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Kedves Olvasóink!
Áldott, békés karácsonyt és
örömteli új esztendőt
kívánunk!
Karácsony édes ünnepén
Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.
Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta, szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a kenyér.
Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!
Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!
Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled.
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, őt ha öleled.

Ráckeresztúr 670 éves – a pályázat eredménye
Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!

Móra László

Kertelő – Virágok télen erkélyre, teraszra
Hírek a civil szervezetek életéből
Egy perc az egészségért
Karácsonyi színező; naptár a 2018-as évre
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Gyógyszertári ügyelet
dec. 16., 17.: Martonvásár 06-22/569-146
dec. 23., 24.: Ráckeresztúr 06-25/455-812
dec. 25., 26., 30., 31.: Ercsi 06-25/505-790
2018. jan. 1., 6., 7.: Martonvásár
jan. 13., 14.: Ráckeresztúr

Egészségház
(Petőfi Sándor u. 7.;

25/455-804)

Háziorvosok rendelési ideje
Dr. Bánovics Ilona
06-30/475-5781
Asszisztens: Rozman Istvánné
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
Vérvételhez előjegyzés szükséges!
Időpont-egyeztetés a háziorvosi
rendelésen lehetséges.

Fogorvos – dr. Csongrádi Ágnes
06-20/389-0278
Asszisztens: Petrik Tiborné
Hétfő, szerda: 14.00–19.30
Kedd, csütörtök: 8.00–14.00
Péntek: 8.00–13.00
Gyermekfogászat:
kedd: 8.30–12.30
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583

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 (06-20/219-8129)
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (06-20/250-5746)
Jegyző: dr. Nagy Gábor (06-25/517-902) jegyzo@rackeresztur.hu
Képviselők:
Dienes Gábor alpolgármester (gdienes76@gmail.com)
Kókai Dávid (06-20/239-1902) kokaidavid@rackeresztur.hu
ifj. Cseprekál István (06-30/373-1354) cseprekal@freemail.hu
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (hajcsi75@freemail.hu)
Szabó Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu
Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu
Ügyfélfogadás: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00; 13.00−17.00
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Pénztár: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez, adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok.

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat elbírálásáról
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 28-án
megtartott ülésén elbírálta a Bursa Hungarcia Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójára érkezett jelentkezéseket, melyről a következő tájékoztatást adom:
„A” típusú pályázat: Pályázók száma: 5 fő. Támogatottak száma: 5 fő. Az összes
megítélt támogatás: 15 000 Ft/hó. A támogatás átlagos mértéke: 3000 Ft/hó/fő.
„B” típusú pályázat: nem érkezett.
dr. Nagy Gábor jegyző
Ráckeresztúri Mosoly Óvoda (2465 Ráckeresztúr, Korniss u. 25.)
Telefon: 06-25/455-824; 06-20/852-0342
E-mail: mosolyovoda@rackeresztur.hu
Étkezés lemondása és rendelése reggel 8 órától 10 óráig:
06-20/852-0332
Vertikál Zrt. (hulladékszállítás) ● Ügyfélszolgálat címe: 2451 Ercsi, Mártírok útja 47. Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00–17.00; szerda: 7.00–16.00;
péntek: 7.00–13.00; telefon: 06-30/990-5327; e-mail: ercsi@vertikalrt.hu

Védőnői szolgálat

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői
Farkasné Vancsura Ildikó és Peszter Vízszolgáltatás: Varga Zoltán 06-30/598-1269
Zsuzsanna elérhetőségei:
Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/819-5607
06-20/852-0351
Gondi Géza 06-30/868-2293
rackeresztur.vedono@gmail.com
Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.;
06-20/852-0351. Rendel kéthetente telefon: 06-22/460-023) Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Polgármesteri Hivatalban.
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpont- Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)
Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Birgány Károlyné)
egyeztetés szükséges!
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808

Orvosi ügyelet

Készenléti sürgősségi ügyelet
Falugazdász – Bodnárné Jávori Tímea 06-70/199-2773
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuálisan rendelő háziorvos.
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Sürgősségi betegellátás
Hibabejelentő: 06-80/533-533
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8
Bővebb információ: www.eon.hu
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepna- FONTOS TELEFONSZÁMOK
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021)
Körzeti megbízott – Szilukács Krisztián,

Állatorvos – dr. Zamody János
06-30/974-0374

Vásári Dénes: 06-20/210-5166
Polgárőrség: 06-70/211-6424
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!

A ráckeresztúriak idén negyedik alkalommal csatlakoztak a
székesfehérvári
Krajczáros
Alapítvány 11–11–11 elnevezésű felhívásához, melynek
célja, hogy az együtt emlékezés
jegyében a ma élő nemzedékek
tagjai is fontosnak érezzék a
csatatereken elesett déd- és
ükapáik sorsát, s őrizzék meg
emléküket. Az I. világháborút
lezáró fegyverszüneti egyezményt a compiègne-i erdőben,
egy vasúti kocsiban írták alá 1918. november 11-én, s ezzel
beszüntették a harci cselekményeket a nyugati fronton. Ehhez a dátumhoz kötődik a megemlékezés, melyet ugyanabban
az időpontban tartanak több magyarországi és határon túli
városban, községben.
Szinte nincs olyan család a faluban, akit ne érintett volna
valamilyen módon az első világháború. Fiatal fiúk, meglett
férfiak, családapák egyaránt megkapták a behívó parancsot,
sokan közülük várandós felségüket hagyták otthon. Mentek,
mert menniük kellett. Sokat szenvedtek, de élt bennük a remény, hogy hazatérnek, hogy földi életük nem hiábavaló.
A nyolcvan esztendővel ezelőtt, 1937-ben felavatott hősi
emlékműnél elhangzott Babits Mihály Fiatal katona című költeménye és Gyóni Géza Sírverse, mely sok magyar katona
fejfájára kerülhetne: „Hazai domb lesz vagy idegen árok /
Bús sirom fűve amelyen kihajt, / Kopott fejfámon elmosódó
írás / Bolygó vándornak ezt hirdesse majd: // Boldog, ki itt
jársz, teérted is / Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt; /
Véres harcok verték fel hírét, / De csak a béke katonája
volt.” A maroknyi emlékező gyertyát, mécsest gyújtott annak
reményében, hogy a harctereken maradt, megsebesült vagy
fogságba esett ráckeresztúri katonák emléke nem merül feledésbe, s mindig lesz valaki, aki továbbviszi e hagyományt.

