreativcafe.hu/1076-vidnyuszik.html)

Citromos
jégkrémtojás
Hozzávalók
● citromos vagy kókuszos jégrém
● sárgabarack dzsem
● gyümölcsök (eper, szeder, meggy, áfonya, málna, stb.)
● friss mentalevél (vagy
citromfűlevél)
● eperöntet
● fél műanyag tojásforma
● karalábévájó kanál
Elkészítése
A tojásformát színültig töltjük a jégrémmel. A karalábévájóval kis gömböt emelünk ki belőle. Az üreget megtöltjük
a barackdzsemből kivájt félgömbbel. Fogyasztásig a mélyhűtőbe helyezzük. Tálaláshoz a tojásformákat egy másodpercre meleg vízbe mártjuk, és egy szép porcelán tányérra
emeljük. Halmozzuk körül a gyümölcsökkel, helyezzünk
rá 1-2 mentalevelet, kínáljunk mellé eperöntetet!
(Forrás: www.kreativcafe.hu/451-citromos-jroj.html)

A BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület, a Pávakör,
Halász Tibor előadóművész és a Mákvirág Tánccsoport Egyesület lapzártánk idején, március 6án lépett színpadra Székesfehérváron, a KorTárs Nyugdíjas Ki mit tud? második bemutatónapján. Szereplésükről, eredményükről következő lapszámunkban adunk hírt.
A szerk.

Gondolatébresztő…
„Az ember tiszte, hogy legyen
Békében, harcban ember.
Méltó képmása istennek,
S polgára a hazának,
Válassza ott, válassza itt
A jobbik részt magának.”

(Arany János)
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Alapítványi bál a szerelmesek ünnepén
A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány idén is megrendezte hagyományos Valentin-napi bálját, amely egészen biztosan emlékezetes lesz a jelenlévők számára.
Ebben az évben ugyanis az általános iskolás diákok nyitótáncával kezdődött a rendezvény. Egy régen elfeledett
hagyományt élesztettek fel: tíz pár csodálatos ruhakölteményben táncolta a palotást, amelynek koreográfusa
Tóthné Sutka Edit tánctanár és Tóth Lajos. A gyönyörű
ruhákat a szülői munkaközösség aktív tagja, Kálmánné
Ladosinszki Annamária varrta szabadidejében. A gyerekek több héten át készültek, hétvégéken is próbáltak,
hogy méltó produkcióval léphessenek a vendégek elé.
Akik táncoltak: Czégény Barbara, Baki Áron, Kálmán
Enikő, Kanya Miklós, Ferenczi Dóra, Világosi Gergő, Hujber
Letícia, Novozánszki Krisztián, Bíró Dorina, Blényesi
Ramirez, Kovács Kitti, Schmidt Dominik, Lukács Vivien,
Mike Ernő, Szpisják Zulejka, Madai Patrik, Kanya Rebeka,
Világosi Dániel, Novozánszki Benedek, Szakolczi Kármen.
A nyitótáncot követően Gergics Mihályné, a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója mondott köszönetet a gyerekeknek és felkészítőiknek, valamint az alapítvány képviselőinek a támogatásért.
Az alapítvány bál megnyitóján Drozdikné Nagy Ágnes
Tünde, az alapítvány kuratóriumának tagja felidézte a
múltat is: a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány tizenhét évvel ezelőtt alakult meg tizenegy alapító taggal
Szűcs Lajosné vezetésével. A megalakulástól napjainkig
számos jó ügyet támogattak: táborokat, iskolai pályázatokat, versenyeket, osztálykirándulásokat, a hagyományos iskolai családi nap, gyermeknap lebonyolítását, a
tanulók jutalmazását, a pedagógusok továbbképzését,
iskolai eszközök vásárlását. Az alapítvány Gajdó Györgyné
elnök irányításával jelenleg is aktívan közreműködik az
iskola életében.
A báli hangulatról és a jó zenéről a Sweet Harmony
zenekar gondoskodott, az ízletes vacsorát a Rácmenza
Kft. készítette. Nem maradhatott el a tombola sem,
értékes nyeremények találtak gazdára. A hagyományokhoz hűen bálkirálynő- és bálkirályválasztásra is sor került: Endrődi Noémi és Németh Kristóf nyerte el a megtisztelő címet. A szervezők igazán kitettek magukért, a jókedvű társaság hajnalig mulatott.

