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Borivóknak való
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!
Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.
Néked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak,
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.
Mert fáradság után füremedt tagokat
Szép harmatos fűvel hizlalod azokat,
Új erővel építvén űzéshez inokat.
Sőt még az végbéli jó vitéz katonák,
Az szép szagú mezőt kik széllyel béjárják,
Most azok is vigadnak, s az időt múlatják.
Ki szép füvön lévén bánik jó lovával,
Ki vígan lakozik vitéz barátjával,
Ki penig véres fegyvert tisztíttat csiszárral.
Újul még az föld is mindenütt tetőled,
Tisztul homályából az ég is tevéled,
Minden teremtett állat megindul tebenned.
Ily jó időt érvén Isten kegyelméből,
Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szívből,
Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből!

Az önkormányzat fejlesztési terveiről
Dolgos majális
Édesanyák köszöntése
Iskolai táborok

Balassi Bálint

Skandináv rejtvény; nyereményjáték
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Gyógyszertári ügyelet
máj. 13., 14.: Ercsi 06-25/505-790
máj. 20., 21.: Martonvásár 06-22/569-146
máj. 27., 28.: Ráckeresztúr 06-25/455-812
jún. 3., 4.: Martonvásár
jún. 5., 10., 11.: Ercsi
jún. 17., 18.: Ráckeresztúr

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

Fogorvos – dr. Kálmán Andrea
06-20/389-0278
Asszisztens: Petrik Tiborné
Hétfő, szerda: 14.00–20.00
Kedd, csütörtök: 8.00–14.00
Péntek: 8.00–13.30
Gyermekfogászat:
kedd: 8.30–12.30

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 (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.

Avar és kerti hulladék égetésének engedélyezett időpontja
Minden kedden 14–20 óra között, minden szerdán 8–14 óra között,
minden szombaton 8–12 óra között
Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út
24.; telefon: 06-22/460-023) Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Polgármesteri
Hivatalban.
Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)
Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Birgány Károlyné)
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808

Falugazdász – Bodnárné Jávori Tímea 06-70/199-2773
A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői

Farkasné Vancsura Ildikó és Peszter Vízszolgáltatás: Rézbányai József 06-30/598-1269
Varga István 06-30/598-4776
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

Tisztelt Ráckeresztúriak!

06-20/852-0351. Rendel kéthetente
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpont- Változnak a sírhelymegváltási díjak a temetőnkben.
egyeztetés szükséges!
2017. július 1-től az egyszemélyes sírhelyek 25 éves

megváltási díja 20 000 Ft-ra, a kétszemélyes sírhelyek
megváltási díja 40 000 Ft-ra emelkedik.
Készenléti sürgősségi ügyelet
Az idén lejáró sírhelyeket 2017. július 1-jéig még a régi
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuálisan rendelő háziorvos.
áron lehet újraváltani.

Orvosi ügyelet

Sürgősségi betegellátás
Pátkai István
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8
a Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség világi elnöke
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepnaFONTOS TELEFONSZÁMOK
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ
Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021)

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

Körzeti megbízott – Szecsei László,
Vásári Dénes: 06-20/210-5166
Polgárőrség: 06-70/211-6424
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Az önkormányzat idei főbb fejlesztési tervei

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!

Legfontosabb tervünk az idei évben az egészségház
tetőszerkezetének felújítása.
Több céggel is tárgyalásokat folytatunk a község
közvilágításának korszerűsítéséről is.
Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, így
elkészült egy pályázat a szolgálati lakások felújítására, és
pályázatot adtunk be az óvoda kazánjának, elektromos
kapcsolószekrényének és nyílászáróinak cseréjére is.
Vállalkozói segítséggel folytatódik a buszmegállók és
a temető melletti járda felújítása, a tervek között szerepel a szilárd burkolatú utak – főként hideg aszfalttal
történő – javítása, a vízelvezető árkok tisztítása, illetve
földes útjainkat is szeretnénk folyamatosan karban tartani.
A Szent László-emlékévben szeretnénk a Szentháromság-szobor környékét rendbe tenni, s a munkában
számítunk a lakosságra is. Közösségépítő jelleggel hívunk és várunk mindenkit, hogy a község területén lévő,
a települési értéktárba felvett értékes műemlék méltó
környezetben legyen látható sokunk örömére. Itt szeretnénk majd megtartani a Szent László-ünnepséget a lovagkirály tiszteletére.
Reméljük, hogy sikerül megoldást találni a kastély
hasznosítására, felújítására is.
Az idei évben el kell készülnie a település új rendezési tervének és az arculati kézikönyvnek, ami igen jelentős terhet ró a költségvetésre.
Természetesen a lakosság igényeit is szem előtt tartjuk, ezért kérjük, hogy kéréseikkel, javaslataikkal forduljanak bizalommal a képviselő-testület tagjaihoz és a hivatal dolgozóihoz.

Szerkesztői levél

Talán az esztendő legszebb hónapja köszöntött ránk
május elsején. Ilyenkor sokféle zöldben pompázik a
természet, nyílik a bódítóan illatos orgona, fáradhatatlan zümmögnek a méhek, s aki csak teheti, útra kel
más vidékek felé. Mert útra kelni jó. Látni, megismerni más tájakat, fölfedezni a megye, az ország távoli
szegletét. Eljutni például a Zemplénbe, annak is a szívébe, ahol aranygombos Telkibánya található. (A legenda szerint a múlt században még a templom
gombját is színaranyból öntötték, innen az
„aranygombos” elnevezés.)
A mindössze hatszázhuszonöt lélekszámú kis község a béke szigete – tizenöt évvel ezelőtt még egyetlen
magyar nyelvű rádió adását sem tudtuk fogni a hegyen. Televízió sem volt, újságot sem tartottak a boltban, sőt a kenyeret is előző nap kellett megrendelni,
ha nem akartunk éhen maradni. A világtól elzárt helyen hajnali négykor rendszerint az erdő madarainak
hangzatos szózatára és a velük versengő kakasok és
kutyák közös koncertjére ébredtünk. Gyakran hallottunk harangszót is. Hol a református templom mélyen
zengő harangja jelezte az időt, hol pedig a katolikus
templomé figyelmeztetett: nem csak a földi dolgokkal
illő foglalkozni; figyeljünk kifelé, fölfelé is.
A zempléni tájak most is hívogatók, de messze
még a nyári szünet. Addig itthon van feladat, s nem is
kevés. Érdemes szétnézni a környezetünkben, mit
tehetnénk, hogy jobb, szebb, felhőtlenebb legyen a
holnap – s nemcsak nekünk, hanem mindazoknak,
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra akiket szeretünk, akikkel egy településen élünk.
polgármester
Gajdó Ágnes

Posztolj verset az utcára, 2017. április 11.

