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Ráckeresztúr község
670 éves
Ráczkeresztúr, nagyk. Fejér várm.
adonyi j.-ban, (1920) 2200 magyar lak.
(Révai nagy lexikona, 1924)
Ráckeresztúr, nk. Fejér vm. adonyi j.
(1930) 2591 lak. Vasúti állomás Ercsi
és Martonvásár.
(Új lexikon, 1936)
Ráckeresztúr, nk. Fejér vm. adonyi j.
(1930) 2591 lak.
(Új Idők lexikona, 1941)
Ráckeresztúr: község Fejér m.-ben, a
Mezőföld ÉK-i részén, a Szt. Lászlópatak bal partján, Százhalombattától 9
km-re DNY-ra. L: 2142 (1910), 2691
(1990), 3207 (2001). Mg. Középső
bronzkori urnatemető; kelta lelőhely;
római kori leletek, út nyomai; honfoglalás kori sírok; Szentlászlópuszta: elpusztult 14–16. sz.-i falu és templom.
Első írásos említései: 1347/1378
(Kerezthur), 1740 (Ratz Keresztur). A
15. sz. első felében Borbála királyné,
majd az Almásy család birtoka. A mohácsi csata után elpusztult, 1629 k. területén szerbek telepedtek le. Gyakori
tulajdonosváltás után a 18. sz.-ban a gr.
Cziráky és Barkóczky család vette meg.
1720 k. a szerbek helyére szlovák telepesek érkeztek a már itt lakó magyarok
mellé. A 19. sz. első felében közbirtokosoké, második felében a Dreher családé volt. R. k. templom (barokk,
1723), Szentlászlópusztán Szentháromság-szobor (barokk, 1779).
(Magyar nagylexikon, 2002)

Meghallani a lelkiismeret szavát
Sokszínű hagyomány – szüreti felvonulás és bál
Értékmérő: a Szüts–Ivánkay-kastély
Új könyvek a könyvtárban
Képrejtvény; nyereményjáték
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Gyógyszertári ügyelet
nov. 18., 19.: Ercsi 06-25/505-790
nov. 25., 26.: Martonvásár 06-22/569-146
dec. 2., 3.: Ráckeresztúr 06-25/455-812
dec. 9., 10.: Ercsi
dec. 16., 17.: Martonvásár

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.

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.

Fogorvos – dr. Csongrádi Ágnes
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
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583

Védőnői szolgálat
Farkasné Vancsura Ildikó és Peszter
Zsuzsanna elérhetőségei:
06-20/852-0351
rackeresztur.vedono@gmail.com

Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba
06-20/852-0351. Rendel kéthetente
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpontegyeztetés szükséges!

Orvosi ügyelet
Készenléti sürgősségi ügyelet
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuálisan rendelő háziorvos.
Sürgősségi betegellátás
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepnapokon: Ercsi Egészségügyi Központ
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021)

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

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

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Hibabejelentő: 06-80/533-533
Bővebb információ: www.eon.hu
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!

Egy perc vers – halottak napján

Szerkesztői levél

BAKA ISTVÁN:
November angyalához
Jöjj el hozzám, köd-peplumodban és
Krizantém-öllel, őszöm angyala!
Lefordítottad fáklyádat, de ma –
Bár kőpapucsban – a szívembe lépsz.
Lennék halottad, s úgy élnék veled,
Ahogy gyökérrel él a föld, a víz;
S bár szemgolyód fehér, akár a gipsz,
Poromból támaszt föl tekinteted.
Jöjj el hozzám, november angyala!
Halottak napja elmúlt, – élni kell!
S ha élni kell, a kő is énekel,
S bódít krizantém-szirmod illata, –
Halotti mécs, öröklét lángja tán?
Mindegy! Fejem öledbe hajtanám.
(1994)

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal munkaügyi
ügyintézőt keres határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyba. Főbb feladatai:
● köztisztviselők, közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak munkaügyi és személyi juttatásaival kapcsolatos ügyintézés.
● Étkezési utalvány, Széchenyi Pihenőkártya, megbízási
díj, költségtérítés, tiszteletdíj, cafetéria ügyintézés, szabadság-nyilvántartás.
● Szállító és vevő számlákkal kapcsolatos ügyintézés.
Előnyt jelent önkormányzati gyakorlat, KIRA és ASP
rendszer ismerete, mérlegképes könyvelői képesítés.
Elvárás a pontos munkavégzés, kiváló együttműködési
készség és nagy munkabírás.
Fényképes szakmai önéletrajzot a
jegyzo@rackeresztur.hu e-mail címre várunk,
vagy postai úton a
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. címre.
Érdeklődni lehet dr. Nagy Gábor jegyzőnél a
+36-25/517-902 telefonszámon.

Novemberben már közelebb járunk az esztendő
végéhez, mint a kezdetéhez. A világos időszakok
rövidebbek, s minden napsütéses órának örülünk.
A legzordabb őszi hónap általában Szent András
hava, ám néha különös ajándékkal lep meg bennünket – enyhe, derűs napok köszöntenek ránk, amikor
öröm az erdei avarban gázolni, rácsodálkozva a téli
álomra készülődő természet szépségére. A szomorúság helyett ilyenkor a remény költözhet szívünkbe, hiszen eljön majd a tavasz, amikor újra kizöldülnek a fák, s újra élet költözik a kertekbe.
Addig se feledkezzünk el körülöttünk élő madarakról, s rendszeresen tegyünk ki számukra valamilyen eleséget. Fontos, hogy ha elkezdtük az etetést,
ne hagyjuk abba, mert tollas barátaink számítanak
ránk. Ha időnk engedi, magunk is fabrikálhatunk
madáretetőt, de ha gyorsan szeretnénk megoldani a
helyzetet, egy üres műanyag palack is megteszi. S
hogy mikor etessük a madarakat? Az első fagyok
beköszöntétől akár március végéig; a lényeg, hogy
rendszeresen tegyük. Az etetőbe csakis nem sózott,
nem pirított napraforgómagot tegyünk, keverhetünk közé apró szemű magvakat, például kölest,
muhart. Kiváló eledel az állati zsiradék is: a nem
sós vagy kifőzött szalonna, a faggyú, illetve a cinkegolyó. Gyümölcsöt, elsősorban almát is adhatunk.
Az almadarabokat szúrjuk fel bokrok és fák ágcsonkjaira (de néhány szemet a talajra is tehetünk),
így a madarak hóeséskor is hozzáférhetnek a finom, vitamindús eleséghez. Tilos viszont a kenyér
és a kenyérmorzsa, mert ezek erjedésnek indulva
gyomor- és bélgyulladást s akár a madarak pusztulását okozhatják.

Gajdó Ágnes

Tisztelt Lakosság!