(gá)
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Ezúton értesítjük kedves
vásárlóinkat, hogy Ráckeresztúron
a nyitva tartásunk
2016. március 4-étől a
következők szerint módosul:

7 órától 10 óráig
és

15 órától 18 óráig
Továbbra is szeretettel várunk mindenkit péntekenként
a Hősök tere 1. szám alatt az OÁZIS Italdiszkont parkolójában!

Hurka, kolbász, szalonna, sonka
a húsvéti asztalról hiányozna!
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.

SZAMURÁJ 07 KFT.

AKCIÓK
TÁVFELÜGYELETI
SZOLGÁLTATÁS
1000 forinttól!

AKCIÓS
ESZKÖZCSOMAGOK
SZERELÉSSEL
MÁR 27 000 Ft-tól!
A RÉSZLETEKÉRT
ÉRDEKLŐDJÖN:

06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723
www.szamuraj07.hu
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK”
Dr. Bánovics Ilona doktornőt jól ismerik a ráckeresztúriak, hiszen több mint
húsz esztendeje háziorvos a településen. Azt azonban kevesebben tudják,
hogy már hatéves korában érezte, tudta, az orvosi hivatás érdekli, ennek kell
szentelnie életét. Gyermekorvos szeretett volna lenni, de végül a belgyógyászat lett a szakterülete. Egyetemi évei alatt több kórházi osztályon volt gyakornok, mindenhol jó csapatban, elhivatott kollégák között dolgozhatott. Úgy véli,
a lelki béke mindennél fontosabb az egészség megőrzéséhez.
– Doktornő, miért és hogyan lett orvos?
– Már hatéves koromban éreztem, hogy e felé a hivatás
felé kell mennem. Megszületett az öcsém, bementünk a
kórházba, és valahogy teljesen elvarázsolt az illat, a
fehér köpeny és az egész miliő, ami ott volt. Körülbelül
ötödikes-hatodikos lehettem, amikor elolvastam
Hugonnai Vilma, az első magyar doktornő történetét.
Orvos akartam lenni. Tudtam, hogy a biológiát és a fizikát kell nagyon tanulnom, mert ezek lesznek a felvételi
tárgyak. Szerencsémre csak olyan tanárokkal kerültem
össze, akikre ma is nagyon nagy hálával és szeretettel
gondolok, mert sokat segítettek. Az ercsi általános iskola
után Budapestre kerültem a Budai Nagy Antal Gimnáziumba biológia és latin tagozatra, mert egy orvosnak
ugye a latint is tudnia kell. 1975-ben vettek fel a budapesti orvosi egyetemre, ahol 1981-ben végeztem. Ötödéves koromban a dunaújvárosi kórházban voltam gyakorlaton, majd hatodéves szigorlóként szintén ott, minden osztályon, s nagyon jó közösségekbe kerültem.
Olyan jó emberekkel, orvosokkal ismerkedtem meg, akik
arra tanítottak, hogy szeretettel, emberközpontúan szabad csak gyógyítani.