Szerkesztői levél
Régi szép, decemberi emlék idéződött föl bennem advent
első vasárnapján. Azon a télen Mikuláskor lett havas a táj,
mindent belepett az ártatlan fehérség. Az ablakpárkányon
piciny cinkelábnyomok árulkodtak arról, hogy gazdájuk
fölfedezte a ropogós napraforgómagokat. A konyhából
figyeltem, ahogy a kék sapkás és fekete mellényes madárkák ide-oda röppennek, s nem hagyják, hogy a szemtelen
verebek megfosszák őket a tápláléktól. Édesanyám a karácsonyi menüt készítette, délben mákos guba volt, este
pedig halászlé, rántott hal és burgonyasaláta. Az asztalon
fénylő gyertyaláng elűzte a kinti sötétséget, s a fenyőillat is
békét varázsolt a szívünkbe. Idilli pillanatokat éltem át
akkor – azóta is keresem, hogyan lehet olyan csendesen
egyszerű, s mégis meghitt egy-egy ünnep.
Hamarosan ismét véget ér az esztendő, ám addig még
örömteli várakozásban lehet részünk, ha lassítunk, ha
megállunk olykor-olykor, és átéljük mindazt a csodát, amit
az év utolsó hónapja tartogat számunkra.
A decemberi Hírmondóban karácsonyi meglepetésként a gyerekek színezőt találnak a 8. oldalon, mellette
néhány karácsonyi gondolat, melyet a felnőttek figyelmébe ajánlunk. Ez az ünnep is arra tanít, amiről A farm, ahol
élünk című filmsorozat szereplői nap mint nap tanúságot
tesznek: „nem az ajándék értéke számít, hanem a szeretet
az ember szívében”. Ha szeretet nincs bennünk, mit sem
érünk.
Békés, boldog karácsonyt kívánok, s az új esztendőre
minden szépet s jót: egészséget, sok örömet, nyugalmas
napokat, Isten áldását.

Gajdó Ágnes
(A címlapon Jankovics Tünde selyemfestménye látható, mellyel a

G. Á. „Ráckeresztúr 670” alkotói pályázaton második díjat nyert.)

Tájékoztatás
A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola mindhárom
mobiltelefonos elérhetősége megszűnt. A továbbiakban a Szent
János téri épület száma: 25/455-806, a Hősök téri épület száma:
25/455-823. Kérjük, ezeken a számokon keressenek minket!
Iskolavezetés

Ajándék a szép korúaknak
Az idei évben ismét ajándékot készített az önkormányzat a
hatvanöt év feletti ráckeresztúri lakosoknak. Karácsony
közeledtével próbáltunk olyan kis csomagot összeállítani,
ami a szerényebb körülmények között élő, idősebb embereknek segítséget jelenthet az ünnepekre való készülődésben. A csomagba kávé, tea, sütemény, kakaó, szaloncukor
és üdítő került.

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Tájékoztató a „piac” helyének megváltozásáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. január 1-jétől
a jelenlegi „piac” területén közterületen kereskedelmi tevékenységet az önkormányzat nem engedélyez. Közterülethasználati engedélyt árusítás céljára a temető melletti parkoló
területére adunk ki, ezért az árusokat ott találhatják meg.
Kérjük szíves megértésüket.
Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal

Gyertyagyújtás
A községi adventi koszorún
az első gyertyát a Ráckeresztúri Mosoly
Óvoda képviselői gyújtották meg. Dienes Gábor alpolgármester rövid köszöntője után a Pillangó és a Napraforgó csoport műsora következett.
A gyerekek fenyőfa alakban álltak, s papírgyertyával a kezükben, csillogó szemmel énekelték a Karácsony ünnepén
kezdetű dalt. Elhangzott az Advent című vers is. A Pillangó és
Napraforgó csoport tagjait Turi Tamásné, Kónya Istvánné,
Garainé Máté Andrea, Rappai Szilvia óvodapedagógusok és
Kiss Józsefné, Komlódi Sándorné dajkák készítették föl.
A polgármesteri hivatal előtt álló kopjafára került az ünnepi
koszorú, melyet Árokszállási Istvánné készített. Az első gyertyát az óvoda vezetője, Baki Bálintné gyújtotta meg. A hangulatos műsor végén az óvodások karácsonyfás üdvözlőlappal
lepték meg a jelenlévőket.
A második gyertyagyújtáson az iskolások műsorát láthatták
az érdeklődők. Advent harmadik vasárnapján a település civil
szervezetei szerepelnek, a negyedik gyertyát pedig a hagyományokhoz hűen az egyházközség képviselői gyújtják meg a
koszorún.
■
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RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG 670 ÉVES

VÁLOGATÁS
A DÍJAZOTT
PÁLYAMUNKÁKBÓL

A Ráckeresztúr 670 éves fennállása alkalmából kiírt alkotói, valamint fotó- és videópályázat eredménye
ALKOTÓI PÁLYÁZAT