Azon jó hírrel szeretnénk Önöket megörvendeztetni, hogy dr. Kálmán Andrea anyai örömök elé néz. Visszajelzések szerint, illetve a
betegforgalom figyelembevételével úgy értékeljük, hogy a Doktornő munkájával a pácienRáckeresztúri Polgármesteri Hivatal
sek elégedettek.
A Jenei Fogászat elhivatott a ráckeresztúri
Falugazdász – Bodnárné Jávori Tímea fogászattal kapcsolatban, ezért a Doktornő távolléte semmilyen változást nem eredményez
06-70/199-2773
a település ellátásában. A jövőben a fogászati
ellátást dr. Csongrádi Ágnes doktornő végzi,
FONTOS TELEFONSZÁMOK
valamint változatlanul heti két alkalommal
Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039
dr. Berkics Andrea doktornő.
Körzeti megbízott – Szilukács Krisztián,
Üdvözlettel:
Vásári Dénes: 06-20/210-5166
Jenei Fogászat
Polgárőrség: 06-70/211-6424
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HÍREK

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete 2017. október 31-i ülésén
hozott döntésekről:
● Módosítottuk a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet.
● Döntöttünk a hivatal munkáját érintő ASP pályázathoz kapcsolódó számítástechnikai eszközbeszerzésről.
● Támogatjuk fogászati röntgenkészülék telepítését
a községbe, és ehhez saját forrást is biztosítunk a
Jenei Fogászattal együttműködve.
● A testület felülvizsgálta a közterület-használati díjakat, némileg csökkentve azokat.
● Támogattuk Szilukács Krisztián körzeti megbízotti
kinevezését.
● Elfogadtuk a Települési Értéktár Bizottság működéséről szóló beszámolót.
● Támogattuk Gergics Mihályné iskolaigazgató megbízatásának meghosszabbítását.
● Határoztunk informatikai biztonsági felelős megbízásáról.
● Támogattuk az Ercsi Járóbeteg Szakellátó Felügyelő Bizottsága elnöke megbízatásának meghoszszabbítását.
● Költségvetési forrást biztosítottunk a község fennállása 670. évfordulójával összefüggő rendezvényekhez.
● Döntöttünk a szociális keret felhasználásáról.
● Megtárgyaltuk a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést.
● A képviselő-testület elismerte a polgármester településért végzett munkáját, csekély összegű jutalmat
megszavazva számára.
● Zárt ülésen bíráltuk el a települési támogatás iránti
kérelmeket.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

Friss hírek, információk:
www.rackeresztur.hu
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken. Alapítványunk több mint húsz éve biztosít ingyenes
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a
pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
1461 Budapest, Pf.: 182.
06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu, weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Tájékoztató a zöldhulladék elszállításáról
A Vetikál Zrt. 2017-től a zöldhulladékot kizárólag biológiailag lebomló zsákban vagy kötegelve szállítja el. A
társaság alkalmanként egy darab (azaz összesen nyolc
darab) VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag
lebomló zsákot biztosít díjmentesen. Akinek többre van
szüksége, az ügyfélszolgálaton beszerezheti. Az emblémás hulladékgyűjtő zsák ára: 357 Ft/db + 27% áfa
Az 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

Hulladékszállítás novemberben és decemberben
november
16., 23., 30.

kommunális
komposztálható
újrahasznosítható

23.
24.

december
7., 14., 21.,
28.
–
22.

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.

SZAMURÁJ 07 KFT.

AKCIÓK
TÁVFELÜGYELETI
SZOLGÁLTATÁS
1000 forinttól!

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

06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723
www.szamuraj07.hu
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Rendületlenül
Hallottad a szót: „rendületlenül –”
Midőn fölzengi myriád ajak
S a millió szív egy dalon hevül,
Egy lángviharban összecsapzanak?...
Oh, értsd is a szót és könnyelmü szájon
Merő szokássá szent imád ne váljon!
Sokban hívságos elme kérkedik,
Irányt még jóra, szépre is az ád;
Nem mondom: a hont ők nem szeretik;
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire és áldozataira emlékeztek a De jobban a tapsot, mint a hazát...
település lakói a Hősök kertjében álló emlékműnél. Az ünnepségen dr. Szentes- Oh, értsd meg a szót és hiú dagályon
Mabda Katalin Dóra felidézte nagyapja útravaló tanácsát: „csak azt csináld, ami a Olcsó malaszttá szent imád ne váljon!
lelkiismereted szerint jó”. A mi életünkben is vannak válaszutak, döntéshelyzetek –
hívta fel a figyelmet a polgármester –, ilyenkor – ahogyan az 56-os fiatalok tették – Fényt űz csinált érzelmivel nem egy,
nekünk is a lelkiismeretünkre kell hallgatnunk.
Kinek világát csak divat teszi:
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő arról szólt, hogy 1956. október 23-a a Őnála köntös, eb, ló egyremegy,
győzelem napja volt, ezért büszke kötelességünk ma is meghallani ’56 üzenetét. A S a hon szerelmén a hölgyét veszi...
képviselő felidézte a hatvanegy évvel ezelőtti történéseket, kiemelve, hogy az ak- Oh, értsd meg a szót s függve női bájon,
kori eseményeket elszánt, bátor emberek alakították. Olyanok, mint a ma is köz- Külcsillogássá szent imád ne váljon!
tünk élő vitéz Kövesd Ferenc és Bicskei Nándor. Nándi bácsi ’56-ban megalapította
a ráckeresztúri nemzetőrséget, s a falubeliek élelmiszer-adományát szállította te- Van – fájdalom! – kinek cégér hona.
herautón a Tétényi úti kórházba. Tisztelettel kell megemlékeznünk Budavári István- Hah! tőzsér, alkusz és galambkufár:
ról, a helyi munkástanács elnökéről is. „A ránk hagyott örökségben a legfényesebb Ki innen! e hely az Úr temploma:
kincs a szabadság. Fejet hajtani jöttünk, október 23-án a bátrakra, a győztesekre, a Rátok az ostor pattogása vár!...
végül győztesekre emlékezve. Ma nekik mondunk köszönetet, őket ünnepeljük, Oh, értsd meg a szót: kincs, arany kináljon:
Nyerészkedéssé szent imád ne váljon!
hálával a szívünkben” – zárta ünnepi beszédét a képviselő.
A BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület tagjai Péter András vezetésével a Ha én
rózsa volnék… kezdetű dalt követően az ötvenes éves második felének hangulatát Szeretni e hont gyakran oly nehéz: –
Ha bűnbélyeg sötétül homlokán,
idézték: „Bárhogy lesz, úgy lesz, a jövőt nem sejtheted...”
A Hősök kertjében álló emlékműnél az országgyűlési képviselő, a polgármester Gyarló erényünk öntagadni kész,
és a képviselő-testület tagjai közösen helyeztek el koszorút, s tisztelegtek a hősök Mint Péter a rettentő éjtszakán.
és áldozatok emléke előtt a helyi civil szervezetek, Oh, értsd meg a szót: fényben, vagy
homályon –
oktatási-nevelési intézmények képviselői is. Az
De
kishitűvé
szent
imád
ne
váljon!
1945–1956 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közös-