– Ráckeresztúron 1992-től működik mint háziorvos.
– Igen. A dunaújvárosi kórház belgyógyászatán dolgoztam 1981-től
1986-ig, akkor megszereztem a szakvizsgát. A gyerekek mellett
nem tudtam bejárni a kórházba, döntenem kellett, hogyan tovább.
Ercsiben adódott egy körzeti orvosi állás, amit elvállaltam. 1987
januárjától dolgoztam ott, közben megszületett a harmadik gyermekem. 1992-ben alakult át az egészségügyi alapellátás, megszűntek a körzetek, szabad orvosválasztásra nyílt lehetőség, akkor nyitottam meg a rendelőt Ráckeresztúron a férjem segítségével.
– Hogyan sikerült összeegyeztetnie a hivatását és a magánéletét?
– Ez mindig nagy dilemma volt, egészen a mai napig, hiszen, aki
hivatásként végzi a munkáját, a család mindig háttérbe szorul egy
kicsit. Végzős egyetemista voltam, amikor összeházasodtunk a
párommal, hamarosan megszületett első gyermekünk is. A szigorlatokra gyakran úgy készültem, hogy hajnalig tanultam, s a lányom
ott ült az ölemben, amikor beteg volt. Amikor már tudott beszélni,
megkérdezte: „mondd, anya, te miért nem vagy fodrász?” Sok
lemondással járt az ő részükről is, hogy az anyukájuk orvos, de a
lányaim mégsem tudtak elszakadni az egészségügytől. A nagyobbik gyógyszerész lett, a kisebbik nephrológus, jelenleg a transzplantációs klinikán dolgozik. Nagyfiam követte az édesapja szakmáját, a kisebbiket pedig az informatika érdekli.
– Mit gondol, miként lehetne javítani az életminőségünkön?
– Az embernek ki kell alakítania a belső értékrendjét, ez nagyon
fontos. Sajnos gyakran érzi azt az ember, hogy keveset tett. Sosem lehetünk megelégedettek, mindig lehetne többet és jobbat.
Azt a célt nem szabad kitűzni, hogy az ember tökéletes legyen.
Ami célt én kitűztem, az az, hogy tiszta legyen a lelkiismeretem;
azért tanultam, hogy önzetlenül segíthessek. Engem így neveltek,
így tanítottak. Időközben azonban átértékelődött a világ körülöttünk, más szemlélet uralkodik, áthelyeződött az értékrend. Azt
látom, hogy nagyon kevés embernek van meg a lelki békéje. Régebben is voltak nehéz helyzetek, a II. világháborúban, az ötvenes
években, mégis nyugodtabbak, békésebbek voltak az emberek,
jobban értékelték egymást és a családot. Jobban meg kéne érteni
a másik embert, feléje fordulni.
– Mit írna föl receptre, ami nem kapható a gyógyszertárban?
– Nagyon tetszik az az indiai bölcsesség, amely szerint tanulni
kell. Ha tanulsz, akkor tudsz szeretni. Ha szeretsz és tanulsz, akkor már elég bölcs vagy. S ha elég bölcs vagy, akkor meglátod,
hogy még többet kell tanulnod ahhoz, hogy tovább tudd vinni ezt a
folyamatot. És van egy negyedik összetevő is, a türelem. Tanulás,
szeretet, türelem, bölcsesség. Ezek nélkül nehéz élni, s ezek kellenek ahhoz, hogy meglegyen a lelki békénk.
– Doktornő elégedett az életével?
– Nekem ez a karrierem: van egy szerető férjem, négy gyerekem,
van négy unokám, és szerintem itt, a faluban nagyon sok embernek tudok segíteni. Ennél többet nem is kívánok magamnak. Vagy
mégis: talán még néhány unokát.
Gajdó Ágnes
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Kerti hibiszkusz