A Tessely Zoltán országgyűlési képviselő által felajánlott alkotói különdíjat Herkli Istvánné kapta, aki a könyvtár és a Hősök
Óvodások: I. Palkovics Melánia (Pillangó csoport); II. Makkai
kertje makettjét készítette el.
Attila (Pillangó csoport); III. Béndek Jázmin (Pillangó csoport);
Különdíj: Bársony Botond (Pillangó csoport), Szitai Erika A középiskolások közül Fekete Kristóf alkotói különdíjat
kapott.
Evelin (Pillangó csoport), Gazsi András (Pillangó csoport)
1–4. osztályosok: I. Bognár Sarolta (2. a), Cserna Gréta Alkotói különdíjat vehetett át Kristóf Ágnes a Ráckeresztúr
(4. a); II. Ács Tamara (3.), Kocsis Nóra (4. b); III. Mádai Kira nevének eredete című meséért.
(2. b), Koltai Nikolett (2. b), Glócz Tamás (4.); Különdíj:
A díjazásban nem részesült pályázók emléklapot és csokoláZsigmond Réka (2. a)
5–8. osztályosok: I. Pammer Jázmin (6.), Kocsis Csenge (6.) dét kaptak.
II. Németh Petra Bíborka (8.); III. Török Regina (8. b); Külön- A díjakat Ráckeresztúr Község Önkormányzata és a könyvtár,
díj: Bendák Gyula (6.); Ménesi Fanni (8. b)
valamint helyi vállalkozók ajánlották fel. Köszönet a nagylelkű
Felnőttek: I. Dobai János – fafaragás; II. Jankovics Tünde – felajánlásért a következőkkét selyemfestmény; III. Mabda László – rajz, Dienesné Zsebi nek: Panni papírbolt, Roxána
Regina – keresztszemes hímzés; Különdíj: Kristóf László – virágbolt, Baráth bolt, NapsuRácok Magyarországon című írás
gár diszkont, Füstöltáru bolt,
Kovács vegyesbolt, Lósits
FOTÓ- ÉS VIDEÓPÁLYÁZAT
Kft. Állateledel és Horgászbolt, Oázis italdiszkont, ifj.
1–4. osztályosok: I. Dobi Dorina (4. b); II. Mabda Luca Boróka
Cseprekál István és családja,
(2.); III. Bendák Mátyás (2.)
Reál bolt, Coop ABC, Do5–8. osztályosok: I. Kristóf Ágnes (6.); II. Pollák Dominik hánybolt, Martontej, Március
(8. a); III. Németh Levente (8. a)
15-e Mezőgazdasági SzövetKözépiskolások: I. Paizs Ferenc; II. Kozocsa Zsuzsa
kezet, Édenkert zöldség- és
Felnőttek: I. Szabóné dr. Kántor Szilvia – Szabó Péter András; gyümölcsbolt, valamint két,
II. Fekete Gabriella; III. Kozocsáné Nyerges Zsuzsa; Különdíj:
névtelenséget kérő vállalkoGajdó Jánosné; Bendák Gyuláné; Herkli Antal
zó, illetve magánszemély.
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RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG 670 ÉVES
Az évforduló jó alkalom a visszatekintésre, arra, hogy felmérjük, honnan hová jutottunk, s jelenleg hol
tartunk. Dr. Szentes-Mabda Katalin
Dóra polgármester ünnepi beszédében a múltban felhalmozott tudásról
szólt, kiemelve, hogy ez a tudás
irányt és példát mutat nekünk, segít
abban, hogy a cselekedeteinket helyes irányba szabjuk. Tekintsük múltunkat biztos alapnak, olyan fundamentumnak, amelyre életünk épülhet.
A közös múlt
elevenedett meg az
ercsi Jorgováni Kórus előadásában: rác
dalok hangzottak el
harmonikakísérettel. A hagyomány tovább élése jelent
meg a Kristóf Ágnes által előadott mesében, melyet ráckeresztúri születésű nagyapjától, Gajdó Andrástól
tanult, aki gyerekkorában Novoth
János bácsitól hallotta a történetet.
A szülőföldhöz kötődés szép példáját hozta Kupi Gábor; Veres Péter Én
nem mehetek el innen című költeményét osztotta meg a hallgatósággal. A Takács Ágnes–Laurán János
házaspár mezőföldi táncokkal lépett
színpadra.
Az évfordulós megemlékezésen
kiderült az alkotói, valamint a fotóés videópályázat eredménye.
Az érdeklődők megtekinthették a
sok szép pályamunkát, valamint a
670 év – 670 kép című, a település
múltját és jelenét, a helyi értéktárat is
bemutató tárlatot. Herkli Istvánné
papírfonással készült tárgyai és Dobai
János fafaragásai mellett a tablókon
sorakozó egykori s mai újságcikkek
tanúsága szerint számos érték található Ráckeresztúron.

gá
(A cikk szerkesztett változata megjelent a Fejér
Megyei Hírlap 2017. november 20-i számában.)
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HÍREK

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat
képviselő-testülete 2017. november 28-i ülésén hozott
döntésekről:
● Jóváhagytuk a Szent László Falugazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság „va” zárómérlegét, a zárójelentést és a vagyonfelosztási javaslatot, így a végelszámoló
kezdeményezheti a társaság törlését a cégnyilvántartásból.
● Módosítottuk a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet.
● Elfogadtuk az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési
tervét.
● A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége 2018. február
23-án Ráckeresztúron tartandó közgyűlése megrendezésének
költségeire keretösszeget hagytunk jóvá.
● Németh Éva asszisztens díjazását növeltük a vérvételben
való közreműködéséért.
● A Községi Sportegyesület Iváncsa részére továbbra is biztosítottuk a tornacsarnok bérletét.
● A Társulási Tanács kezdeményezésére döntöttünk a Szent
László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő
Önkormányzati Társulás 2017. december 31. napjával történő megszüntetéséről.
● Módosítottuk a Jenei Fogászattal kötött feladat-ellátási
szerződést dr. Csongrádi Ágnes ellátásban való részvétele
miatt.
● Elfogadtuk a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda óvodavezetői
álláshelyére kiírandó pályázatot, tekintettel arra, hogy Baki
Bálintné jelenlegi magasabb vezetői megbízása 2018. július
1-jén lejár.
● Véleményeztük a Települési Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezetét.
● Felülvizsgáltuk az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programját.
● Jóváhagytuk a Magyar Államkincstárral kötendő – az önkormányzatnak az önkormányzati ASP rendszerhez való
csatlakozásáról és a szolgáltató által a szerződés szerinti ASP
szolgáltatások nyújtásáról szóló – szerződés tervezetét.
● Felülvizsgáltuk a köztisztviselőknek 2018-ban adható egyes
juttatásokról, támogatásokról és az illetménykiegészítésről
szóló önkormányzati rendeletet, valamint a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
● Megtárgyaltuk a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést.
● Zárt ülésen bíráltuk el a települési támogatás iránti kérelmeket, a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázatra
beérkezett kérelmeket, valamint a Fejér Megyei Közgyűlés
által adományozott kitüntető címre, díjra tett javaslatokat.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester

Virágültetés
November elején
lelkes csapat pótolta a
játszótéren és a mellette lévő parkban a
nyáron kiszáradt fákat, cserjéket, és évelő
virágokat is ültettek.
A
résztvevők:
Jankovics Tünde, Dienesné Zsebi Regina, Bognár
Zoltán, Daradics Zoltán, Zsigmond Pál, Gajdó Gábor és Dienes
Gábor, valamint a gyerekek, Sárika, Bíborka, Regi, Boldi. Köszönet mindenkinek és Hegymegi Gábornak, hogy ezúttal is –
mint mindig – biztosította a vizet az ültetéshez.
DG

Figyelemfelhívás
A ráckeresztúri önkormányzat a Zöld Erdő Vadásztársasággal összefogva már évek óta minden tavasszal szemétszedést tart a Ráckeresztúr környéki erdőkben és fasorokban.
Sajnos ez elég nagy költséget ró az önkormányzatra és a
vadásztársaságra is. A „szemetelők” szemét lerakásával
károsítják a környezetünket, mivel a kihelyezett hulladék sok
esetben mérgező, káros anyagokat is tartalmaz, amik a talajba felszívódba eljutnak a mezőgazdaság által termesztett
növényekbe, ezáltal még akár az emberi táplálékba is! Sajnos több esetben a szeméthalmok környékén kipusztul a
növényzet, és elhullott állatok is találhatók.
A hulladék ilyesfajta lerakása szigorúan tilos, törvényileg
tiltott. Aki így szabadul meg a szemetétől, természetkárosítási bűncselekményt követ el! A vadásztársaság a rendőrséggel összefogva járőrözik a fasorokban, erdőkben, hogy megelőzzék, illetve az esetleges törvénysértőket eljárás alá vonják. Sajnos, ennek ellenére az idei évben olyan nagymértékű
volt az illegális szemétlerakás, hogy a vadásztársaság őszi
szemétgyűjtést is kényszerült tartani. A második szemétszedési akciót a Ráckeresztúri Földtulajdonosi Közösség, a
Prograg-Agrárcentrum Kft. és a Szeminátor96 Kft. biztosította konténerekkel, és így mintegy 32 m3 szemetet sikerült
összegyűjteni.
Sajnos a szemétszedés nem oldja meg a problémát, viszont remélhetőleg felhívja a ráckeresztúri lakosok figyelmét
arra, mennyire fontos környezetünk védelme, megóvása,
hiszen mi a Földet a gyermekeinknek-unokáinknak hagyjuk
örökül, és nem egy szennyes szemeteskupacot szeretnénk
továbbadni számukra!
Zöld Erdő Vadásztársaság