Anyák napjára
Pákolitz István Anyámnak
című versével köszöntjük az
édesanyákat, nagymamákat,
dédmamákat, keresztanyukákat. Sok örömet, jó egészséget
kívánunk!
Hogyha virág lennék,
ölelnélek jó illattal;
hogyha madár lennék,
dicsérnélek zengő dallal;
hogyha mennybolt lennék,
aranynappal, ezüst holddal,
beragyognám életedet csillagokkal.
Virág vagyok: ékes,
piros szirmú, gyönge rózsád,
madár vagyok: fényes
dalt fütyülő csöpp rigócskád,
eged is: szépséges
aranynappal, ezüstholddal,
beragyogom életedet csillagokkal.
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Dolgos majális
Alig egy évvel az Eötvös utcai játszótér átadása után
ugyanott, felejthetetlen közösségi majális keretében
2017. május 1-jén több mint százharminc önkéntes
összefogásával megépült Ráckeresztúr első pihenőparkja. A kivitelezést többlépcsős közösségi tervezési folyamat előzte meg a téli hónapokban a
MOL Zöldövezet Program és az Ökotárs Alapítvány pályázati kiírásának megfelelően teret engedve minden ötletnek, felvetésnek a
lakosság részéről a közösségi fórumokon. A Mákvirág Tánccsoport
Egyesület pályázatának sikerét a lakosság érdeklődése, támogatása, önzetlen felajánlásaik, önkéntes vállalásaik és nem utolsósorban a lelkesedésük garantálta.
A megvalósítás április elején kezdődött a tereprendezést szolgáló földmunkák elvégzésével, amit az önkormányzat koordinált.
Radócz József irányításával a Mákvirág és a BOR-ÁSZOK egyesület lelkes önkéntesei, valamint Béni Ferenc és Sörös Zsolt fenyőfából elkészítették a padokat, szeméttárolókat és a két nádfedeles
pavilont. Ezeket Kovács Kálmán fuvarozta a helyszínre. A tér központi részére tervezett pavilonoknak betonalapot készítettek, és a
kiemelt levendulaágyás oldalfalát is megépítették. A majálisra érkező önkéntesek Leicinger Tamás előző napi áldozatos munkájának
köszönhetően géppel kiásott gödröket találtak a kiültetendő fák
mellett, amelyeket Bognár Zoltán és Dienes Gábor szállítottak a
helyszínre. Jóllehet ezek az előkészületek jelentősen megkönnyítették az ötvennyolc őshonos fa (kislevelű hárs, kocsányos tölgy,
közönséges gyertyán, korai juhar, közönséges nyír és madárberkenye) kitelepítését, jutott szerep így is az ásóknak, lapátoknak bőven: negyvennégy őshonos cserjét (egybibés galagonya, mogyoró,
cserszömörce és kányabangita) és száz tő levendulát is elültettek
aznap. A park szíve a Glócz család által felajánlott bársonyvirágoktól lett még színesebb.
A növények elhelyezését, ültetését Jankovics Tünde irányította,
aki a közösségi tervezés levezetésében és a pályázat megírásában
is részt vállalt. Komáromi Judit kertészmérnök értékes szakmai
segítséget nyújtott a tervezésben.
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Az ültetésben részt vettek: Zöld Erdő Vadásztársaság, Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány, az iskolai szülői munkaközösség
több tagja, BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület, Mákvirág Tánccsoport Egyesület, Barátság 2014 DSE, Nemzetőrség, Polgárőrség,
Őszirózsa Nyugdíjas Klub, a Vöröskereszt helyi szervezete, a
Római Katolikus Egyházközség tagjai és még sok-sok önkéntes,
diákok, szülők, nyugdíjasok. A szomszédban lakó Hegymegi
Gábor már nem először segített, áramot, vizet adott. A munkákat
nagymértékben támogatta a Cseprekál család is.
Lelkes férfiak a végleges helyére telepítették a két pavilont,
majd lefestették és nádpallóval fedték le őket. Egy másik csoport
rózsaszínen csillogó murvát terített szét a pavilonok környékén,
az asszonyok és lányok csoportjai pedig levendulát ültettek a
kiemelt ágyásba és a szegélyek mentén. Mindenki serényen dolgozott, ki-ki a maga tehetségének megfelelően, megfeledkezve a
hétköznapok gondjairól, gyermeki lelkesedéssel, jókedvvel egy
közös célért mindannyiunk örömére. Mindennek helye volt ezen a
napon: munkának, segítségnek, kérésnek, kérdésnek, ötletnek,
ölelésnek, köszönetnek, ünneplésnek, zenének, napsütésnek,
baráti beszélgetésnek…
A tér sarkában időközben elkészült a finom ebéd, a bográcsban főtt a gulyás, amit a Mákvirág, a BOR-ÁSZOK, a Darázsderék egyesület lelkes szakácsnői és Herkli Istvánné készítettek el.
Az ételhez a Prograg Agrárcentrum Kft. járult hozzá, a tortát
Skoperda Péter készítette, a Novozánszki Csaba vezette COOP
ABC pogácsát, süteményt, a Népkör szintén süteményt ajánlott
fel. Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub üdítőt, ásványvizet hozott, de
felajánlásoknak köszönhetően volt sör, bor, sőt pálinka is. Az
egyházközség tíz tálca finom kaláccsal, ropogtatnivalóval, süteménnyel, palacsintával járult hozzá az ebédhez elsősorban az
apró parképítők örömére.
Dienes Gábor keverőpultot rögtönzött a téren, és zenével
emelte a majálisi hangulatot. Az önkéntes munkáért és a felajánlásokért köszönetképpen Radócz József, a Mákvirág Tánccsoport
Egyesület elnöke névre szóló emléklapot adott át mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a pihenőpark
létrejöttéhez. A köszönő okleveleket
Herkli Antal készítette nagy gondossággal, emléket állítva a jeles napnak.
Az oklevelek hátoldalán felelevenítette
a parkosított terület múltját, a régi
kőbányai „játszóteret”, amelynek mintegy folytatásaként néhány évtizeddel
később újra találkozóhellyé, közösségi
hellyé vált az Eötvös utcai tér.

Hajdan, talán ötven-hatvan esztendővel ezelőtt a
„Kőbánya” szintén közösségi tér volt. Akkortájt a faluban sok helyet a gyerekek maguknak alakítottak ki,
ilyen volt például a „Sarok” (Táncsics utca) környéke, a
„homokos gödör” ott fönn, Becseiéknél, a Vörösmarty
utcánál vagy a „Freund” lenn, a templom közelében.
Régen Keresztúron a házakat vert sárfalból készítették, a ház alapját körösztúri homokkőből rakták. A
lapos rétegelt köveket többek között itt, a falu közepén
bányászták ki, azóta is Kőbányának hívták és hívják ezt
a helyet. Később csak egy hatalmas gödör maradt itt,
amit a gyerekek nagy örömmel vettek birtokukba. Nyáron katonást játszottak, télen, amikor leesett a hó, szánkóztak. Késő estébe nyúló szánkózás, gyerekzsivaj,
önfeledt örömök tanúja volt ez a hajdanvolt öreg kőbáJankovics Tünde nya, gyermekkorunk kedves játszótere.

Fotó: Dienes Gábor

Herkli Antal
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HÍREK

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat
képviselő-testülete 2017. április 25-i ülésén hozott
döntésekről:
● Módosítottuk a Szép és Ép Fog Kft.-vel kötött szerződést a lakosságszám-változás miatt.
● Tájékoztató hangzott el a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról.
● Döntöttünk a polgármesteri hivatalban iratrendezési
feladatokról, a tornacsarnokba székek, asztalok beszerzéséről.
● Megtárgyaltuk a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést.
● Felülvizsgáltunk önkormányzati rendeleteket.
● Megvitattuk egyes önkormányzati feladatok jövőbeni
hatékonyabb ellátását.
● Zárt ülésen bíráltuk el a települési támogatás iránti kérelmeket.