Meghallani a lelkiismeret szavát

sége nevében vitéz Kövesd Ferenc koszorúzott. ■

Szeretni a hont – ah! még nehezebb,
Midőn az ár nő, ostromol, ragad...
És – kebleden be-vérző honfiseb –
Bújsz a tömegben, átkos egymagad.
Oh, értsd meg a szót s győzve a ragályon
Káromkodássá szent imád ne váljon!
Hallottad a szót: „rendületlenül”?
Ábránd, hiúság, múló kegy, javak, –
Lenn a sikamló tér, nyomás felül,
Vész és gyalázat el ne rántsanak.
Oh, értsd meg a szót: árban és apályon
– Szirt a habok közt – hűséged megálljon!
Arany János
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Felhívás az ingatlanok előtti járda és árok
tisztántartására
Az ingatlanok és a közterületek tisztán tartására vonatkozó
részletes szabályokról szóló 11/2015. (IX. 15.) önkormányzati
rendelet néhány fontos szabályára hívjuk fel a figyelmet:
Az ingatlantulajdonosnak vagy az ingatlan tényleges használójának a közterület tisztán tartásával kapcsolatos feladatai:
● Az ingatlan előtti járdaszakaszt tisztán kell tartani; ez vonatkozik a hó- és síkosságmentesítésre is.
● Az ingatlan előtti járdaszakasz mellett növő gyomot, gazt ki
kell irtani, a járdára kinyúló ágakat és bokrokat meg kell nyesni,
le kell vágni oly módon, hogy azok a közlekedést ne akadályozzák.
● Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát szükség szerint
kell síkosságmentesítő anyaggal felhinteni. Erre a célra bomló,
szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu,
fűrészpor, kőporliszt stb.) kell használni. Darabos, sérülésveszélyes, környezetre káros vagy mérgező anyagot használni
nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztán tartásra
kötelezettnek kell gondoskodni.
● A járda és a közút síkosság-mentesítését úgy kell elvégezni,
hogy abból ne származzon baleset, kár.
● A járdáról a havat hóesés után azonnal el kell takarítani. A
járdáról letakarított jeget, havat úgy kell elhelyezni, hogy a
gyalogos- vagy gépjárműforgalmat ne akadályozza.
Az ingatlan előtti közterületen lévő árkot, nyitott csatornát,
folyókát, átereszt tisztán kell tartani, a csapadékvíz akadálytalan
elfolyását biztosítani kell. A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos. Eldugulás,
rongálódás vagy veszély okozására alkalmas anyagot (szemetet,
iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot,
mérget stb.) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni,
beleseperni, bevezetni, elhelyezni tilos. A járműbehajtók átereszeit karban kell tartani, tisztításukról gondoskodni.
A fenti rendelkezések betartása minden ingatlantulajdonosnak és -használónak kötelessége. Ha ennek nem tesz eleget,
az ennek elmaradása folytán másnak okozott károkért (vagyoni
vagy nem vagyoni kár) felelősséggel tartozik.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 19/2017.
(VII. 28.) önkormányzati rendelet szerint a fent idézett rendelkezések megsértése esetén a jegyző hatósági eljárás keretében közigazgatási bírság kiszabására is jogosult, melynek
összege természetes személy esetén kétszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén
kétmillió forintig terjedhet.
Célunk a település rendjének biztosítása, ezért a bírságolás
eszközével csak akkor élünk, ha más eszközt már nem látunk
a szabályok betartatására. Ebben kérjük a lakosság együttműködését, segítségét, hiszen kis odafigyeléssel sok problémát
megelőzhetünk.
Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal

Ráckeresztúron élő határon túli magyarok
találkozója
Sok jó ember összefogásának köszönhetően október 21én rendezvényt szerveztünk Ráckeresztúron. Az est folyamán fellépett a Forrás Néptáncegyüttes. Színvonalas
tánctudásukkal, majd táncház jellegű koreográfiájukkal
emelték a rendezvény minőségét és hangulatát.
Jó érzés volt azt az érzést erősíteni, hogy nem vagyunk
egyedül, hogy jó nekünk itt lenni Ráckeresztúron, annak
ellenére, hogy több száz kilométerre sodort el szülőfalunktól az élet. Különbözőek vagyunk, de van bennünk
egy közös pont, hogy mind keresztúriak vagyunk. És keresztúriként mi mindannyian kivesszük a részünket a közösségi élet szervezéséből és megéléséből.
Messziről jöttünk, de megérkeztünk. Otthonra találtunk. Szent Pál apostol azt mondta: „Ne azt keressétek,
ami széthúz és megoszt benneteket, hanem azt, ami öszszeköt.” Az ünnep, legyen szó nemzeti vagy vallási ünnepről, vagy éppen családi ünnepről, mindig alkalmat ad
arra, hogy átéljük: közösséghez tartozunk. Az egybegyűltek nem egy sziget a falu életében, hanem igenis száz százalékig részei Keresztúr nagy közösségének.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azért a
nagyvonalú segítségnyújtásért, amely nélkül nem tudtuk
volna ilyen színvonalon megvalósítani a rendezvényünket.
Szeretném megköszönni a lelkes szervezők nevében,
hogy bár sokuknak más elfoglaltságuk lett volna, a résztvevők ezt az alkalmat fontosnak tartották, hogy közösen
ünnepeljünk.
Köszönet a helyi önkormányzatnak, a kis- és egyéni
vállalkozóknak. Köszönjük szépen az adományokat, az
anyagi támogatást, a biztatást, a sok jó szót és bátorító
kézfogást.