Friss hírek, információk:
www.rackeresztur.hu
Tájékoztató az utak mellett elhelyezett akadályokról
Több lakossági észrevétel érkezik önkormányzatunkhoz
azzal kapcsolatban, hogy egyesek a házuk előtt az utak
szélén – közterületen – köveket vagy egyéb akadályokat
helyeznek ki, hogy ezzel megakadályozzák a házuk előtti
területre való ráhajtást.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti megoldáshoz az önkormányzat mint a közterületek tulajdonosa
nem járult hozzá, és ezt a gyakorlatot nem támogatja. Különösen veszélyes ez a megoldás éjszaka, rossz látási viszonyok között, hóval borított úton, mert könnyen balesethez
vezethet, melynek következményeit annak kell viselni, aki a
háza előtt az akadályt kihelyezte. Az úttest széle is az úttest
része, közterület, amivel való rendelkezést senki nem sajátíthatja ki magának önkényesen.
Ha ilyennel találkoznak, kérjük, jelezzék a Polgármesteri
Hivatal műszaki ügyintézőjének.
Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ráckeresztúr Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2018. július 2-tól 2023. július 1-ig szól.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2465 Ráckeresztúr,
Korniss István u. 25.
A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 69. §-a, az egyéb vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások, valamint a fenntartó döntései
szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
– a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást
megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tétel,

– büntetlen előélet, illetőleg annak igazolása, hogy a pályázó
nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési
program,
– a pályázati feltételeknek történő megfelelés igazolása a dokumentumok egyszerű másolatával,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– képzettséget, végzettséget igazoló okiratok,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e pályázatának zárt
képviselő-testületi ülésen történő tárgyalását.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy
Gábor jegyző nyújt a +36-25/517-902 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton egy példányban, a magyar nyelven géppel írt és
aláírással ellátott, könnyen szkennelhető (másolható) pályázati
anyagnak a Ráckeresztúr Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2131/2017., valamint a munkakör megnevezését:
Óvodavezető.
– személyesen: dr. Nagy Gábor jegyzőnél ügyfélfogadási időben (2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető
kinevezéséről – a jogszabályban foglalt véleményeztetési eljárás lefolytatását követően – Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete dönt. A képviselő-testület a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.rackeresztur.hu önkormányzati honlap

Születésnap
A Ráckeresztúri
Népkör Egyesület
tizennyolcadik
születésnapját
ünnepelte őszbúcsúztató rendezvényén. A helyi csoportok – Pávakör, BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület, Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület, Mákvirág Tánccsoport
Egyesület – mellett Ercsiből, Martonvásárról, Tordasról,
Rácalmásról, Szabadegyházáról és Budapestről is érkeztek
vendégek.
Szabó József önkormányzati képviselő köszöntőjében méltatta a Népkör eddigi tevékenységét, majd átadta a szót Axt
Lászlóné Ibolyának, aki idén is remek konferansziénak bizonyult. A sokszínű műsorban fellépett Marczinka Marika,
Deák Lajos és Kovács András nótaénekes. Halász Tibor saját
szerzeményeivel, Sebestyén Erzsébet Várnai Zseni-verssel készült. Gurabiné Anika, Lendvai Józsefné és Pámerné Erzsike előadása is nagy sikert aratott. A talpalávalót Steinmann György
■
szolgáltatta, sokak örömére.

Márton-napi
mulatság

A BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület őszi, Márton-napi rendezvényén a citerazenekar és a dalárda mellett a jó barátok is felléptek: szerepelt a Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület, a Mákvirág Tánccsoport Egyesület, a Pávakör,
Mabda Gábor és Luca, a pusztaszabolcsi, törökbálinti és
szabadegyházi csoport, valamint Marczinka Marika nótaénekes.
A jó hangulatú rendezvényen a résztvevők láthattak
country táncot, mulathattak az ABBA világhírű slágerére,
ismert és kevésbé ismert nótákra, s a nosztalgia is képbe
került. A jó hangulathoz hozzájárult a zenész, Steinmann
György, valamint a finom vacsora, a sok ízletes sütemény
(A nagykorúságát ünneplő Népkör egész éves tevékenységéről következő laps persze az új- vagy még a tavalyról maradt óbor.
■
számunkban olvashatják majd Paizs Istvánné elnök beszámolóját.)
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Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.
(Babits Mihály)

Szép régi szokás a
karácsony (...). Erősíti
a családi együvé
tartozás értékét.
(Agatha Christie)

2017. december
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
(Dsida Jenő)

Csingilingi, szól a csengő,
gyertek, fiúk, lányok!
Föl van gyújtva, meg van rakva
A karácsonyfátok.
(Benedek Elek)
Kicsiny kunyhóban szeretet,
Szeressétek a gyermeket,
E szent karácsony ünnepén
Önöknek ezt kivánom én.
(Karinthy Frigyes)

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
(Ady Endre)

Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.
(Gárdonyi Géza)

Meg fogom ünnepelni a
karácsonyt szívemben,
és iparkodom egész
esztendőben ünnepelni.
Élni akarok a Múltban, a
Jelenben és a Jövőben.
Versengjen bennem
ennek a háromnak a
szelleme.
(Dickens)

Majd a
karácsony
hozza végül /
Az apró szívek
örömét.
(Arany János)

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
(Juhász Gyula)

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
(Kosztolányi Dezső)

Legyen ma templom
minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat
bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden
gondolat.
(Móra László)

2017. december
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ELADÓ TŰZIFA
Akác: méter rönk: 33 000 Ft/em3*
konyhakész: 36 000 Ft/em3
Cser, tölgy, gyertyán, vöröstölgy, tölgy, bükk:
méter rönk: 29 000 Ft/em3
konyhakész: 32 500 Ft/em3
Éger: méter rönk: 25 000 Ft/em3
konyhakész: 29 000 Ft/ em3
Kőris, tölgy deszka: konyhakész: 30 000 Ft/em3
Vékony akác: konyhakész: 30 000 Ft/em3
Akác, tölgy széldeszka keverve
szálban: 25 000 Ft/em3
* em3 = erdei köbméter: 1x1x1,7 méter, rendezetlen

Kiszállítási díjak:
Ercsi: 5000 Ft
Ráckeresztúr, Sinatelep: 6000 Ft
Iváncsa, Adony, Besnyő, Beloiannisz, Martonvásár:
7000 Ft
Rácalmás, Százhalombatta, Érd, Pusztaszabolcs, Kulcs:
8000 Ft

Telephely: Ercsi, Rákóczi F. u. 122.
Rendelés telefonon:

+36-30/9390-441; +36-30/241-1509
Áraink az áfát tartalmazzák,
visszavonásig érvényesek!