Tujaültetés az óvodában

A MOL pályázatán elnyert támogatásnak köszönhetően harmincöt tuját ültettek a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda udvarán
az ünnepi év és a Föld napja tiszteletére.
A munkában részt vett a pályázatot benyújtó Dienes Gábor
alpolgármester és tűzoltótársa, Novák Zoltán, mindketten a
százhalombattai FER Tűzoltóságnál dolgoznak, s hajdan
ugyanabba a csoportba jártak az óvodában. A tujaültetésben
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester közreműködött az Akácos Vadásztársaság elnöke – Marczinka
Marika – és több tagja – Németh Mihály, Vasteleki József –, az
óvoda dolgozói, szülők (nagyszülők) – Kiss Zsanett, Szabóné
Suták Bernadett, Vagyóczkiné Mód Mónika, Kovács Szilvia, Glócz
Mónika, Sipos Erika, Kovács Zoltán, Puha József – és a gyerekek,
valamint a közfoglalkoztatottak is, mindenki lelkesen dolgozott. Ki vizet vitt, ki a földet lapátolta, az ovisok kis gereblyékkel, kapákkal egyengették el a terepet. Az örökzöld növények
TÁVFELÜGYELETI
telepítésénél jelen volt a FER Tűzoltóság EBK vezetője, KálSZOLGÁLTATÁS
mánné Pajzos Ivett, Takács Zoltán tűzoltóparancsnok és Dósa
Zoltán parancsnokhelyettes is. A vendégek Mosoly-sütit kaptak
az óvoda vezetőjétől. Baki Bálintné elmondta, hogy a felajánlott
támogatásnak és az önkéntes segítőknek köszönhetően sor
kerül az óvoda folyosójának festésére és az udvaron található
kültéri játékok felújítására is.
GÁ

SZAMURÁJ 07 KFT.

AKCIÓK

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
H
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Édesanyák köszöntése
A Ráckeresztúri Népkör
Egyesület anyák napi rendezvényén több megható pillanatnak lehettek tanúi a jelenlévők. Axt Lászlóné Ibolya és
Paizs Istvánné elnök az
egyesület nevében oklevéllel,
tortával köszöntötte a két
legidősebb népköröst, Szabó
Károlyné Margit nénit és Mohácsi Istvánné Margit nénit (ő sajnos nem volt jelen), majd Szabó József önkormányzati képviselő osztotta meg anyák napi gondolatait a hallgatósággal. Az
édesanyák tiszteletére összeállított nótacsokorral lépett föl
Kemény Ágnes, Marczinka Marika és Kovács András, Cselényi
László kísérte őket.
A Csepeli Mosolygó Dalkör csodálatos összeállítással érkezett. A Kell ott fenn egy ország megható dallamait Nagy János

Ünnepi
pillanatok

A szokásokhoz
hűen
k iem elked ő
produkciókat
láthatott
a
közönség a
B O R ÁSZOK Dalárda Egyesület
tavaszi
rendezvényén. Dobrádi Károly, az egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket, majd a házigazdák énekeltek,
illetve a BOR-ÁSZOK égisze alatt működő citerazenekar muzsikált. Marczinka Marika nótákkal érkezett, a
pusztaszabolcsi nyugdíjas klub népdalcsokorral készült. A Mákvirág Tánccsoport Egyesület rác táncot
mutatott be, a Pávakör Fejér megyei népdalokkal állt
színpadra, a Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület új
koreográfiát mutatott be, ezúttal a Szerelemvonat című
slágerre táncoltak. Az ercsi Jorgovani Rác Kórus csodaszép népviseletben, harmonikakísérettel énekelt,
majd Balogh Péterné a Most múlik pontosan… kezdetű
dallal lepte meg a közönséget.
A rendezvény nem csak a zenéről, a táncról szólt,
jeles
évfordulót is ünnepeltek: Lukács István és felesége,
dallamfüttyös és Nagy Imre harmonikás különleges duettje
követte, ráadásként pedig a Nabuccóból ismert Viktória ötvenedik házassági évfordulóját. Paizs Istvánné elnök és a Népkör Egyesület több tagja köszöntötte
Szabadságkórust is előadták.
a házaspárt, akik meghatottan fogadták a sok-sok graA Darázsderék tánccsoportulációt, a barátok, ismerősök, családtagok jókívánsátot követően Mayer Adél és
gait. Viki néni és Pityu bácsi minden községi prograAlex verset mondott, a Pávakör
mon tevékenyen részt vesz, igazi közösségi emberek.
vidám népdalokkal csalt mosolyt az arcokra. A Tordasról
Isten éltesse őket egészségben, szeretetben!
érkezett Gurabiné Ani és a
rácalmási Lendvai Józsefné
anyák napi verssel lepte meg a vendégeket, majd a
Mákvirág tánccsoport aratott nagy sikert a moldvai
tánckoreográfiával. Henczes Julika, Bencsik Tamás
és Dodi Mihály slágerekkel, nótákkal szórakoztatta
a közönséget, többen rögtön táncra perdültek.
A Népkör tortával és meglepetés ajándékkal
köszöntötte egyik alapító tagját, Pátkai Istvánt, aki
idén
hatvanesztendős.
Az ízletes vacsorát a Rácmenza Kft. készítette,
a talpalávalót
Cselényi László és
Steinmann György
szolgáltatta.
A rendezvényen a
Népkör elnöke köszönetet mondott
valamennyi támogatónak és segítőnek.
Az édesanyákat,
nagymamákat egy
cserép illatos virággal lepték meg. (rh)

(G.)

Ráckeresztúri Mosoly
Óvoda
(2465 Ráckeresztúr, Korniss utca 25.)

Telefon: 25/455-824
Mobil: 20/852-0332
Étkezés lemondása és rendelése
reggel 8 órától 10 óráig.
E-mail: mosolyovoda@rackeresztur.hu

GARÁZSVÁSÁR
Nagyon jó állapotú bútorok, háztartási
gépek és sok minden más eladó.
Megtekinthető időpont-egyeztetés után:
Ráckeresztúr, Korniss u. 4.
Érdeklődni a 06-30/8387-189-es
telefonszámon lehet.
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Iskolai táborok

Versünnep
József Attila születésnapján a hagyományokhoz hűen
versmondó délelőttöt rendeztek az óvodában, amelyen a
helyi általános iskola képviselői is részt vettek. Az ötödikes Kristóf Ágnes hajdan a Méhecske csoportba járt, most
Kányádi Sándor Krumplis mese című humoros költeményével lepte meg a gyerekeket és felnőtteket.
Nem lehet elég korán megszerettetni a költészetet a
kicsikkel, ezért is nagy öröm, hogy a vállalkozó kedvű,
öt-hat éves lurkók lelkesen álltak ki társaik és a velük
foglalkozó felnőttek elé. Volt, aki rövidebb költeményt
választott, a nagyobbak már a több szakaszból álló alkotásoktól sem riadtak vissza. Tamkó Sirató Károly
Tengereckije mellett elhangzott Bartos Erika Királylánya
s Szalai Borbálától a Csacsi, de kiskutyáról, hernyóról,
cinegéről és cipőjéről, tavaszi felhőkről, napsütésről, kék
égről, sőt Attila királyról is regéltek a gyerekek. Tették
mindezt csillogó szemmel, ragyogó arccal, mosolyogva
és örömmel.
(gá)