Szervezők
Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás
Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület, Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet ügyvéd segítségével.
Helyszín: Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
(Székesfehérvár, Tolnai u. 10.)
Időpont: kéthetente pénteken 12.00–14.00 óráig
További információ és időpont-egyeztetés munkanapokon
9:00 és 14:00 között a 06-22/333-460-as telefonszámon
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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.
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RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
Háder János Ráckeresztúr hősi
halottja, akinek mindössze huszonnégy évet és néhány napot adott a
sors. Olasz földben, a karsztokon,
az első isonzói csatában halt hősi
halált. Nevét megörökítették az
1937. május 9-én felavatott emlékművön. Szülei Háder István és
Herkli Mária 1880-ban esküdtek,
négy kislányuk, négy fiuk született.
Jánost hetedikként keresztelték,
május 31-én, 1891-ben.
A Nagy Háborúban a magyar
királyi 17-es honvéd gyalogezrednél szakaszvezetői rangban
szolgált az Ezredstábnál. A lelkes honvédeket az egész város kísérte a pályaudvarra, zászlójukat egy tizenöt éves lány
bokrétázta fel, de „még a puskacsövekben is virág nyílott”.
Augusztus 23-án érkeztek Kalusba, és néhány nap múlva
az ezred tűzkeresztségéből hat nap múlva a Dnyeszter partjáról már megfogyatkozva tértek vissza a hadosztályukhoz.
Itt pihen a falu első hősi halottja, Vass Pál is. Harcoltak
Mikolajownál, részt vettek a 2. lembergi csatában, lehetne
sorolni a gyilkos helyszíneket. Hatalmas küzdelmekkel, győzelmekkel és visszavonulásokkal teli hónapok voltak ezek,
óriási veszteségekkel, eredmény nélkül. Mindent elmondanak a számok: 1914. augusztustól az ezred 5438 emberéből,
1915. januárig 1001 maradt harcképes, a többi elesett, eltűnt, vagy megsebesült. A VII. hadtest parancsnoka, József
Ágost főherceg 1915. március 15-én „atyaian” érdeklődik
Fejér megyei földijeinek – mint ismert, ő az alcsúti kastélyban született – sorsa felől, és elismerését fejezi ki a nehéz
harcokban tanúsított vitéz magatartásukért. Ezzel kitüntetések is kerültek a bátor legények mellére, ami vélhetően növelte a csapatszellemet és az elszántságot. Ez év májusában, az eddigi szövetséges hadüzenetét követően, a 20.
hadosztály kötelékében az Isonzóhoz irányították őket, ahol
egy merőben más környezetben kellett harcolni.

A július 3-i parancs értelmében a 17-es ezred hadba lépésének helyszíne a Doberdó-fennsík. Az itt tapasztalt tikkasztó hőség és a vízhiány is teljesen ismeretlen volt. Az ellenségről azt már tudták, hogy tömegekkel, sokszoros túlerővel
támad, utánpótlásunk vonalát pedig állandó tűz alatt tartja.
Július 4-e emlékezetes marad minden 17-es számára;
ekkor kezdődött a gyilkos küzdelem. A Vallon-völgy kőházai
megteltek sebesült, beteg katonákkal, az utak mentén és a
kapukon pedig megjelentek a figyelmeztető táblák: „Kolerás
betegek”. Mert még ez is tizedelte a mieinket az olasz gránátokon kívül.
A kritikus nap július 18-a, mikor kora hajnalban elkezdődik a
A Doberdó-fennsík és a Solcan-híd

legerősebb – addig el nem képzelt – ágyútűz, és szünet
nélkül, öt órán át tartott. Több katona a tébolyító zajban
sokkot kapott. Ezzel indították az olaszok a 2. isonzói csatát, ami augusztus 3-án ért véget, azonban nem hozta meg
a sikert a számukra, mert a frontok stabilizálódtak, és hoszszú időre álló háború alakult ki. Ezekben a csatákban, a
Monarchia vesztesége 47 000 fő (meghalt, eltűnt, fogságba
esett), a 17-esek hadosztályának 2/3-a meg semmisült, míg
az olaszok 42 000 katonát veszítettek. Felfoghatatlan ennyi
áldozat. A „haláldombként” emlegetett Doberdó minden
négyzetméterét többszörösen áztatta át az olasz és magyar
katonák vére. Háder János július 10-e és 31-e között tűnt el
harcokban, de nem volt egyedül; vele maradt sok bajtársa
is, mindörökre.
Az 1915. X. 9-én kiadott veszteséglistán ezt találtam
róla: sz. Ráckeresztúr 1891. Magyar királyi 17-es honvédgyalogezred ezredtörzsénél szakaszvezető, hősi halált halt
1915. július 10. és 31. között. Ez egyben azt is jelenti, hogy
eltemetésének helye sem ismert. 2016. február 23-án a
Bécsi Hadilevéltár is ezzel megegyező információt küldött
részemre. Kegyelettel őrizzük emlékét. Nyugodjon békében!
Az olaszok a háború után kegyelettel felszámolták a
sírokat, és az exhumáltakat újratemették, vagy monumentális osszáriumokba (=csontkamrákba) helyezték a saját és az
ellenséges katonák földi maradványait. A legtöbb ilyen teCholera spital (fortepan, Schmal Alexandra)
mető az Isonzó mentén, ma – száz év elteltével – is szépen
A megtépázott, fizikailag és morálisan is legyengült csapat gondozott. 1916 óta parancsnokuk, Sipos Gyula alezredes
1915. május 27-én vasúton érkezett Tarvisba, ahol a kitűnő javaslatára az ezred emléknapja július 18-a lett. Ennek mélszállás, a jó étkezés hatására az ezred képe hamar megvál- tó megünneplése nem marad el Székesfehérváron.
tozott. A helyi adottságoknak megfelelő kiképzésben részePrága Ildikó
sültek, és június 23-án már a kopár mészkő fennsíkon foglalták el – védelem nélküli – állásaikat, ahol az olaszok kíméletlen tüzérségi rohammal indították a támadást. Honvédeink (Forrás: Sipos Gyula 17-esek a Világháborúban, Bécsi Hadi
számára az orosz harctéren nem volt megszokott az élénk levéltár, ÖNB [Osztrák Nemzeti Levéltár], fényképek és veszteséglista, fortepan, ráckeresztúri katolikus anyakönyvek)
és folyamatos harci tevékenység.