CSILLA ÉLELMISZERBOLT
(Ráckeresztúr, Kossuth Lajos u. 13.)

Szeretne olcsón vásárolni?
Szeretne akciósan vásárolni?
Nálunk megteheti!
Kínálatunk:
● minden kedden és csütörtökön friss húsáru
● helyben sütött sütemények
● üdítők, szeszes italok, édességek
● tejtermékek, friss felvágottak
● minden csütörtökön folyamatosan bővülő
CBA-s árukészlet

Vásároljon 3% kedvezménnyel mindennap!
Legyen a CBA az Ön mindennapi megoldása.

Nyitva tartás:
hétfő–péntek:
6.00–19.00
szombat:
7.00–14.00
vasárnap:
7.00–13.00

Várjuk régi és új
kedves vásárlóinkat!

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 a 06-20/405-8315-ös telefonszámon vagy
a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen.

Martonvásáron márciusban
nyíló varrodánkba keresünk
szakképzett varrónőket,
betanított munkásokat,
szabót, illetve
divattervezőt.
Munkavégzés 8 órás
főállásban, délelőtt-délutáni munkarendben.
Jelentkezéseket a 30/929-9885
telefonszámon, illetve a
timea.ambach@ambachkft.hu címen várjuk.

2017. december
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Virágok télen erkélyre, teraszra

Méltán kedvelt balkonnövény a csarab, más néven
erika. Norvégiából származik, nagyon jól tűri a hideg
telet, és gyönyörű.
Az árvácskák enyhébb időben még virágoznak is.
Fagytűrők, legfeljebb a kemény mínuszok ellen érdemes betakargatni a tövüket. A hunyorok virágai februárban, már a tavasz beállta előtt virágba borulnak,
ezért a jó idő hírnökeinek is tekintik őket. A kis
meténg vagy télizöld kedves küllemű virág, árnyékkedvelő,
és inkább a nyári páraszegény idő viseli meg.
A díszkáposzta a közterek kedvelt téli növénye. Fodros,
színes levelei teszik széppé, balkonládában is tartható. A
nyuszifül kis virágai tavasz végétől nyílnak, puha levelei
miatt szeretik a gyerekek. A téli jázmin a tél végén borul
virágba, enyhe teleken korábban is képes akár az egész
teraszt beborítani,
de
cserjeként
cserépben is tartható.
A varjúhájak
mindegyike
jól
bírja a hideget: az
egyik legszebbjük
az ősszel virágzó
pompás varjúháj.
Sziklakertekben is kedvelt, és bár virágai elszáradnak télre,
a hideget jól bírja. A kövirózsa szintén a varjúhájfélék közé
tartozik, de méretei sokkal kisebbek. Örökzöld, a hideget
és a forróságot is jól bírja, és nagyon mutatós.
KL

Pontosítás
A Ráckeresztúri Hírmondó 2017. novemberi számában megjelent, Meghallani a lelkiismeret szavát című cikkhez Novák
József lánya, Zsuzsanna a következő pontosítást fűzi:
„A cikkben az 56-os Munkástanács elnökeként Budavári Istvánt említik. Ám ő az ideiglenes elnök volt, a végleges pedig
édesapám Novák József.”
Novák József kötetében (12. fejezet, 251. oldal) az 1956-os
eseményekről ez olvasható: „Községünkben egy mezőgazdasági üzem, a Ráckeresztúri Állami Gazdaság működött, ahol
szintén leváltották a régi vezetőket, és közfelkiáltással egyhangúlag megválasztották az új vezetést, a Munkástanácsot. (...)
Az első napokban mint Ideiglenes Munkástanács működött,
melynek tagjai voltak: Budavári István ideiglenes elnök, Novák
József a végleges elnök, Molnár Imre, Németh Gyula, Fata
Ferenc, Baki Miklós, Bari Károly, Siffter Pál.”
A szerk.

IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Nyilvános gyónás
Szabó Magda: Az ajtó

Eljön az idő mindannyiunk
életében, amikor elkerülhetetlen a szembenézés a múló idővel, a múltbeli és jelenbeli
énünkkel, tetteinkkel, érzéseinkkel, gondolatainkkal. Roszszabb esetben abban a hitben
ringatjuk magunkat, hogy mindent jól csináltunk, s nem kell
semmit megbánnunk, ha történt is valami rossz, az
mások miatt esett meg. Jó esetben, ahogy öregszünk,
egyre bölcsebbé válunk, s képesek leszünk elfogulatlanul megítélni egykori önmagunkat, derűs megelégedettséggel nézni botlásainkat, hibáinkat is.
Szabó Magda olyan író, aki nem félt kimondani az
érzéseit, s rá is igazán illik Ibsen meghatározása: „Írni
annyi, mint ítélőszéket tartani önmagunk fölött.” A
kíméletlen szembenézés jellemző rá. Az ajtó kegyetlen könyv. Nyilvános gyónás, „mely összetört tükörcserepekből egybetákolt keretbe szorítja az írót és a
megsérthetetlen, mégis megsértett igazságot.” Szeredás Emerenc alakja és ajtaja a kötet megjelenése óta
fogalommá vált. Kapcsolata az íróval egyáltalán nem
hétköznapi: sokrétegű, kezdettől fogva hullámzó, s
csak nagyon lassan alakul át. Számukra és számunkra
is egyre nyilvánvalóbb lesz: „...a szeretet kötelezettség, tulajdonképpen veszedelmes és kockázatos szenvedély”. S csak az olyan kemény asszonyok, mint
Emerenc, tudnak kíméletlenül pontosan fogalmazni:
„Tanulja meg, akinek lepergett a homok, azt ne marasztalja, mert nem tud az élet helyett adni neki semmit. (...) A szeretethez tudni kell ölni is.”
A regényből készült, Szabó István rendezte filmet is
érdemes megnézni. Az Oscar-díjas Helen Mirren játszsza Emerencet, az írónőt Martina Gedeck. Mindketten
kitűnők. Magda férjét, a halk szavú írót Eperjes Károly
alakítja, ő az, aki meghúzódik a háttérben, csak néha
szólal meg, de akkor igen fontosat mond.