Darázsderékdélután
A Föld napján tartott rendezvényen a
Roll Dance Budapest kerekes-székes
táncegyüttes előadását sokan megkönynyezték. A kerekesszékes táncosok és járó partnereik átszellemült arccal mozogtak, s több produkciót – Kell még egy szó,
Arra születettem – jeleléssel is kísértek. Minden mozdulatuk
életörömről tanúskodott.
Mabda Gábor a Fényév távolság című dallal állt a közönség elé, majd Luca lányával közösen énekelték sokak kedvencét, a Sofia
című slágert. Dr.
Tímár Ilona a Föld
napjáról
Juhász
Gyula-verssel emlékezett
meg,
Marczinka Marika
nótákkal szórakoztatta a közönséget.
Felléptek a környékbeli nyugdíjas klubok, dalárdák is – Tordasról, Martonvásárról, Pusztaszabolcsról, Hantosról, Fehérvárcsurgóról,
Székesfehérvárról, Törökbálintról, Kajászóról, Kincsesbányáról, Szigethalomból, Pázmándról, Iváncsáról, Szabadegyházáról érkeztek vendégek. A műsorban közreműködött
a Mákvirág Tánccsoport Egyesület, a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület és természetesen a Darázsderék tánccsoport
Király Antalné vezetésével. A zenéről Bürger Zoltán harmonikás és Steinmann György gondoskodott.
■

A 2016–2017-es tanév lezárása után iskolánk diákjai idén sem
maradnak nyári táborok nélkül. Az elmúlt évekhez hasonlóan
megrendezzük a nyári napközis sporttábort, a Barátság 2014
Diáksport Egyesület Sporttáborát és a kézműves tábort is.
Napközis sporttábor, 2017. június 26–30.: A gyerekek
egész héten különböző sportvetélkedőken vesznek részt, versenyeznek, s mindenki jól érzi magát. Nem maradhatnak el a
szokásos uszodai oktatások, lovaglások sem, illetve, ha az
időjárás engedi, megtekintjük a megyénkben található mezítlábas parkot Tabajdon, vagy strandolunk egy jót. A tábor vezetői: Sutyinszkiné Simon Ilona és Endrődi Noémi
Sporttábor a Barátság 2014 Diáksport Egyesület U7-es,
U9-es, U11-es és U13-as focistáinak, 2017. július 3–7.: Az
egyesület harmadik táborát Endrődi Noémi szervezi, megvalósításában Drozdikné Nagy Ágnes Tünde és Bendákné Halász
Mária is segít. A gyerekek ismét a tornateremben aludhatnak,
s jobbnál jobb programokon vehetnek részt. Sárkányhajózás,
állatkert, Margitsziget, Pancho Aréna megtekintése, mezítlábas park, strandolás is szerepel a programok között, s természetesen foci, foci és még mindig foci.
Kézműves tábor, 2017. július 10–14.: Drozdikné Nagy Ágnes Tünde és Gajdó Tímea tanító nénik vezetésével a gyerekek megtanulhatják a nemezelés technikáját, lesz agyagozás,
hűtőmágnes-készítés,
gyöngyfűzés,
papírajándéktárgykészítés, fonalmunkák, kirándulás a budapesti Népi Iparművészeti Múzeumba, ahol múzeumpedagógiai foglalkozáson vesznek részt. A tanító néniknek középiskolás diákok segítenek
majd a közösségi munkában (segítőnek Drozdikné Nagy Ágnes Tündénél lehet jelentkezni a Hősök téri iskolában).
Ez még nem minden! Idén az iskola három pedagógusa mert
egy kicsit nagyobbat álmodni. 2017. július 24–30. között a
jelenlegi 4., 5., 6. és 7. évfolyamról harminckét diák ellátogathat Erdélybe, s egyhetes kiránduláson vehet részt. Kísérők:
Drozdikné Nagy Ágnes Tünde, Fekete Éva és Endrődi Noémi.
A tábor központi helyszíne és a szállás Székelykeresztúron
lesz. Ez a program már pár éve megfogalmazódott a fejemben, s több segítségnek köszönhetően idén nyáron megvalósulhat. Úgy vélem, hogy ha lehetséges lenne, minden gyereknek el kellene jutnia Erdélybe, hogy még jobban megismerhessék a történelmünket, s ezeket a csodás helyszíneket is
láthassák. A tábor idején a harminckét diákhoz csatlakozik
húsz székelykeresztúri gyermek is, s így közös barátságok
alakulhatnak ki. Célunk az, hogy a jövőben ők is ellátogassanak hozzánk, s így a két iskola között szorosabb kapcsolat
alakulhatna ki.
Az öt nap alatt ellátogatunk Fehéregyházára, Segesvárra, a
Békás-szoroshoz, a Gyilkos-tóhoz, Farkaslakára, Korondra,
Parajdra, a Medve-tóhoz, megmásszuk a Madarasi Hargitát,
megismerkedünk Székelykeresztúrral s természetesen sportvetélkedőn is részt veszünk, amit Éva nénivel együtt közösen
szervezünk meg a gyerekeknek.
Az iskola nevében ezúton szeretném megköszönni az önkormányzat, a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány és a helyi
vállalkozók anyagi segítségét, akik nélkül ez a kirándulás nem
valósulhatna meg.
Várjuk a gyerekek jelentkezését az első három táborba. További információkat az érintett pedagógusoktól lehet kérni.
Drozdikné Nagy Ágnes Tünde, Endrődi Noémi
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Tankerületi futóverseny Válon
A diákok több korcsoportban versenyeztek, s nagyon szép
eredményeket értek el:
1. korcsoport, lány: Koltai Nikolett 3.; 2. korcsoport, fiú:
Molnár Richárd 3.; 3. korcsoport, lány: Furján Bernadett 1.; 3.
korcsoport, fiú: Balog Emánuel 1., Gajdó Olivér 3.; 4. korcsoport, lány: Lukács Vivien 3.; 4. korcsoport, fiú: Izsó János 2.,
Pintér Olivér 3. Versenyzett még, de érmet nem szerzett:
Békes Zoltán, Bendák Mátyás, Marosvölgyi Martin, Balog Jeromos,
Bilik Roland, Gondi Evelin, Palkó Petra, Hujber Ádám, Madai
Kira és Kiss Attila. Felkészítő tanárok: Fekete Éva, Endrődi
Noémi. A csapatversenyben a ráckeresztúri iskola a 2. helyen zárt. A vándorkupát ismét a váli iskola nyerte el.

Vetélkedő 1956-ról
A VERITAS Történetkutató Intézet szervezésében megvalósult Szuezi válság és Magyarország 1956 című internetes
játékán a tizenegy–tizenkét évesek között a hatodikos
Horváth Hunor, Kucsera Máté, Világosi Gergő alkotta csapat
szegedi és herceghalmi fiatalokat megelőzve az első helyen
végzett. A tizenhárom–tizennégy éves korosztály versenyében második lett a 7. b osztályos Garai Fanni, Török Regina,
Óanna Márk trió, míg évfolyamtársaik – Bátki Noémi, Kucsera Réka, Barabás Boglárka – harmadik helyezést értek el.

Tudásbajnokság
Kristóf Ágnes 5. osztályos tanuló a Tudásbajnokság tanulmányi versenyen anyanyelv és történelem tantárgyból a
megyei döntőn első helyezést ért el, és az országos döntőbe jutott, melyet május 20-án rendeznek Szegeden.
Az alsósok közül irodalom tantárgyból Ónody Ágnes 4.
osztályos tanuló 3. helyezést ért el, Zatkó Zénó Tamás a 3.
osztályosok között 5. lett. Matematikából Cserna Gréta,
Zatkó Zénó Tamás és Pfeifer Koppány is megmérette magát.