A mályvarózsa átmenetet képez a cserje és a fa között. Könnyen nevelhetünk belőle egytörzsű fát, de
akár különféle alakfát is. Igazán azonban cserjealakban érzi jól magát, azaz a földtől több ágon fejlődik
felfelé. Idős korára több méteres magasságot is
elérhet.
A mályvarózsa virágait az adott évben kinevelt hajtásain hozza. Mivel nagyon jó télálló, télen is megnyírhatjuk. Minél több új hajtást fejleszt, annál többet fog
virágozni. Metszésénél tehát törekedni kell arra, hogy új hajtások fejlesztésére ösztökéljük. A metszés ideje a tél vége
felé, rügypattanás előtt, napközben pozitív hőmérséklet mellett esedékes. A vesszők közül a gyengébbek 2/3-át, az erősebbek 50%-át távolítsuk el. Minden hajtást metsszünk meg,
hogy a tavalyi virágok után visszamaradt termések közül már
egy se maradjon a mályvarózsán.
Hazája Kína és India. Dús és igen szép nyári virágzásáért
kedvelt, széles körben elterjedt. Sok napfényt kíván. Bírja a
magas talajvizet. A növényeket a növekedési időszakban
bőségesen locsoljuk, máskor
mérsékelten. Az
alapfaj kékeslila
színű, a fajták a
hófehértől a sötétpirosig a legkülönbözőbb,
szimpla vagy telt
virágúak lehetnek. Önállóan,
csoportosan,
vagy virágos sövényként ültethetjük kertünkbe. Nyírott sövénynek is alkalmas. Sövényként 40-50 cm tőtávolságra ültessük.
Könnyen nevelhető és gondozható, júniustól már virágzik,
és a nyár végéig folyamatosan hozza szebbnél szebb tölcsér
alakú színes virágait. Kedveli a napos meleg kerteket, üdülőkben igen közkedvelt növény.
A hibiszkusz Kínában egyaránt jelképezi a hírnevet (rong)
és a gazdagságot (fu). A versekben a szép lányokat, asszonyokat előszeretettel hasonlítják hibiszkuszhoz: az igazán
szép, vonzó nőket gyakran nevezik „hibiszkusz-arcúaknak”.
Aromás illóolaj-tartalma miatt több, gyakori fajának virágját gyümölcsteákba keverik. Több faja ismert gyógynövény: a
soknevű kínai hibiszkusz virága például köptető, köhögéscsillapító hatású. A torokgyulladást is gyakran csillapítják
vele. Fájából Kelet-Ázsiában díszeket faragnak.
A levéltetvek a mályvacserjét is károsíthatják. Előszeretettel a hajtáscsúcsokra telepednek meg. A kártevőket próbáljuk meg vízsugárral eltávolítani, vagy a megtámadott hajtásokat lecsípni. Ha ez nem segít, rovarölő szerekkel védekezzünk. Néha a mályvafélék rozsdagombája is előfordulhat
rajta, ez ellen gombaölő szert használjunk.
A növényt nemcsak kertben tarthatjuk, hanem világos és
hűvös előtérben vagy télikertben is elhelyezhetjük. Ültessük
el egy nagy dézsába, vagy ha igazi mediterrán hangulatot
szeretnénk otthonunkba, akkor válasszunk egy nagy, cserépszínű kerámia virágtartót.
KL

Tisztelt
Ráckeresztúri Lakosok!
Adójuk 1%-ával segíthetnek
a településen működő civil
szervezeteknek. Kérjük, a
bevallás elkészítésekor ne feledkezzenek el a helyi
egyesületekről. (A szervezet adószámát kell a
rendelkező nyilatkozaton feltüntetni.)