GÁ
(Az ajtó és több Szabó Magda-regény – Abigél, Álarcosbál, Az
őz, Disznótor, Für Elise, Freskó, Katalin utca, Ókút, Régimódi
történet – könyvtárunkból kikölcsönözhető.)

www.fejerkszr.hu

Tisztelt Olvasóink!
A könyvtár 2017.
„Esztendő borul esztendőre,
december 21. és
Az új az ót eltemeti.
2018. január 2. között zárva tart.
Ki búsul ezen? Csak a dőre,
Nyitás 2018. január
A bölcs mindezt csak neveti.”
3-án, szerdán, 12
(Benedek Elek) órakor.

Gondolatébresztő…
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Évadértékelés

Véget ért a 2017/18-as labdarúgó bajnokság őszi
idénye. Az MPF Ráckeresztúr felnőtt csapata a 6.
helyen várja a tavaszi folytatást, 1 ponttal lemaradva
a dobogóról. Nagyon szép sorozatot produkáltak,
egymás utáni 12 mérkőzésen nem találtak legyőzőre! Rajtuk kívül további 3 csapat volt érdekelt a bajnoki küzdelmekben: az öregfiúk, az U19 és az U7. A
csapatok játékosai, vezetői értékelték a szezont.
Novák Ferenc vezetőedző: Az őszi idényre 2017 júniusában kezdtük meg a felkészülést heti két edzéssel. Az
edzéseken a részvétel megfelelő volt, ezért a kitűzött
feladatokat maradéktalanul el tudtuk végezni. A Fejér
megyei kupában az első fordulóban meggyőző játékkal
jutottunk tovább. A második fordulóban egy balszerencsés mérkőzésen kaptunk ki hazai pályán.
A bajnokságban való szereplésünk nagy meglepetés. Kevesen gondolták, hogy ilyen sok (26) pontot gyűjtünk. Szereplésünkre mindenki büszke lehet. Ki kell emelni a 12 mérkőzésig tartó veretlenségi szériánkat. Nagyon fontos, hogy ezt a jó
eredményt közösen értük el – vezetők, játékosok, edző. Köszönet a támogatóknak és a lelkes szurkolóknak. Megfelelő
felkészüléssel elvárható cél a tavaszi szezonban is a jó szereplés (3–6. hely). A tavaszi szezonra történő felkészülést
január közepén kezdjük.
Bendák László, a csapat középpályása, az U7 edzője: Először is szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki
hozzátett a csapat nagyszerű teljesítményéhez. Rengeteg
edzésmunka van a sikeres teljesítmény mögött. Reális esélyünk van az első öt hely valamelyikén végezni, ha ezzel az
alázattal folytatjuk tovább. Szerintem senki nem merte volna
gondolni a tavalyi szezon után, hogy a csapat a hatodik helyen
telel, egy ponttal lemaradva a harmadiktól. Amire ki szeretnék
térni: megalakult a Ráckeresztúri Sportkör az U7-es csapata.
Scheszták Kornél elnök úr és Novák Ferenc vezetőedző engem kért fel a kicsik edzőjének. A gyerekeknek gratulálok az
edzésen végzett munkájukhoz és a tisztes helytállásukhoz az
ősz folyamán három alkalommal megrendezett Bozsik-tornán.

SZAMURÁJ 07 KFT.
Kellemes
karácsonyi
ünnepeket és
boldog új esztendőt
kívánunk minden
kedves ráckeresztúri
lakosnak.
06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723

www.szamuraj07.hu

Neuvert Sándor, a csapat hátvédje, az U19
edzője: az MPF Ráckeresztúr U19-es csapata is
megkezdte az alapozást augusztusban az idei
szezonra. A keretben van néhány játékos, aki
már kiskora óta rúgja a bőrt, de akadnak páran,
akik egy-két éve kezdtek el focizni. Az edzéseken és a mérkőzéseken minden játékos bővítette tudását. Ki kell
emelnem a felnőtt csapatunkban is játszó focistáinkat, akik kellő
gyakorlással és akaraterővel felkerültek a felnőtt csapat keretébe.
Ilyen futballista Takács Benjamin, Takács Márk, Bendák Gergő és
Császár Bence, valamint Mészáros Dominik, aki sajnos sérülése
miatt a fél szezont kihagyta. Igaz, hogy a bajnokság félidejében
nem a legjobb helyet foglaljuk el a bajnoki táblázaton, de a következő szezont még több akarattal és új igazolással indítjuk.
Pintér László, az öregfiúk csapatának vezetője: Több mint tíz
éve veszünk részt a megye öregfiúk bajnokságában, kisebbnagyobb sikerekkel. A következő szezonra szeretnénk fiatalítani a
csapatot. Itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy a sajtó révén
toborozzunk futballozni szerető, 34. életévüket betöltött játékosokat. A keret jelenlegi létszáma 21 fő, a mérkőzéseken 12–18 fővel
veszünk részt. Fő célunk, hogy jó baráti társaságban töltsünk el
néhány órát az edzéseken és a mérkőzéseken, de nem feledjük,
hogy hétről hétre Ráckeresztúrt képviselve lépünk pályára. Az
edzésen eltöltött órák számát szeretnék növelni a tavaszi szezonra történő felkészülés során. Bizakodó vagyok, az utóbbi mérkőzéseken a játék képe azt mutatta, hogy van a csapatban potenciál, ezért minél többet kell edzeni a jobb eredmények érdekében.
Nagy szeretettel és tisztelettel várjuk önöket a meccseinkre, egy
kis biztatás sokat jelent minden csapatnak. Bízunk benne, hogy
meg is tudjuk hálálni önöknek.
(Scheszták Kornél sportköri elnök részletes szezonértékelőjét a
januári Hírmondóban olvashatják.)
DG

Egyházközségi programok adventben
December 22-éig roráté – hajnali imádságok reggel 6-kor a
templomban (hétfőn, szerdán szentmise, kedden, csütörtökön,
pénteken igeliturgia)
December 17-én, vasárnap, 18.30-kor a betlehemi láng fogadása a templomban
December 23., szombat, 18 órakor előesti mise
December 24-én, vasárnap, szenteste, 20.00 órakor „éjféli”
szentmise, előtte 19:30-kor betlehemes játék a hittanos gyerekek
előadásában
December 25., hétfő, 11.30: karácsonyi ünnepi szentmise
December 31., vasárnap, 11.30: szentmise; 16.30: év végi hálaadás igeliturgia keretében
2018. január 1., hétfő, 11.30: újévi ünnepi szentmise
Minden imádkozni vágyót szeretettel várunk!