Vajda János-szavalóverseny
A 25. Vajda János Megyei Szavalóversenyen Pintér Lilla
4. a osztályos tanuló első helyezett lett (SNI 3–4. osztály). Az iskolát Cserna Márton (1. a), Tóth Ramóna (3. a),
Világosi Balázs (3. b), Világosi Dorka (4. b), Török Regina (7.
b) és Juhász Zsolt (7. a) osztályos tanulók képviselték még.

Gyors ész hamar kész
Az Ercsiben rendezett, évek óta népszerű logikai vetélkedőn szép sikert értek el a ráckeresztúri diákok. 5. évfolyam:
2. hely (Furján Fanni, Garai Hanna, Kristóf Ágnes, Török Máté);
Digitális témahét
6. évfolyam: 6. hely (Elek Miklós, Ferenczi Dávid, Major DomiÓnodyné Nebehaj Erzsébet biológiatanár vezetésével a ter- nik, Pintér Olivér); 7. évfolyam: 2. hely (Barabás Boglárka, Benmészettudományi szakkör idén is részt vett az EMMI által ke Sándor, Garai Lilla, Juhász Zsolt); 8. évfolyam: 3. hely
országosan meghirdetett Digitális Témahét projektben. Idén a (Lukács Vivien, Ördög Melinda, Szabó Richárd, Világosi Dániel)
HŐ–SOK(K) elnevezésű témahét zajlott az iskolában. A projekt során a diákok kutatásokat, méréseket, kísérleteket végeztek digitális tananyagok segítségével a hőmérséklet változásáról.

Kálti Márk történelem tesztverseny ● A válogató és
az iskolai forduló után Kristóf Ágnes és Török Máté
5. osztályos tanuló az országos döntőbe jutott, melyet
május 14-én rendeznek Budapesten.
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2017. TAVASZI PROGRAMJAINK
Baracska

Tordas–Gyúró

Diabetes klub – Dr. Kolumbán Ottília
Havonta egy alkalommal az orvosi rendelőben,
Baracska, Kossuth L. u. 34. Információ kérhető a
30/395-4044-es telefonszámon

Szívklub – Mozgásklub – Dr. Harbula Ildikó
Havi rendszerességgel. Információ kérhető a
70/941-1788-as telefonszámon

Ráckeresztúr
Idősek klubja – Dr. Bánovics Ilona
Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola
2465 Ráckeresztúr, Szent János tér 31.
Havi rendszerességgel rendezik meg, részletes
információért hívja a 06-30/475-5781-es telefonszámot.

Martonvásár
Diabetes klub – Dr. Kolumbán Ottilia vezetésével. Havonta egy alkalommal rendezik: Szent
László Völgye Segítő Szolgálat 2462 Martonvásár, Szent L. u. 24. Információ kérhető a 30/3954044-es telefonszámon.
Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14.
Telefon: +36 (25) 520-777
E-mail: ercsi.efi@gmail.com
Holnap: www.ercsirendelo.hu/EFI

Ercsi
Piloxing – Pruma Nikolett
Minden hónap utolsó hetében ingyenes kipróbálási lehetőség. Kedden 18.00–19.00, pénteken
19.00–20.00 között a Sportcsarnok kis tornatermében.
Gyógytorna – Kormos Géza
Ercsi Egészségügyi Központ (Esze Tamás u.
14.) Minden csütörtökön 12:00 órától.
Részvételi szándékát, kérjük, jelezze Kormos
Géza gyógytornásznál.
Úszás – Vajdics András
Várhatóan októbertől minden héten, pénteken
16.00 órától az Ercsi Városi Uszodában. Részletes információkért keresse Vajdics Andrást a
06-70/364-9576-os telefonszámon.
Vízi gimnasztika – Vajdics András
Csütörtökönként 6.30–7.30 között az Ercsi
Városi Uszodában. Részletes információkért
keresse Vajdics Andrást a 06-70/364-9576-os
telefonszámon.

Főzőiskola – Ercsi Eötvös József Ált. Isk.
Tankonyha
Havi rendszerességgel szombatonként 9 órától
az Eötvös József Általános Iskola Tankonyháján. Érdeklődés és jelentkezés a 06-25/520-777
és a 06-25/520-770-es telefonszámon.
Egyéni táplálkozási tanácsadás – Fábiánné
Susán Szilvia dietetikus
Ercsi Egészségügyi Központ, EFI Iroda, I. emeleten a labor mellett. Időpont-egyeztetés szükséges! Telefon: 25/520-777 vagy 25/520-770
Testsúly kontroll klub – Fábiánné Susán
Szilvia dietetikus vezetésével. Kéthetente az
Ercsi Egészségügyi Központ II. emeleti tárgyalójában, illetve a tankonyhán. Információ az
Egészségfejlesztési Iroda elérhetőségein kérhető.

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.

E.ON
Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.

Hibabejelentő:

06-80/533-533
Bővebb információ: www.eon.hu
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK”
Szabó Jánosné Rézbányai Mária – vagy ahogy sokan becézik: Rézi – hosszú éveken keresztül dolgozott a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. 2013-ban vonult nyugdíjba, de egykori ügyfelei a mai napig emlegetik végtelen türelmét és
segítőkészségét. Marika 1949-ben született Ráckeresztúron. Itt járt általános iskolába, majd tanulmányait a Budapesti II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági
Technikum és Szakközépiskolában folytatta, ahol képesített könyvelő, vállalati
tervező és statikus végzettséget szerzett.
A középiskola elvégzése után, rögtön dolgozni kezdett.
Első munkahelye a Százhalombattai Dunai Kőolajipari
Vállalat volt, itt anyagkönyveléssel foglalkozott. Ezután
férjhez ment, és két lánygyermek édesanyja lett.

Munkája során nem ismert
lehetetlen vagy megoldhatatlan problémát. És bár 1999-ben pénzügyesnek vették fel
az önkormányzathoz, 2002 augusztusában az átszervezések miatt ügyfélszolgálati pozícióba helyezték át. Ettől kezdve önállóan látott el
egy addig nem létező munkakört, alakította
ki annak sajátosságait. Sok emberrel tartotta a kapcsolatot, sajátos módszereinek köszönhetően remekül előkészítette kollégáinak az egyes munkafolyamatokat, éppen
ezért ügyfelei és kollégái mindig hálásak
voltak neki. Főnökei mindig meg voltak vele
elégedve. Munkája során mindig a köz szolgálatában dolgozott, a lehető legnagyobb
lelkesedéssel, türelemmel és odaadással.
Azt hiszem, munkássága és a szakma
iránti elkötelezettsége mindannyiunk számára példamutató lehet, egykori kollégái a
mai napig bizalommal fordulhatnak hozzá
bármely kérdéssel, hiszen negyven év tapasztalatát nehéz utolérni.
Marika ma a nyugdíjasok mindennapjait éli
ráckeresztúri
otthonában,
melyet férjével és szüleivel közösen
hoztak létre,
áldozatos,
kemény munkával és kitartással.
Mára
kilenc unoka
és egy dédunoka szépíti
meg mindennapjait.
M. N.