8

2017. november

Köszönetnyilvánítás

Sokszínű hagyomány

A szüreti felvonulást és a bált az idei évben a Ráckeresztúri
Iskolásokért Alapítvány és a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület
szervezte. Ezúton is szeretné a két szervezet megköszönni a
táncosokat fogadóknak és a bálon résztvevőknek a nagyvonalú támogatást. Köszönjük Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úrnak, hogy tíz-tízezer forinttal támogatta a két
szervezetet.
A bevételt az alapítvány iskolás gyermekeinkre fordítja, a
sportkör pedig egy új fűnyírót vásárol. Mindez nem jöhetett
volna létre Ráckeresztúr Község Önkormányzata segítsége
nélkül. Nagyon köszönjük. További köszönet illeti pedagógusainkat, akik a tornatermet feldíszítették, és akik táncoló diákjainkat az egész napos felvonuláson végigkísérték.
Köszönjük a Pávakör tagjainak és Halász Tibornak, hogy
közreműködésükkel még szebbé tették ezt a hagyományt. A
rendezvény nagymértékű összefogás eredménye volt. A gyönyörű időnek köszönhetően mindenki jól érezte magát.
Körbetáncolva kis falunkat végül visszatérünk az iskola
udvarára, ahol Beszteri István és felesége finom gulyással
vártak bennünket, nagyon köszönjük nekik. Köszönet a szülői
munkaközösségi tagoknak, akik a reggeli és az ebéd tálalásánál segítettek, köszönjük Tóth Andrásné és Járóka Andrásné
önzetlen segítségét.
Este az iskolásaink nyitó táncával vette kezdetét a szüreti
bál. A fergeteges hangulatot mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a nagy vendégsereg hajnali öt óráig mulatott. Az ízletes
vacsorát a Rácmenza Kft. dolgozói készítették. A szüreti felvonulás és a bál bevétele 584 000 forint lett. Köszönet a közreműködő gyerekeknek, az őket betanító pedagógusoknak, Takács Ágnesnek és Drozdikné Nagy Ágnes Tündének. Köszönet illeti a biztonságukra vigyázó polgárőröknek és rendőröknek is.
Köszönjük Bendák Lászlónak és Gajdó Györgynek a gulyásleveshez való nyersanyagokat. Köszönjük a kocsisoknak:
Szabó Ferencnek, Stecz Máténak, Pammer Tamásnak, Dobi
Lászlónak, ifj. Bendák László betyárnak. Id. Hartai Lászlónak,
aki kölcsönkapta Glócz Miklóstól a kistraktort, amit ő vezetett;
a bíróéknak: ifj. Hartai Lászlónak és Osztafin Szabinának,
valamint Kiss Ferencnek és Tyukodiné Erzsikének. A traktor
díszítését Bendák Gyulánénak köszönjük.
Köszönjük Novozánszki Csaba, a Napsugár diszkont, Bécsi
Zsuzsanna, a Csilla élelmiszerbolt, Bereczki Csaba, a Reál
bolt, a Rácmenza Kft., Gajdó Lászlóné, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub önzetlen támogatását.
Köszönjük a sportosoknak a terem berendezését, a közfoglalkoztatottaknak pedig a bál végén való visszapakolásban,
takarításban való segítségüket; köszönjük Bódisné Icának,
Csizmarik Szandrának, Száraz Péternének, Süvegesné Rózsikának.
Köszönet illeti a bál lebonyolításáért Bendákné Lengyel
Edinát, Bendák Lászlót, Gajdó Lászlót, Gajdó Lászlónét,
Petkes Károlynét, Gajdó Györgyöt és Györgynét, Mihályfi
Zoltánt és Mihályfiné Mónikát, Rácz Andreát, Bereznai Istvánnét, Juhász Brigit, Némethné Dórit, Szabó Sándornét és
Kovács Kálmánnét.
Köszönjük dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
asszonynak, Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester aszszonynak, Dienes Gábor alpolgármester úrnak, hogy megtiszteltek a részvételükkel és támogatásukkal.
A 2016-os év 1%-os személyi jövedelemadójából 464 000
forint érkezett a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány számlájára a NAV-tól, ami százötven főt jelent. Köszönjük, hogy alapítványunkat érdemesítették támogatásra, a pénzt az utolsó
fillérig iskolás gyermekeinkre költjük.
Mindent nagyon köszönünk mindenkinek! Bízunk abban,
hogy a jövőben is támogatnak majd bennünket.
Gajdó Györgyné
a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány elnöke

Az év talán legjobban várt közösségi rendezvénye
a hagyományos szüreti felvonulás és bál, amelynek
valamely egyesület, intézmény, civil szervezet a
rendezője, s a bevételt nemes célokra fordítják.
Idén a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány és a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület közösen szervezte a felvonulást és az esti bált. A helyi általános iskola alsós és
felsős tanulói készültek tánccal, bejárták az egész falut
és Lászlópusztát, mindenhol táncoltak, ahová hívták
őket. A nagyok a hagyományokhoz hűen a Ritka árpa,
ritka búza, ritka rozs… és a Keresztúrra két úton kell bemenni… kezdetű dalra mutatták be a jól bevált koreográfiát,
s most is lelkesítette a csapatot Kiss Feri bácsi mint bohóc. Feri bácsi nyolcvanesztendősen is derekasan helyt
állt, elmaradhatatlan csörgőjével kísérve az énekszót.
Ebben az esztendőben nemcsak a gyerekek daloltak: a
Pávakör tagjai is besegítettek, s művészeti vezetőjük,
Halász Tibor gitáron kísérte őket. A táncot és az éneket
az iskola két pedagógusa, Takács Ágnes és Drozdikné
Nagy Ágnes Tünde tanította be.
A szüreti felvonulás a tornacsarnok elől indult.
Szabó Feri bácsi díszes hintóján foglalt helyet a bíró és
bíróné – Hartai László, az MPF Ráckeresztúr labdarúgócsapat csapatkapitánya és párja, Osztafin Szabina –,
őket követték lovas kocsikon és egy csodásan feldíszített traktoron a táncosok és a Pávakör tagjai. A menet
élén a hagyományoknak megfelelően a betyár, Bendák
László lovagolt, ostorpattogtatással jelezve már jó előre
a táncosok érkezését. A település lakói mosolyogva
figyelték a lelkesen táncoló gyerekeket, több kapuban
kint álltak az emberek, integettek a vígan daloló kompániának. Öröm látni, hogy a régiek által teremtett hagyomány nem vész feledésbe, s évről évre sokakat megmozgat a helyiek által csak „szüreti”-nek nevezett rendezvény, amely a települési értéktárba is bekerül.

GÁ

Sikeres pályázat
A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány augusztusban
az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Menő menzák
az iskolában” c. felhívására az EFOP 1.8.5 pályázat keretén belül támogatási kérelmet adott be, melyet a minisztérium 16 689 044 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt.
A nyert összegből – többek között az iskolában
négy ivó kutat létesítünk, mely lehetővé teszi a tanulóknak a higiénikus ivóvízhez jutását.
Bővíthetjük a tanulók és családjaik egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteit.
Ételkóstolással egybekötött tájékoztató napot tarthatunk a gyermekeinknek és szüleiknek
És a sok egyéb, táplálkozással kapcsolatos hasznos
program mellett a projekt révén alapítványunk a költségvetésének 30%-át fordíthatja az intézményi étkezés
tárgyi körülményeinek javítására.

Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány
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MEGÚJULTUNK!
Mini vegyesboltunkban
(Hősök tere 1.)
szeretettel várjuk régi
és új vásárlóinkat

hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig,
szombaton 8-tól 12 óráig,
advent vasárnapokon 8-tól 12 óráig.
Kínálatunk:
friss baromfi- és sertéshús
tejtermékek, felvágottak, konzervek
liszt, cukor, méz, olaj, tészta, rizs
mosópor, öblítő, papír zsebkendő, pelenka