Különdíj
A Darázsderék Nyugdíjas
Tánccsoport Egyesület különdíjban részesült az V. Újbudai
Szenior Ki Mit Tud Fesztiválon
társastánc, néptánc kategóriában. Köszönet a táncosoknak:
Tarjányi Andrásné, Takács
Jánosné, Kiss Ferencné,
Szakolci Marosvölgyi Éva,
Nagy Attiláné, Asztalos
Sándorné.
Király Antalné elnök
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A mértékletesség nagy erény
Egy perc az egészségért
F
Ő Ismét eltelt egy év, itt a december, közeleg a kará- Novozánszkiné Almási Zita, a Magyar Termécsony. Mindenki az ünnepi vacsorákon, sütemészetgyógyász Szövetség tagja, szívügyének
A nyeken töri a fejét. A legtöbb háziasszony azon tekinti az egészségmegőrzést, s szeretne mágondolkodik, mit is tegyen családja, gyerekei elé
Z ünnepnapokon, mert ezek a napok mégiscsak soknak is segíteni ebben. Képesítést szerzett

különlegesek.
Sajnálatos módon ilyenkor sokaknál előfordul,
hogy többet esznek, mint kellene. „Ó, de jól néz ki
ez a sütemény! Ebből is egyél, ezt még nem is
kóstoltad, pedig nagyon finom! Nálunk még nem is
ettél, itt van kis egy töltött káposzta, csak egy falatot egyél belőle”. Folytathatnám még a sort, a lényeg az, hogy hiába érezzük azt, hogy már nem
fér belénk egy falat se azért, hogy ne sértsük meg
vendéglátónkat, csak magunkba tuszkoljuk azokat.
Ám van egy pont, amikor a szervezetnek elege
lesz a túlzott mértékű evésből-ivásból. Egy idő
után a szervezet elkezd védekezni a féktelen evésivás ellen, és általában egyénenként eltérő tüneteket produkál. Ilyen tünetek például a rossz közérzet,
haspuffadás, verejtékezés, savtúltengés, gyomorfájdalom, hányinger, hányás és hasmenés. Ezek a tünetek
akár a gyomorrontás tünetei is lehetnek, melyek a gyomor túlterheltségéből adódnak, ugyanis a nagy mennyiségű ételt a gyomor nem tudja megemészteni, és védekező mechanizmust indít a szervezetünk a további
terhelés ellen. A gyomorrontást nemcsak a túlzott mértékű étel- és italfogyasztás idézheti elő, hanem okozhatja romlott, nem kellően hőkezelt élelmiszer is.
Legjobb kezelési módszer ilyenkor első lépésben a
diéta (főtt burgonya-répa), valamint különböző gyógynövényekkel is javíthatunk állapotunkon, például kamilla–édeskömény–citromfű keverékéből készült teával.
(1-1-1 evőkanál gyógynövényt kell kb. egy liter vízzel
leforrázni és elkortyolgatni). Görcsoldásra, savtúltengésre az ánizsos borsmentatea kiváló. Az emésztésre
igencsak jótékony hatással van a gyömbér is. A belőle
készült teát savanyított formában jó néhányan minden
főétkezés előtt alkalmazzák, ezzel is elősegítve a nehezen emészthető ételek lebontását.
Amennyiben az ünnepek alatt mégsem sikerül kontrollálni mohóságunkat, és gyomorrontást kapunk, de
sikeresen kihevertük azt, javaslom, hogy kíméljük továbbra is szeretett testrészünket. Ennek érdekében
pedig egy ilyen sokk után alkalmazzunk grapefruitmagcseppeket egy-két héten keresztül, vagy érdemes méregtelenítő kúrát tartani a karácsonyi nagy evések után.
Jó lenne, ha ünnepnapokon se feledkeznénk meg a
mozgásról, mert amellett, hogy jót tesz a testnek, abban is segítségünkre lehet, hogy kellemetlen panaszainkat csillapítsa.
A karácsony inkább szóljon a közösen eltöltött időről, arról, hogy békességben, szeretetben legyünk
együtt családtagjainkkal, barátainkkal. Ez az idő alkalmat ad egy kis lazításra, kikapcsolódásra, pihenésre.
Gondoljunk azokra is, akik sajnálatosan egyedül, magányosan töltik az ünnepeket. Ha lehetőségünk van rá,
kopogtassunk be ezen ismerősünkhöz, és néhány kedves szóval, kis beszélgetéssel tegyük szebbé az ő karácsonyát is.
Év végi jó tanácsom pedig az lenne, hogy felejtsük
el a rosszat, hogy jó dolgokkal indulhasson az új esztendő!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok mindenkinek!
Peszter Zsuzsanna védőnő
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már nyomelem- és vitaminterápia témakörben, de hamarosan fitoterápia, aromaterápia,
táplálkozástan, taping tapasz és rajzelemzés
miatt is bátrán kereshetik az érdeklődők.
Készséggel áll a hozzá fordulók rendelkezésére, s ingyenesen végez kvantum biorezonanciás egészségügyi
állapotfelmérést. A vizsgálat mindössze egyetlen perc, s teljesen
fájdalommentes. A Magnetspace testelemzővel végzett vizsgálat
gyorsan képes felmérni az emberi test működését. A készülék egyesíti az orvostudományt, a bioinformatikát és az elektronikát, s felhasználja a legmodernebb elektronikai technikákat annak érdekében, hogy elemzésre felmérje és összegyűjtse a test sejtjeinek gyenge, kiegyensúlyozatlan mágneses mezőit.
Hogyan zajlik a vizsgálat? Az érzékelővel ellátott indikátor rúd
megfogása után kb. hatvan másodperc alatt képet kaphatunk a tesztelt személy átfogó egészségi állapotáról. A kiértékelés mintegy harminc percet vesz igénybe. Bárhol és bármikor elvégezhető. Az
elemzés eredményeképpen a következő területekről kapunk információt: nyomelemek; ásványi anyagok; toxinok, mérgek; vércukor;
reumás csontbetegségek elemzése; csontsűrűség-elemzés; csontbetegségek jellemzőinek elemzése; az agyi idegek állapotának elemzése; tüdőfunkció elemzése; gyomor és bél működésének elemzése;
keringés és az agyi erek állapotának elemzése; epehólyag, máj, hasnyálmirigy, vese működésének elemzése; prosztata; férfiasság; nőgyógyászati elemzés; kiválasztás rendszer; immunrendszer; bőranalízis; mellanalízis; nehézfémek; allergének; aminosavak; fizikai állapot;
testelemzés (zsír-,
izomtömeg stb.).
A vizsgálat azoknak
is ajánlható, akik félnek a fájdalomtól, még
egy tűszúrástól is. Ez
az eszköz már azelőtt
kimutathatja az egészségben bekövetezett
változásokat, mielőtt
A mérés bárhol elvégezhető, fájdalommentes
azok fizikai szinten
megjelennének. A korai felismerés lehetővé teszi az időben történő
kezelés megkezdését. Valójában bármely betegség kisebb-nagyobb
mértékig belső szerveinkkel függ össze. Ilyenkor szervezetünk jelzéseket küld, melyek kezdetben minimálisak, de ahogy súlyosbodik a
páciens állapota, úgy erősödnek.
Kezünkön hat energiapálya fut keresztül, s ezek mindegyike szoros kapcsolatban áll belső szerveinkkel. Ennek megfelelően amint a
belső szerveink működése eltér a normálistól, a rajta keresztülhaladó energiapályán, az általa szállított energiában eltérést tapasztalunk.
Az állapotfelmérés eredménye sokat segíthet az életmódváltás irányának megválasztásában, s a szervezet változásának nyomon követésében is.
A biorezonanciás vizsgálatot a Magyar Természetgyógyászok
Szövetsége elismeri. Dr. Bánovics Ilona háziorvos véleménye szerint –
mivel a vizsgálat alapja a kvantumelmélet – ez a módszer az egészségmegőrzésben és megelőzésben (prevenció) segíthet. Ez pedig a
mai orvosi szemlélet. Az érdeklődők Zitánál jelentkezhetnek, telefonszáma 06-30/760-4201. A ráckeresztúri egészségházban novemberben és decemberben már volt lehetőség állapotfelmérésre, s
2018-ban is számíthatnak rá az érdeklődők. A pontos dátum a település honlapján vagy a facebookon lesz elérhető.
■
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SKANDINÁV REJTVÉNY ● A rejtvényben egy magyar költő nevét és leghosszabb költeményének címét
rejtettük el. Beküldendő a költő neve, a mű címe, valamint a költemény főhősének neve. A megfejtés beküldésének határideje: 2018. január 5., péntek. E-mail cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com
A 2017. novemberi képrejtvény megfejtése: az öt oda nem illő részlet: a kép bal szélén a Szent László-szobor, a kastély tetején
a kereszt, a homlokzaton a címer, a kép jobb szélén az emléktábla és a Szent István-fej. Öt hibátlan megfejtés érkezett, a három szerencsés nyertes: Kozelné Bokrodi Éva, Rózsa Ferencné, Szabóné dr. Kántor Szilvia. A nyeremény a könyvtárban
vehető át nyitvatartási időben. Gratulálunk!
(Forrás: skandomata.hu)