A szülési szabadság letelte után pályázta meg a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal, az akkor Községi Tanács
adóügyi állását. 1969-ben kezdte meg hivatali pályafutását, egészen 1980-ig a hivatal adóügyi előadója volt. Ez
idő alatt számtalan továbbképzést és a Tanács Akadémiát
is elvégezte. A fenti képen a ráckeresztúri hivatal első
igazi apparátusa látható, bal oldalon a pályakezdő
Marika.
1980 júliusában családi okok miatt munkahelyet változtatott, Ercsiben az új Honvédségi Óvodában gazdasági
előadóként kezdett dolgozni. Tizenöt évet dolgozott ott,
tette mindezt a legnagyobb lelkesedéssel. Munkája ott is
összetett volt, irányította a gyermekétkeztetést és az intézmény gazdálkodását.
Óvodai munkáját betegség miatt kellett megszakítania,
egy évig betegállományban volt, ezután a helyi Takarékszövetkezetben helyezkedett el pénztárosként.
Majd az élet visszasodorta a hivatali életbe, 1999-ben
újra pályázott a ráckeresztúri hivatalba, pénzügyi munkakörbe. Ezután 1999 augusztusától egészen nyugdíjas Gondolatébresztő…
koráig az önkormányzat dolgozója volt. Lelkesedését mu- „Akinek ötletet adok, annak tudása úgy nő,
tatja, hogy ötvenévesen tanulta meg a számítógép- hogy közben az enyém nem csökken; mint
ahogyan nem alszik el az én gyertyám, ha
használatot, fiatalokat megszégyenítő magabiztossággal azzal más meggyújtja a sajátját.”
kezeli a mai napig az Office programokat.
(Thomas Jefferson)
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Véget ért a második világháború!
1945. május 9.

Hetvenkét évvel ezelőtt ezen a napon szebben ragyogott a nap, vidámabban énekeltek a madarak, hangosabban zümmögtek a méhek az orgonavirágokon.
Szokatlanul más volt minden, mint azelőtt. Nem ismertük az okát.
Amint az udvaron készülődtünk a határba menni,
répát kapálni – én a kútnál a tízliteres agyagkorsóba
töltöttem a vizet –, egyszer csak a kiskaputól hangot
hallottunk: „Jó reggelt, Gyurikám! Jó hírt hoztam.
Vége a háborúnak!” Az édesapám rákérdezett:
„Japánban is?” „Ott nem, csak Európában. Az mitőlünk nagyon messze van, minket nem érint” – volt a válasz.
A harmadik szomszédban lakó idős Baki János bácsi – idősebb volt édesapámnál kb. tíz évvel (75) – ő hozta e csodálatos hírt, neki volt egy kicsit ütött-kopott, de működő rádiója, s abból értesült a jó hírről. Nagy volt az öröm, a
szomszédok is összeszaladtak, ki az utcára, mindenki örvendezett, volt, aki örömkönnyeket hullatott, volt, aki perdült egyet-kettőt. De jöttek a kérdések, akkor ez azt jelenti,
hogy jönnek haza a katonák is? Kinek férje, fia, bátyja volt a
fronton évek óta.
A gyülekezet közül valakinek eszébe jutott, hogy erre a
csodálatos örömre harangozni kellene. El is mentek megszerezni az engedélyt az illetékestől, s így egy órán keresztül
zúgtak a harangok. Ekkor az édesapám megszólalt: „No,
leányom, ma mi sem megyünk a határba, ma itthon ünnepelünk.” Lassan feloszlott a szomszédok gyülekezete, mindenki örömmámorban úszott, és ebben a tudatban várták a
távollévők hazatértét. Ebben a kérdésben az idősebb emberek kicsit visszafogták a türelmetlenkedő családtagokat,
hogy onnan hazajönni nem megy egyik napról a másikra.
Kell legalább két-három hét, mire a szabályos engedélyt
megkapják.
Mikor a harangzúgásnak vége lett, elhatározták az összegyűltek – mivel május volt –, legyen este litánia. E javaslatot
mindenki örömmel fogadta, és hozzáfogtunk a szervezéshez. Ügyes emberek megszerezték az engedélyt. Este hat
órakor litániára mentünk.
Nálunk a szomszéd kerítése mellett magas, sűrű orgonabokrok nőttek, tele virággal, onnan két csokrot szedtem le,
összeválogattam a legszebbeket, és a vittem a templomba,
az oltárra. A szertartáson nagyon sokan részt vettünk, mindenki boldog volt, el sem akartuk hinni, hogy ez igaz. Mikor véget ért a litánia, szépen csendben indultunk hazafelé,
sok-sok jó gondolattal, és persze kérdéssel, hogy most hogyan tovább.
Arról már hallottunk, hogy a megalakult földosztó bizottság megkezdte a felmérést, dolgoznak már, szervezik,
de még nem volt ismeretes a tevékenységük, és az eredményt még nem tapasztaltuk. Sok kérdés felvetődött, hogy
földterület az lesz, mert felosztható terület van, de nincs
igavonó. Mivel művelik meg a földeket? A középkorúak,
főleg a férfiak, azzal biztatták a közösséget, majd csak hazaérnek a családok férfi tagjai, s katonák, s akkor már eredményesebb lehet a szervezés.
Így is történt, mert hét–tíz napon belül jövögettek haza
a családapák, a fiúk. Nagyobb volt az érdeklődés, hogyan,
miként oldjuk meg a további életünket. Többen bekapcsolódtak az elöljáróság és a földosztó bizottság munkájába, és
erőteljesebben megindult a munka. Kényszerből még egykét pár tehenet is az eke elé fogtak, de ez nagyon lassan
haladt. Később, akinek volt lova, társat keresett, mert a
vetőgépeket egy lóval nem lehetett húzatni.

Lassan-lassan haladt a munka, az időjárás kedvezően alakult, és már látszott tevékenységünk eredménye. Mire az
első félév eltelt, nagyon sok katona hazatért, volt, aki
egészségesen, volt, aki gyengélkedett. De sajnos jöttek a
gyászhírt hozó levelek is, amelyben közölték a „hősi halál” hírét – összesen hatvannyolc ilyen szomorú hír érkezett. A faluban civil áldozatai is voltak a háborúnak, a
bombázásnak, mintegy tizennyolc fő.
Sajnos a háború sok áldozatot követelt, nagyon meggyötörte a családokat, és még a nehéz pénzügyi helyzet is
nehezebbé tette a megélhetést.
Millióink voltak, de árut, élelmet nagyon nehezen lehetett kapni, sokat nélkülöztünk. De bizakodtunk, hogy
majd’ csak jobb lesz. Dolgozott mindenki, bízva a jövőben. Azt mondtuk: soha többé ne legyen háború!
Hosszú évek során elkészült a hősi emlékmű a hősök
nevének feltüntetésével, ahol egy-egy szál virággal leróhatjuk kegyeletünket és emlékezhetünk. Köszönet mindazoknak, akik a hősi emlékműveket létrehozták és gondoskodnak róluk.

Nemes Ferencné Kozel Margit 1928. február 5-én
született Ráckeresztúron. Édesapja, Kozel György,
édesanyja Frideczki Margit. A nyolcvankilenc esztendős Margit néni élénk figyelemmel kíséri a szülőfalujában történteket, s szívesen eleveníti föl a múltat is.
Édesapja történetét már korábban megírta, a Ráckeresztúri Hírmondó 2015. februári számában jelent
meg.
Margit néni visszaemlékezéseit hálásan köszönjük!
Bízunk benne, lesz folytatás. (A szerk.)