Ráckeresztúri „Őszirózsa” Nyugdíjas Klub
Egyesület
Adószám: 18496608-1-07
Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség
Adószám: 18491603-1-07
Református Rehabilitációs Alapítvány
Adószám: 18492415-1-07
Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány
Adószám: 18489509-1-07
Ajánlja fel adója egyik 1%-át valamely
egyháznak!
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma:
0011.
A Magyarországi Református Egyházé: 0066.
Bővebb információ: http://www.nav.gov.hu/nav/
szja1_1/technikai_szamok
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Irodalmi
felolvasóest
Ráckeresztúr harmadik alkalommal
csatlakozott az országos Wass Albertfelolvasáshoz. Idén
is a községi könyvtár szervezésében
valósult meg a felolvasóest. A résztvevők ezúttal sem csak
Wass Alberttől választhattak szemelvényt, hanem más magyar írótól, költőtől is. Az est folyamán hallhattuk Csokonai,
Ady, Móra, Tóth Árpád, Eötvös József, Túrmezei Erzsébet,
Chernel Gyula, Jókai Mór, Arany János, Petőfi, Janikovszky
Éva, Romhányi József, Zelk Zoltán egy-egy írását is. A rendezvényen elhangzott az országos rendezvény kezdeményezője, Hegedűs Gergely András köszöntő levele is, melyben az országos felolvasó maraton kezdeményezője kiemeli,
hogy „egyre több magyar tudja, hogy nem túlélni, hanem
ragyogni jöttünk erre világra és ebbe a hazába”, s arra is
figyelmeztet, hogy a „sokszorosára kell növelnünk az összefogást, mert a körülöttünk egyensúlyát vesztett világ alaposan próbára tesz majd minket”.

IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Győzzük le a Semmit!
Michael Ende német író meseregénye 1979-ben jelent
meg először, s azóta világszerte igen népszerű – harminckét nyelvre fordították
le (még eszperantóul és ivritül is olvasható), magyarra
Hárs Ernő ültette át. A szöveget a legtöbb kiadásban
két színnel nyomják, a piros
a „való világ”, a kékeszöld
Fantázia országának történéseit tartalmazza.
A regény hőse egy tizenéves kisfiú, Sebastian, akit
társai gúnyolnak esetlensége miatt. Egy antikváriumba
menekül előlük, ahol különös könyvre tesz szert,
melynek története olyannyira magával ragadja, hogy
maga is részese lesz az eseményeknek. Fantázia birodalmát a Semmi fenyegeti, s a veszély egyre nagyobb.
Az uralkodónő úgy érzi, országa addig van biztonságban, ameddig ő él. Ahhoz azonban, hogy életben maradjon, szüksége van egy különleges, fantáziátlanság
és reménytelen álmodozás elleni gyógyírra… Igazi
mesevilág tárul elénk, melyet különösebbnél különösebb vagy éppen vicces lények népesítenek be. A végtelen történet egy blogíró szerint „…a világirodalom egyik
legnagyobb klasszikusa, és inkább burokba álcázott
filozófiai regény az önkeresésről, mintsem igazi
fantasy.” A regényből 1984-ben készült filmfeldolgozást Wolfgang Petersen rendezte.

(ó)
(Michael Ende: A végtelen történet. Európa Könyvkiadó, Budapest,
2015. A regény könyvtárunkból kikölcsönözhető.)

Akik olvastak: Novozánszki Frigyesné Herkli Adél – Túrmezei Erzsébet: Ámon, az ács; Világosi Gergő – Petőfi Sándor:
János vitéz (részlet); Horváth Hunor – Petőfi Sándor: János
vitéz (részlet); Dobi Erika – Arany János: Toldi, Előhang;
Kiss Attila – Kolontos Palkó; Szakolci Dorina – Az állatok
nyelvén tudó juhász; Bucsi Csenge – P. L. Travers: A csudálatos Mary (részlet); Garai Lilla – Andersen: A rongyok; Kucsera Máté – Mézga Aladár kalandjai (részlet); Török Regina
– Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek? (részlet); Nagy
Ruben – Zelk Zoltán: Tavaszi mese; Szakolczi Kármen –
Tóth Árpád: Őszi sanzon; Czégény Barbara – Ady: Az én
menyasszonyom; Kanya Miklós – Csokonai: A Reményhez;
Schmidt Dominik – Petőfi: Szeptember végén; Kristóf Ágnes
– Móra Ferenc: Mindennapi kenyerünk; Marczinka Mária
Magdolna – Eötvös József: A megfagyott gyermek; Takácsné Spáh Erika – Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül; Herkli
Antal – Chernel Gyula verse; Pátkai István – Wass Albert: Te
meg a világ (a barátságról).
Külön öröm, hogy idén sok diák is csatlakozott a programhoz. Valamennyi résztvevő emléklapot kapott. Többen
bejegyezték gondolataikat a vendégkönyvbe.
(g.)