Bankkártyás fizetés lehetséges!
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.
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ÉRTÉKMÉRŐ A Szüts–Ivánkay-kastély
A turisztikai térképeken – egyelőre – hiába keressük
településünket, holott számos értéket rejt. Talán a
helyiek sem tudják, mennyi kincs található Ráckeresztúron. A templommal szemben ott áll például a
kastély, de a beszakadt tetőzet miatt üres és kihasználatlan. A hajdan szebb napokat látott épület méltó
lenne a felújításra, s a remény nemrégiben föl is csillant a Pannónia Szíve fejlesztési programban leírt
terveknek köszönhetően. A kastély bekerült a települési értéktárba is.
Nemrégiben egy közismert online piactér honlapján szép
régi, postatiszta képeslapra találtam. A felirat szerint a
ráckeresztúri Freund-kastély látható a képen, a hátoldalán
csak annyi áll: LEVELEZŐ-LAP; 886. Magyar Fénynyomdai Részv.-Társ. Bpest. A részvénytársaság 1906-ban jött
létre, ez idő tájt már a Freund család birtokában volt a kastély és a környező majorság is. Szemem előtt azonnal megjelent az idilli jelenet: díszes hintók hajtanak föl a bejáratig,
majd elegáns hölgyek és urak fognak kezet – szigorúan az
etikett szerint – a házigazdával, aki szívélyes vendéglátóként
teremt jó hangulatot a szalonban. Többfogásos, ízletes vacsorával kínálja a hozzá betérőket, majd a kandalló barátságos fényénél, zamatos kávé, illatos szivar mellett vitatják
meg a nagyvilág és az ország fontosabb eseményeit, s talán
a birtok gondjai, örömei is szóba kerülnek…
A történet azonban korábban kezdődött. Ráckeresztúr
falut 1735-ben a Zala vármegyei eredetű Szüts família két
tagja, Péter és Pál vásárolta meg tízezer forintért. A Szüts
fivérek Velencén és Kápolnásnyéken is rendelkeztek birtok-

Szüts alispán halála után a birtok és a kastély a Dabasi Halász és a Cséry család kezébe került; Halász Vince 1888-ig,
haláláig itt lakott. A millennium idején már a
petróleumgyáros Freund Adolf a tulajdonos, s a majorsághoz
1305 katasztrális hold földterület is tartozott. (A település
másik meghatározó uradalma ekkor a Dreher-uradalom
volt.) A Freund család hozta létre a képeslapon is szembetűnő növényzettel benépesített kastélyparkot, melyhez fűthető üvegház, kertészet és gyümölcsös is tartozott. Jól látszik a képen a mediterrán térségekre jellemző pálmafa, ami
igazi különlegességnek számított ezen a vidéken.
Freundék 1938-ban a zsidótörvények miatt kényszerűségből megváltak tulajdonuktól, ekkor az Abaúj vármegyéből származott ivánkai Ivánkay Ernő katonatiszt lett a gazda,
aki korábban magyar királyi gazdasági főfelügyelőként tevékenykedett. Nem sokáig élvezhette azonban a kellemes
környezetet: a második világháborút követően, 1945-ben
elvették földjét és a kastélyát is, másképp fogalmazva a rá
nehezedő politikai nyomásnak engedve Ivánkay felajánlotta
birtokát az államnak.
Hogy mi történt ezután? Az Írók Gazdasági Egyesülete
(IGE) kérelemmel fordult a Községi Földigénylő Bizottsághoz, s az a kastélyt, valamint a hozzá tartozó ötholdnyi
parkot, gyümölcsöst és földingatlant szanatórium és üdülőház céljára az IGE-nek adományozta. Lencsés Ferenc tanulmányából kiderül, hogy az ünnepélyes átadásra 1945. május
2-án került sor, melyen megjelent Remenyik Zsigmond és
Nagy Lajos író, a ráckeresztúri pártok részéről pedig Erdőhegyi János, Weinrauch Sándor, Gergely József és Markó József. A
Községi Földigénylő Bizottság részéről Damak Lajos adta át
az ingatlant Iványi Ferenc IGE-főtitkárnak. (Mindez azért is
érdekes, és további kutatást igényel, mert a legtöbb lexikon,
tudományos munka szerint az Írók Gazdasági Egyesülete
1944-ben, a német megszállás után megszűnt.)
A ráckeresztúri Szüts–Ivánkay-kastély története azonban nem ért itt véget. Felmerült a lebontás gondolata is
1946-ban, ám a községi elöljáróság kérte, hogy kultúrház
céljára igénybe vehesse. Furcsa csavarral a Sertéstenyésztő
Nemzeti Vállalat birtokába került az épület, amit az 1950-es
években felújítottak. Később egy ideig a polgármesteri hivatal, különböző közhasznú társaság és a könyvtár működött a falai között.
A közel 700 m2 hasznos alapterületű kastély hatalmas
zöldterület közepén áll, sajnos az egykor virágzó park már
csak nyomokban látható. De ha valóban felújítják, a környék egyik legszebb ékszerdoboza lehet, teret adva interaktív helytörténeti kiállításnak, multifunkciós közösségi térnek
egyaránt.

kal. A család legismertebb tagja, Szüts Lajos 1816 és 1831
között Fejér vármegye főszolgabírája, majd 1832–35 között
alispánja. Az 1810-es években Keresztúr földesuraként említik, s az ő nevéhez fűződik a klasszicista stílusú kastély
felépítése is, mely az 1820-as években készülhetett. Ekkor
alakult ki a major többi része is: a segédtiszti lakások, az
iskola, a cselédlakások, a bolt, valamint az egyéb kiszolgáló
helyiségek. A romlás jelei ellenére ma is impozáns épület a
szakszerű leírás szerint szabadon álló, magasföldszintes
téglalap alaprajzú. Főhomlokzatának nyílásritmusa 2+3+2,
középen erősen előreugró kocsifelhajtó húzódik, melyet a
széleken két pillér, középen két oszlop tart. Felette háromszög-oromzat látható. Az eredeti ablakrácsok néhány helyen
megmaradtak. Az épület értékei közül kiemelendő a belsejében a díszterem, ezt egykor falképek borították, melyet
1945-ben még láttak a szemtanúk. Érdekes a kastély egykori
Gajdó Ágnes
fűtési rendszere: négy helyiség sarokkályháinak volt egy (Az írás szerkesztett változata megjelent a Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap
közös kéménye.
2017. október 28-i számában.)
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A Székesfehérvári Családlátogatások valamit iskolai és óvodai vizsgálatok Ő

Az én iskolám:
SZC Bugát Pál
Középiskola

A Bugátban két
nagyobb szak van:
egészségügyi ágazat, valamint környezetvédelem és vízgazdálkodás ágazat. De ha valaki itt szeretne továbbtanulni, az mehet
még szociális gondozó szakra és nyelvi előkészítőbe is.
Az iskola kinézetre nem a legmodernebb, mivel már
negyvenegy éves volt idén.
Az a jó ebben az iskolában, hogy közel van a vasútállomás és a buszpályaudvar is. Ha valaki messziről jön,
és kollégista, akkor ott van a Bugát mellett a tízemeletes
lánykollégium, és közel van a fiúkollégium is.
Most vagyok másodéves környezetvédelem és vízgazdálkodási szakon. A „mazsola”-évem (nálunk mazsolának hívják a kilencedikeseket) jól telt. Volt gólyatábor
nyáron, vetélkedők meg a városban keresgéltünk szobrokat. A Bugátban lehet sportolni is a heti öt tesin kívül.
Van röplabdacsapat, kosárcsapat, focicsapat. Én a röplabdacsapatban vagyok benne. Gyorsan ment a beilleszkedés, már a gólyatáborban a végzősökkel barátkoztam.
Eleinte az osztálylétszám harmincnyolc volt. Év végére harmincan maradtunk. A 10. osztályt húszan kezdtük.
Sokan lemorzsolódtak meg átmentek másik szakra.
Mazsolaavatás 2016-ban