MEGHÍVÓ
Tisztelettel
meghívjuk Önt és
kedves családját
a
HŐSÖK NAPJA
alkalmából rendezett
megemlékezésre.
Időpont és helyszín:
2017. május 28., vasárnap, 17 óra
Hősök kertje
Közreműködnek:
● a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai
● a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület
● a Pávakör

Emlékezzünk
közösen!

Ráckeresztúr Község Önkormányzata
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OLVASÓLÁMPA: HŐSÖK NAPJA

IRÁNY A KÖNYVTÁR!

Az ismeretlen katona

Áldalak búval, vigalommal

Én nem ünneplem őt, én gyászolom
Fekete posztós dob nélkül, magamban,
De milliók nevében, akik élnek
És föltámadnak majd egy szép napon
A sírból, mit ma országnak neveznek.

József Attila születésének száztizenkettedik évfordulóján
irodalmi versolvasó estet rendeztünk, melyen értékes és
igencsak elgondolkodtató szemelvények hangzottak el.
Péter András, a BorÁszok
Dalárda
Egyesület művészeti
vezetője
Laár
András-verssel lepte
meg a közönséget,
majd Takácsné Spáh
Erika Arany János
születését elevenítette föl a bábaasszony
szemszögéből sorra véve az eseményeket. A kétszáz esztendővel ezelőtt született költő emléke előtt tisztelegtek
az általános iskolások – Bársony
Virág, Dobi Erika,
Tö r ö k R e gi n a ,
Kristóf Ágnes – is,
majd a BorÁszok Dalárda
Egyesület citerazenekara Petőfi
Sándor Befordultam a konyhára
című költeményét adta elő. Természetesen az ünnepelt
költeményei sem hiányozhattak a műsorból. A megrendítő erejű Gyermekké tettél vergődő fájdalmát Marczinka
Marika idézte föl, a Rejtelmeket és a Kertész leszek jól
ismert sorait Péter
Andrással együtt a
közönség is énekelte.
Kvasz Lászlóné mély
átéléssel szavalta
Várnai Zseni egyik
kevésbé ismert versét,
könnyeket csalva a
hallgatóság szemébe.
Pátkai István Kassák
Lajostól választott, a Harangszót, mely az akkor még előttünk álló húsvét hangulatát idézte:
„Igen, igen, az Ő árnya és visszhangja vagyunk mi
s bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát
mindennapi kenyerünkben s vizünkben dicsérjük,
hogy vérünkből való s meghalt értünk a kereszten.”

Én nem ünneplem őt, én átkozom
Vezéreit, kik vérmezőre vitték
Fiatal testét, ifjú álmait,
Szabad jövőjét, boldog büszkeségét
Idegen célért, idegen pokolba.
Én nem ünneplem őt, én siratom
A vértanút, ki mások vakhitéért
Az Antikrisztus lovasát követve
Az embertelen, gyilkos kötelesség
Parancsszavára az árokba fordult.
Én nem ünneplem őt, én jól tudom,
Hogy mily barlangban főzték azt a mákonyt,
Melytől bódultan tántorgott a nép
És innen és túl vér a vérre támadt
És innen és túl a halál tanyázott.
Én nem ünneplem őt, Johann Kovács,
Schmidt, Shmith, Forgeron és Forgiarini
S a többi mind, elnémult ajkaikkal
Az égbe és szívünkbe azt kiáltják:
Elég legyen a meddő pusztulásból
És vesszenek a rombolásra bujtók!
Én nem ünneplem őt, a sírokon,
Melyek a földet dúsabban borítják,
Mint a vetés, nem taposok gazul,
Halálukért hirdetve új halált,
De vallom és hiszem, hogy szent az élet,
Szent, szent, százszor szent. Ámen.
Úgy legyen!

Juhász Gyula
Nyolcvan éve, 1937. május 9-én avatták föl az
I. világháborús emlékművet Ráckeresztúron

GÁ
Tisztelt Olvasóink! Könyvtárunk állománya hamarosan jó
állapotú, használt könyvekkel bővül. A Budapesti Elektromos Művek szakszervezeti könyvtárából válogathattunk.
Köszönjük az Elektromos Szakszervezet elnöke, Németh
Lajos és Dányi Mihályné segítségét. Külön köszönet illeti
az ELMŰ ráckeresztúri dolgozóját, Muránszki Mihályné
Icát, aki mindezt elintézte, s önzetlenül segített a válogatásban, szállításban is.
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SKANDINÁV
REJTVÉNY
(Forrás: skandomata.hu)

A rejtvényben a százkilencven éve, május
7-én született magyar
költő nevét és egyik
legismertebb költeményének címét rejtettük el. Ki a költő,
mi a vers címe?
A megfejtés beküldésének határideje:
2017. június 5., hétfő

Friss hírek, információk a
folyamatosan frissülő honlapon:

www.rackeresztur.hu

A 2017. áprilisi rejtvény megfejtése:
Leiner Laura író, Gera
Zoltán labdarúgó. Tizenhat helyes megfejtés érkezett. A három
szerencsés nyertes:
Csizmarik Alexandra,
Kozocsa Zsuzsa,
Kristóf Ágnes.
A nyeremények a
könyvtárban vehetők
át nyitvatartási időben.
Minden megfejtőnek
gratulálunk!

TÁC-GORSIUM
A mintegy ezerhétszáz lelkes Fejér megyei kisközség a megyeszékhelytől tizenkét kilométerre
található. Itt látható az ország legnagyobb méretű szabadtéri múzeuma. A régészek 1958 óta
végeznek ásatásokat, munkájuknak köszönhetően a Duna-vidék egyik
legnagyobb régészeti parkja jött létre. Városfalakat, szentélyeket tártak föl, de felszínre
került a fórum, a szentélykerületek csarnokai és templomai is. Az út mellett kőemlékeket, sírköveket, mitológiai jeleneteket helyeztek el. Minden évben sok turistát vonz a
Floralia elnevezésű tavaszköszöntő ünnep.
Floralia ● Az antik Rómában Flora istennő temploma felszentelésének ünnepén köszöntötték a tavaszt. E hagyományt felelevenítve több évtizede tartanak hasonló rendezvényt Gorsiumban. A Floralia programjai igen népszerűek és
látványosak. A kézműves foglalkozások, mitológiai arcképcsarnok, színielőadás mellett a látogatók megtekinthetik
Septimius Severus császár bevonulását, a gladiátorok bemutatóját, a római légiók felvonulását, csatajeleneteket, rabszolgavásárt. Ókori játékokat próbálhatnak ki, például célba dobást, delta-, csiga- és kockajátékot. A hagyományőrző csoportok bemutatják, milyen volt a tábori élet, hogyan használták a különféle fegyvereket, hadigépeket a római katonák.
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Muskátli mellé
Ártatlannak tűnnek, de mérgezők!
F
K
Ő Számos olyan növény van a környezetünkben, ami veszélyt Teraszunk növényei között még mindig a E
jelent gyermekeinkre vagy akár ránk, felnőttekre is. Nemcsak a muskátli az ász. A szélsőséges, forró nyarakon