TELKIBÁNYA
Telkibánya Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a
Zemplén szívében található, mindössze ötszázötven
lélekszámú kis község. A legenda szerint a múlt században még a templom gombját is színaranyból öntötték, innen az Aranygombos elnevezés. Az Árpád-kori
királyi bányák leghíresebbje volt a település területén. Nagy Lajos király 1341-ben bányavárosi rangra emelte. Amikor a felszín közeli aranytelérek kimerültek, hosszú ideig szünetelt a
termelés. Mária Terézia nyittatta meg újból a bányákat. A község nevezetességei közé tartozik a jégbarlang, a kopjafás temető, a vártemplom, az aranyásók útja, a Károlyivadászkastély, valamint az Érc- és Ásványbányászati múzeum.
Katalin-kápolna ● Az ispotály a keresztény ókortól kezdődően
zarándokok, betegek és rászorulók gondozására a vendég iránti
szeretet címén fönntartott intézmény. A Magyarországon találtak
közül csak a Telkibányán létrehozott maradt meg eredeti formában.
Alapításáról 1367-ből származó okiratok számolnak be. A romok
tizenöt évvel ezelőtt váratlanul bukkantak elő egy ház alapozási
munkálatainál. Az eredeti alapokon építették fel az ispotályhoz tartozó, csendes környezetben álló kápolna épületét, mellette áll Szent
Katalin szobra, Nemes Sándor fafaragó művész alkotása. A Sárospatakot és Kassát összekötő Szent Erzsébet-zarándokút érinti Telkibányát. Az egyik bélyegző hely éppen a Katalin-ispotály.
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ÉRTÉKMÉRŐ
Ráckeresztúr 670
A település nevét először – Kerezthur formában – a képen látható, 1347-ben kelt
határjárási okmányban
említik. Károly János
Fejér vármegye története
című munkájában ez
olvasható Ráckeresztúrról: „A megye keleti
oldalán Ercsi és RáczSzent-Miklós puszta
között fekszik. Hajdan
csak Keresztur volt a
neve, de 1629 táján,
tehát még a török hódoltság alatt telepedvén Ercsibe is, meg
annak környékére
Alsó-Szt.-Péterre és Sz.-Miklós pusztára a kath. ráczok,
ekkor telepedtek meg Kereszturon is és róluk neveztettek el később ezek a helyek Rácz-Keresztur, RáczSzent-Péter és Rácz-Szent-Miklósnak.
Legelső nyoma van történelmi okmányainkban
azon határjárásban, melyet a budai káptalan 1347-ben
Nagy Lajos király rendeletére végez, midőn a király
Labdásvarsanyt Mogh fia Istvánnak csepelszigeti vendégnek adományozza. E határjáráson emlittetik SzentMiklós, Baracska és Keresztur községből Baracskára
vezető ut.” (Károly János: Fejér vármegye története
V. kötet, 217–218. oldal)

A történethez hozzátartozik, hogy 1378-ban I. Lajos
király Labdásvarsányi Miklós kérésére az atyjának, Istvánnak adományozott labdásvarsányi birtokról szóló
1347-ben kelt adománylevelét (mely tartalmazza a határjárást is) megerősíti és átírja, s ebben az okmányban
ismét szerepel a Kereszthur név.
Ez a dokumentum fontos része Ráckeresztúr történelmének, ezért mindenképpen érdemes arra, hogy
bekerüljön a települési értéktárba.

Gajdó Ágnes
Az oklevél pontos levéltári jelzete: MNL OL DL 61188, őrzési
helye: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára/National
Archives of Hungary

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: 2018. január 5., péntek
Előző havi játékunk megfejtése: a polgármesteri hivatal előtti
kopjafa részlete. Egyetlen helyes megfejtés érkezett, a nyertes:
Görög Szabina. Gratulálunk! A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben.

ÚTRAVALÓ ÜZENET
„A természet rendje ez. A nagy érzések nincsenek a felületen. A hamar
elmúló gyümölcsnek: a szamócának,
a cseresznyének, málnának édes
nedve az első érintésre kicsordul, de
a nagy maradandóságra szánt fajokat kemény csontos héjakba zárja a
gondviselés. A diónak pláne két tokja is van, azt még előbb szét kell feszegetni vagy megtörni. ”
(Mikszáth Kálmán)
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