Nyelvi játékok
Az anyanyelv nemzetközi napja –
február 21. – alkalmából 13+1 feladatot kellett megoldaniuk a játékosoknak. A kérdések
között nyelvi játékok,
helyesírási
feladatok szerepeltek, s a nyelvújítás
vezéralakjához is
kapcsolódott pár
kérdés. Negyvenen
töltötték ki a feladatlapot. Az eredményhirdetésre a Wass Albert-felolvasóest elején került sor. Minden résztvevő kapott emléklapot és apró
ajándékot. Köszönjük a részvételt mindenkinek!
■
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SKANDINÁV
REJTVÉNY
(Forrás: skandomata.hu)

A víz világnapja – március 22. ● A világon több mint egymilliárd ember nem jut
tiszta vízhez, s sok helyütt a szennyvízelvezetés is megoldatlan. Ma Európa legtöbb vize
nemhogy ivásra, fürdésre sem alkalmas. Magyarországon a városi vízfelhasználás negyven
százaléka pazarlás. Többet fogyasztunk, mint amennyi megújuló készlet a rendelkezésünkre
áll, s a különbséget a felszín alatti készletből fedezzük. Hazánk 1992-ben felkerült a vízhiányos országok listájára, s egyes előrejelzések szerint az ország 2050-re félsivatagossá válhat.
Gyűjtsük össze az esővizet, ne folyó vízben mosogassunk, használjunk víztakarékos berendezéseket, s kerüljük a vegyszereket. A víz az élet bölcsője. Vigyázzunk rá!

A képen látható zeneszerző százharmincöt
évvel ezelőtt, 1881.
március 25-én született Nagyszentmiklóson. Beküldendő a
művész neve és egyfelvonásos táncjátékának címe.
A megfejtés beküldésének határideje:
2016. április 8., éjfél.
A 2016. februári rejtvény megfejtése: Markos György, Alfonzó.
Tizennyolc helyes
megfejtés érkezett.
A három szerencsés
nyertes: Apró Lili és
Maja, Czerula Jánosné, Zrínyi Anett.
A nyeremények a
könyvtárban vehetők át
nyitvatartási időben.
Minden megfejtőnek
gratulálunk!

ESZTERGOM
A Dunakanyarban található, mintegy harmincezer lelkes kikötő- és
iskolaváros a tatárjárásig az ország egyik központja volt. A XV.
századra vallási és kulturális központ alakult ki Esztergomban, művészek, tudósok fordultak meg itt. Marcus Aurelius római császár
Esztergomban írta Elmélkedéseit. Néhány évszázaddal később, 1594ben az esztergomi vár ostromakor halt hősi halált a magyar nyelvű költészet első kiemelkedő alkotója, Balassi Bálint
katona-költő. Utolsó szavait Dobokay Sándor jegyezte föl: „Te katonád voltam, Uram, és az Te seregedben jártam.”
A város a római katolikus egyház magyarországi központja. Az esztergomi bazilika Európa egyik legnagyobb
katedrálisa; itt található az egyetlen épen maradt magyar reneszánsz kori épület, a Bakócz-kápolna. A hangulatos
városban számos múzeum is megtekinthető. Az Előhegyen áll Babits Mihály egykori nyaralója, amelynek híres
autogramfala ma is sok látogatót vonz. A várost a szlovákiai részen található Párkánnyal a Mária Valéria híd köti
össze, amely 2001-ben épült újra.