R

A kertünkben, hanem lakásunkban is lehetnek olyan növények, is évről évre bizonyít, napos és félárnyékos
Z amik nem kívánt reakciókat, baleseteket okozhatnak. A veszé- erkélyen is késő őszig töretlenül ontja virágait. T

lyek elkerülése érdekében nem árt időben megtanítani gyermemelyek azok a növények, amiket körültekintően vagy
E keinknek,
egyáltalán ne közelítsenek meg. Vannak olyanok, amik háG nyást, bőrpírt, rosszullétet, viszketést vagy akár légzési nehézÉ séget okoznak, de van köztük olyan is, ami akár halált is okozS hat.
A növények különböző részei jelentenek veszélyt: szára, viráZ ga, nedve vagy éppen a levele okoz gondot.
S A teljesség igénye nélkül említek néhányat:
É Gyöngyvirág: Az egész virág mérgező, de leginkább piros
bogyós termésének elfogyasztása okoz rosszullétet, hányást,
G vagy akár halálos is lehet.
! Aranyeső: Ne keverjük össze a kora tavasszal virágzó aranyvesszővel, ez a növény május végén virágzik, virága az lilaakácéhoz hasonlít. A növény bármely részének elfogyasztása mérgezéses tüneteket okozhat.
Fikusz: Elfogyasztása emésztőrendszeri problémákat okoz.
Ciklámen: Elfogyasztása nyelési nehézséget, hányást, hasmenést,
fokozott izzadékonyságot tud okozni, de gumója is erősen mérgező
hatású.
Leander: Hányást, nagyon erős hasmenést, fejfájást, émelygést és
egyéb idegrendszeri tüneteket okoz.
Mikulásvirág: Nedve erősen maró hatású.
Gyűszűvirág: Egyes fajai gyógynövények, de vigyázni kell mert a
hatásos és a mérgező dózis között nagyon kicsi a különbség. Lassítja a szívműködést, szívelégtelenséget, légzésleállást, látászavart,
veseelégtelenséget okozhat.
Csattanó maszlag: Termésének elfogyasztása okoz bódultságot
aluszékonyságot, érzékcsalódást, szapora pulzust, tág pupillát.
Vérehulló fecskefű: Leggyakoribb mérgezéses tünetei a hányás,
hasmenés, de légzésleállást és szívbénulást is okozhat.
Tiszafa: Hatóanyag-tartalma évszakonként változó tűleveleiben.
Télen több a mérgező hatóanyag mint más évszakban. Mérgezéses
tünetek elfogyasztás után kb. egy óra múlva jelentkeznek. Rosszullét, szédülés, tudatvesztés, ajkak vörösödése, pupillatágulat, szapora szívverés fordulhat elő. Később a vérnyomás és a pulzus csökken, súlyos esetben halált okoz.
Kecskerágó: A mérgezéses tünetek lappangási idő után jelentkeznek. Véres hasmenés, láz, keringészavar, de súlyos esetben kómát
is okozhat az elfogyasztása.

Elsősegély, ha a baj mégis bekövetkezett:
● Ha bőrre kerül, szappanos vízzel le kell mosni.
● Ha a gyermek evett is a növényből, feltétlenül hívjunk mentőt,
amíg a mentő kiér, érdemes meghánytatni. De vigyázat! Gyermekeket kétéves kor alatt ne hánytassunk, mert nagy a veszélye a félrenyelésnek. Kortól függően két-három deciliter meleg sós
(gyermekeknél sómentes) vizet kell inni, majd ujjunkkal ingerelni a
garat falát, amíg a hányás el nem kezdődik.
● A gyerekek ráharaphatnak ujjunkra, ezért egy vászonkendővel
érdemes azt körbetekerni, illetve a hányadék belélegzésének elkerülése érdekében a gyermek törzsét előrehajtani. Amíg a gyomortartalom nem tiszta, a hánytatást két-három alkalommal is meg lehet
ismételni.
● A problémát okozó növényt mindenképpen mutassuk meg az
orvosnak a pontos diagnózis felállítása érdekében.
● Amíg a gyereket orvosnak nem mutattuk meg, ne egyen semmit,
legfeljebb egy kis vizet ihat (üdítőt, tejet nem, még anyatejet sem,
mert a zsíros táplálék elősegíti a méreganyagok felszívódását).
Peszter Zsuzsanna védőnő

Bármilyen talajon megél, tűri a forróságot, sőt E
azt sem veszi zokon, ha időnként kissé kiszá- L
rad a földje. Nagyon jól társítható egynyári
növényekkel. Akár az álló, akár a futó muskát- Ő
lik mellé bátran ültethetünk egyéb balkonnövényeket, hogy színesítsük a környezetet. Kísérletezhetünk egymáshoz illő színárnyalatokkal vagy kipróbálhatjuk a
ko nt ra szt os
színek élénk
játékát.
Az összeültetéseknél
főszabály,
hogy azonos
fény-, talaj- és
vízigényű
növények
kerüljenek egymás mellé. A muskátli nagyon érzékeny a pangó vízre, ezért biztosítani kell a felesleges
víz elfolyását. Az álló muskátli mellé a kissé csüngő,
a futó muskátlihoz pedig az álló, bokrosabb apró
virágú vagy lombjukkal díszítő növények illenek.
Élénk üde kompozíciót kapunk, ha színes, vidám egynyáriak kerülnek a
muskátli mellé, mint például a petúnia, körömvirág, bojtocska, bársonyvirág, porcsinrózsa, lobélia.
Csodás illatfelhőt biztosíthatunk illatos ternyével
vagy népies nevén mézvirággal.
Az angol muskátlik nyár közepén, a legnagyobb
forróságban kicsit megpihennek, ilyenkor különösen jól jön, ha van mellette egy másik növény is.
Megfelelő mellé a bakopa, a balkonaranya, a lobélia,
a minipetúnia. Jó kiegészítői lehetnek a
muskátlinak a lombjukkal díszítő növények, például a kakassarkantyú, menta.
Nyugodtan ültethetünk a muskátli
mellé fűszernövényeket is, mint például
kakukkfű, snidling,
díszhagyma, zsálya,
metélőpetrezselyem,
de akár szamóca is jó
kiegészítő lehet. KL
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A történet folytatódik

„Az emberek nagy része azért
szerencsétlen, mert nem
magától, hanem másoktól
kíván tökéletességet, és az
emberi gyarlóságokat, magán
kívül, senkinek sem bocsátja
meg.”
(Eötvös József)

Hazatértek a ráckeresztúri gólyák, ismét megtelt élettel a főút NYEREMÉNYJÁTÉK
melletti fészek. A pár viselkedé- Mi látható a képen? A fotó Rácséből úgy tűnik, hamarosan bő- keresztúron készült. Kérdés, hogy
vül a fészeklakók száma. A gó- pontosan hol.
lyák életét idén is Damak
Lászlóné Kati jóvoltából követhetik nyomon az érdeklődők a régről ismert honlapon.
Ráadásul az új fészek történései sem kerülhetik el az éber
szemlélők figyelmét, ugyanis azt
is bekamerázták. Járt már ott
gerlepár, piszkos, fáradt idegen
gólyácska. Jelenleg épp üres, de
ki tudja, mit hoz a jövő…
Hamarosan kiderül.
,

golyakamera.livenetwork.hu
A Keresztúri képeskönyv már több mint
ezer fotót tartalmaz.
Megtekinthető a
Facebookon:
Községi könyvtár,
Ráckeresztúr
Továbbra is várjuk
a régi fotókat,
dokumentumokat.
Gyűjtsük össze
emlékeinket!

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

Határidő:
2017. június 5., hétfő
Előző havi játékunk megfejtése: a
cukrászda kerítésének részlete.
Tizennégy helyes megfejtés érkezett, a nyertes: Bajnok Csaba.
Gratulálunk! A nyeremény a
könyvtárban vehető át nyitvatartási időben.
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