A múzeum címe: 2500 Esztergom, Kölcsey utca 2.
Telefon: +36-33/500-250; e-mail: info@dunamuzeum.hu
Honlap: www.dunamuzeum.hu

Duna Múzeum ● A hivatalos nevén Magyar Környezetvédelmi és
Vízügyi Múzeumot évente átlagosan húszezer látogató keresi föl. A
múzeum 1980. október 30-án nyílt meg A Duna és a magyar vízgazdálkodás története című állandó kiállítással, amelyet az épület restaurálása után a korszerűbb, Víz-idő című interaktív tárlat váltott fel. A
kiállításon megismerhetők a víz fizikai és kémiai tulajdonságai; a
vízszabályozások, árvizek, árvízvédelem; a magyar térképészet
históriája; a vízellátás-csatornázás története; az egyetemes és magyar technikai és vízügyi kronológia. Mozgó makettek, interaktív
játékok, videobemutatók teszik még vonzóbbá a múzeumot, amelyben játszóházat, pancsoló medencét és mini laboratóriumot is kialakítottak. A hely méltán nyerte el 2001-ben az Év múzeuma, 2005ben a Családbarát múzeum, 2008-ban a Vendégbarát múzeum díjat.
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Böngészde és archívum

www.fortepan.hu

Gyerekkoromban ünnepi pillanatnak számított, amikor nagyanyám
elővette a fényképes dobozt, s végigböngésztük a megsárgult, helyenként foltos fotográfiákat, amelyekről déd- és ükszülők, fiatalon elhunyt ismerősök, távoli, sosem látott rokonok néztek rám.
Mama minden alkalommal elmondta, melyik képen ki látható,
mit őrzött meg róla a családi emlékezet. Családtörténeti és
történelmi időutazás volt egy-egy ilyen beszélgetés.
Hasonlóképpen érzek, amikor a www.fortepan.hu honlapon keresgélek. Ez egy olyan online fotóarchívum, ahol minden kép Creative Commons
CC-BY-SA-3.0 licensz alatt, szabadon felhasználható. Közléskor annyit kell tenni,
hogy a képek forrását a következő formában kell megadni: FOTO:
FORTEPAN / X. Y. adományozó.
A gyűjteményben kedvünkre keresgélhetünk. Helyszíneket, kulcsszavakat
vagy akár közszereplők nevét is beírhatjuk a keresőbe, de az adományozók nevére kattintva az adott családtól/intézménytől kapott fotókat nézhetjük meg. Ha
kifejezetten egy adott év vagy korszak érdekel bennünket, akkor az időskálán
mozogva böngészhetünk a képek között. Minden fotó letölthető nagyfelbontású
változatban is. Ráadásul plusz információk birtokában egy-egy kép részletes leírására mi magunk is vállalkozhatunk: kattintsunk a Fórum gombra.
Érdemes tudni, hogy a Fortepan
önkéntes szerkesztők és segítők munkájára épül (még létezik ilyen…). Közpénzt nem kér és nem fogad el. A
gyűjtemény bárki által gyarapítható, és
a honlap fenntartóinak tevékenységét
anyagilag is lehet támogatni.
A kép 1955-ben készült Esztergomban. A háttérben jól kivehető a
csonka Mária Valéria híd.
(gá)
Fotó: Fortepan/Kotnyek Antal
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A Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK
Dalárda Egyesület
szeretettel hívja Önt és kedves családját

2016. április 16-án, szombaton,
15 órai kezdettel a tavaszi batyus
báli rendezvényére a sportcsarnokba.
Belépés jó kedvvel, derűvel és
ötszáz forint ellenében.

ÚTRAVALÓ ÜZENET
„Nem az a boldog, akit a tömeg
annak nevez, akihez özönlik a
pénz; hanem az, aki minden javát a
lelkében hordozza, szálegyenesen
kimagaslik, eltapossa a bizonytalanságot, senkivel sem cserélne sorsot,
embernek egyedül emberi oldalát
értékeli. A természetet fogadja el
tanítójául, az ő törvényei szerint
formálódik, és úgy él, ahogy a természet előírta: biztos ítéletű, rendületlen, rettenthetetlen.” (Seneca)
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