Fejtetvesség

kapcsán többen jelezték, hogy ismételten problémát jelent a
fejtetű és annak irtása. Ezért gondoltam néhány sorban írni A
Z
a megelőzésről, kezelésről.
Leggyakrabban az óvodás- és az iskoláskorú gyerekekE
nél fordul elő.
A fejtetű szárnyatlan, szürke-világossárga, vérrel teleszí- G
vott állapotban piros, majd később fekete színű 2,5–4,5 mm É
nagyságú, ovális alakú rovar.
A petéből hét-nyolc naponta kikel az ivarérett tetű, ami S
azonnal szaporodni képes, és kizárólag emberi vérrel táplál- Z
kozik. A serkék ovális alakúak, erős cementanyaggal szoro- S
san a hajszálak tövéhez ragadnak. Általában a halánték és É
a tarkó tájékon találhatóak. Legjellemzőbb tünete a kínzó
G
viszketés, a fejbőr kivörösödése.
Közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban játék !
közben a gyerekek feje összeér, de fésűvel, sapkával is
átvihető. Rendkívül fontos hogy mindenki saját fésűt és sapkát
használjon. Fontos a gondos, alapos, rendszeres ellenőrzés és
hajmosás.
Vizsgálatkor mozgó tetveket és serkéket egyaránt lehet látni,
de gyakran csak a serkék látszódnak, ami a hajszálakhoz vannak
rögzítve. Kb. egy mm
nagyságú könnycsepp alakú serkéket
kell keresni. Gyakran
összekeverik a serkéket a korpával, azonban a különbség jelentős. A serke eltávolítása sokkal nehezebb.
Az életképes serke a körmök között összenyomva pattanó hangot
ad. A serkét a hajszálon végig kell húzni az eltávolításukhoz, míg
a korpa lepotyog, ahogy megmozdítjuk.
Fontos hogy megfelelő világítás mellett nagyítóval végezzük
úgy, hogy a hajból minden hajgumit és csatot el kell távolítani.
Akár sűrű fogú, úgynevezett tetűfésűt is lehet használni.
Ha találunk oda nem illő „lakót”, akkor fontos annak kiirtása. A
személyes tárgyakat fertőtleníteni kell. Törülközőt, ágyneműt,
ruhákat, sapkákat forró vízzel kell kimosni.
A tetű irtására, valamint megelőzésére rengeteg szert forgalmaznak a gyógyszertárakban, drogériákban. (Itt nem írhatok termékneveket, de a gyógyszertárban segítenek). Fontos hogy mindig a címkén feltüntetett módon használjuk a választott szert. A
kezelést ajánlott háromszor hat-hét naponta megismételni a biztos siker eléréséhez. A leggyakoribb tünet, hogy a gyermek vakarja a fejét. Megelőzésében fontos a rendszeres hajmosás és
fésülés, valamint a tisztálkodás, és időről időre át kell nézni a
gyermekünk fejét.
Ha további kérdésük van, szívesen segítek. (Forrás: EPINFO)
Peszter Zsuzsanna védőnő

Nyáron, suli után gyakorlatokon veszünk részt. Az
egészségügyisek év közben is sokat járnak a kórházba
tapasztalatot szerezni. A környezetvédelem és vízgazdálkodási szakon lévők különböző helyeken vizsgálják, tanulmányozzák a vizet, vagy gilisztát, csótányt és különböző halakat boncolnak év közben. A növényekből különböző preparátumokat készítenek, és mikroszkóppal megvizsgálják az adott növényt vagy moszatot.
Ez az iskola csak olyannak való, aki szorgalmas. A
tanítás 7:45-kor kezdődik. A bejárás megoldható busszal
is meg vonattal is. Reggel a 6:20-as busszal megyek
Martonvásárra, a vasútig, és onnan a 6:37-es vonattal,
ami 7:09-re ér be Székesfehérvárra. A vasútállomástól a
Bugát gyalog nyolc perc, a buszpályaudvartól tizenöt
perc.
PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Raffer Dorina Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse
Gondolatébresztő…
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás
„Az élet keresztjei olyanok, mint a
témájában.

kotta keresztjei: felemelnek.”

(Ludwig van Beethoven)

1461 Budapest, Pf.: 182. 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu; weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Dísztök

A tökfélék változatos formában használhatóak fel, készül
belőlük állati takarmány, emberi fogyasztásra is alkalmasak, de használati tárgyként is használatosak (lopótök),
illetve hangszerként is ismeretesek egyes fajták
(rumbatök). A dísztök mexikói eredetű, és szinte végtelen
forma- és színváltozatokban létezik. Szedése akkor időszerű, ha az érés a csúcsponton van, ezt az elszáradt szár
jelzi a legjobban. Dekorációs célokra a sértetlen, teljesen
ép, érett példányok alkalmasak.
A dísztököt, mielőtt végleges helyére kerül, ki kell szárítani. A
legtöbben a fellógatást ajánlják, jól szellőző helyen, például verandán, teraszon vagy erkélyen. Van, aki a művelet előtt kivájja a

belsejét, ilyenkor egy kis kör alakú nyílást érdemes ejteni a tökön,
hogy ezen keresztül kaparhassuk ki a tartalmát.
A sikeres szárítás után a színek megőrzése érdekében a
tököket egy rész bórax és három rész víz elegyéből készült oldatban fürdessük meg, majd vízben oldódó viasszal dörzsöljük át.
Bóraxot patikákban kaphatunk, viaszt pedig hobbiboltból szerezhetünk be. Asztalra, ablakpárkányra, kandallóra rakva rendkívül
mutatós, de felfűzve egyéb helyekre is kiakaszthatjuk őket. Ha

IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Új könyvek a könyvtárban
Cunningham, M.: Az órák
Adams, D.: Galaxis útikalauz stopposoknak
Ainsworth, E.: Belezúgva
Graham, L.: Egy nap talán
Modiano, P.: Felejtett álom
Awad, M.: Antilányregény
Riebe, B.: A pestis árnyékában
A szerelmes Királynő – Négy ország uralkodója
Chesney, M.: Agatha Raisin és a hivatalnok hullája
Läckberg, C.: Az idomár
Ohlsson, K.: Beteg lelkek
Macmillan, G.: Kilenc nap
Hodges, A.: Kódjátszma
King, S.: A döntés
Hesse, M.: A kék kabátos lány
Rubenstein, J.: Szálin utolsó napjai
Trump, D.: Great again
Szendi Gábor: Szárnyakat adni
Szabó Magda: Szüret (versek)
Pál Dániel Levente: Az Úr nyolcadik kerülete
Harsányi Lajos: Fejjel nagyobb mindenkinél
Bart István: A boldogtalan sorsú Rudolf
trónörökös
Margittai Gábor: Tiltott kastély
Rakovszky Zsuzsa: Célia
Borbély Szilárd: Nincstelenek
Bosnyák Viktória: Mantyusok – Bátorság,
Tomi!
Igaz Dóra: Az első bé hörcsöge
Leiner Laura regényei (A Szent Johanna
gimi, Bexi-sorozat, Bábel)
Tyler, A.: Az ecetlány

ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS
Kedves Olvasóink! Kérjük, szánjanak
néhány percet a
fejerkszr.hu/elegedettsegmeres
honlapon található kérdőív kitöltésére,
és november 30-ig értékeljék a könyvtár munkáját. A válaszadás anonim.
Köszönjük segítségüket!
pedig összetettebb díszt szeretnénk, a tököket alapnak használva, egy tálban elhelyezve, gesztenyével, makkokkal, élénk színű
bogyótermésekkel, préselt falevelekkel együtt elrendezve hosszú
heteken keresztül dekorálhatjuk lakásunkat.
A szürke színű töktermést élénk színűvé varázsolhatjuk, ha
színes lakkal befújjuk a tök felületét. Alkalmazhatunk ezüst,
arany, metál színeket is. Míg az őszi dekorációkhoz jobban illenek a természetes színek, a téli díszítéskor előtérbe kerülnek a
fémszínek, például az ünnepi asztal díszítésénél. De díszíthetünk
a tökkel ajtót, vagy készíthetünk fali dekorációkat. A tökkel száraz
és szárított készítményeket is dekorálhatunk.
KL
(A képek forrása: kertesz.blog.hu)

www.fejerkszr.hu
A könyvtár nyitvatartási rendje
hétfő: 10.00–16.00
kedd: 10.00–14.00
szerda: 12.00–17.00
csütörtök: 14.00–17.00
péntek: 8.00–12.00
szombat: 9.00–11.00
vasárnap: zárva

14

2017. november

KÉPREJTVÉNY ● Bernáth Zsuzsanna (Bizsu) fényképén a Szüts–Ivánkay-kastély látható. A fotón öt, oda
nem illő részlet található. A kérdés: melyek ezek? A megfejtés beküldésének határideje: 2017. december 5.,
kedd, éjfél. E-mail cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com
A 2017. októberi gyufarejtvények megfejtése: 1. A 2-esben található függőleges gyufaszálakat a másik oldalra helyezzük, így kell
helyezni, átalakítva a számot egy 5-össé: 2+5=7. 2. A 6-os bal oldaláról kell elvenni a gyufát, és a kivonásjelre tenni, így létrehozva
egy 5-öst és egy összeadásjelet: 5+1=6. 3. Az összeadásjel egyik szálát és a 8-as függőleges, bal alsó gyufáját a 4-es tetejére és
aljára kell helyezni, így egy 9-est és egy kivonásjelet kapunk: 9–0=9. Öt hibátlan megfejtés érkezett, a három szerencsés nyertes:
Gajdó András, Németh-Rónaky Hella, Szabóné dr. Kántor Szilvia. A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben.
Gratulálunk!

TOKAJ
Tokaj város címerét talán kevesen ismerik: csücskös
talpú, pajzsos címertest, kék mezőjében hármashalom
emelkedik. A középső halmon aranykereszt áll, rajta
tekergő rézkígyó. A másik két halmon arany szőlőtőkék láthatók dús fürtökkel. A város elválaszthatatlan
a szőlőtől, tudjuk, és jelentősége már csak azért sem vitatható, mert Kölcsey
Ferenc is megénekelte a Himnuszban. Néhány konkrét földrajzi név szerepel csak a költeményben: Kárpát, Tisza, Duna, Kunság, Bécs – és Tokaj. Varázsos hely, nem vitás. És varázslatos is – ezt az oda látogatók tanúsíthatják. Hangulatos kisváros, a furmint és a hárslevelű üdítő hatású, de a töppedt szőlőszemekből készült aszú is megállja a helyét, ha valaki
azt szereti. A Tisza és a Bodrog találkozásánál nőtt
hallgatag fák olyan üzenetet suttognak, amit csak a
természet jelzéseit igazán értők hallhatnak meg.
Bacchus-kút ● A városka főterén, a Rákóczi-pince előtt áll a
Bacchus-kút, Szanyi Péter szobrászművész 1990-ben készült
alkotása. A római mitológiából ismert Bacchus – a bor és vidámság istene – egy kőhordón ül, egyik kezében fürt szőlő, a
másikban pohár bor, önfeledten vidám, szinte halljuk, ahogy
énekel. „Borban az igazság” – hirdeti már messziről. A kőhordón Tokaj város címere látható, a kút csapjai körül szőlőlevelek
és szőlőfürtök indáznak. Aki Tokajban jár, mindenképp kóstolja
meg a kút vizét és a hegy levét – feledhetetlen élményben lesz
része.
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ÚTRAVALÓ ÜZENET

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját a hagyományos

első adventi gyertyagyújtásra.
2017. december 3., vasárnap, 10.00
a Polgármesteri Hivatal előtti tér
Ünnepi műsorral készülnek
a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda
gyermekei.

Mindenkit szeretettel várunk!
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

„Derekabb lenne, ha ki-ki aludni
hagyná a maga haragját: mert
nem lehet tudni, kiben mi lakik,
kicsiny ember, nagy bot, a kis
csupor hamar felforr, sokan
mennek gyapjúért, s nyírtan jönnek vissza, az Isten megáldotta
a békességet, s megátkozta a versengést; mert ha a bezárt, megszorított, megnyaggatott macska
is oroszlánná lehet: Isten a megmondhatója, hogy én, aki ember
vagyok, mivé nem lehetek.”
(Miguel de Cervantes)

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

TÁRSAT KERES
Ötvennyolc éves, 166 cm magas, egyedülálló férfi vagyok, nem dohányzom, nem iszom. Korban hozzám illő, elvált, özvegy vagy gyermekét
egyedül nevelő társat keresek. Telefonszámom: 06-30/9318-760.
■

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Közhírré tétetik, hogy a Ráckeresztúri Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió
Drogterápiás Otthonának keresztyén elkötelezettségű stábja
A megfejtéseket személyesen is
EGÉSZSÉGÜGYI VÉGZETTSÉGŰ MUNKATÁRSAT leadhatják a könyvtárban nyitvatartási időben, vagy elküldhetik a
keres
● orvos asszisztensi
következő e-mail címre:
rackereszturi.hirmondo@gmail.com
● gyógyszerelési
● adminisztratív
Határidő: 2017. december 5.
● foglalkoztatás-oktatás segítői feladatokra, integrált
Előző havi játékunk megfejtése: a
munkakörbe.
Betöltésénél előnyt jelenthetnek: dinamikus személyiség, kiváló gyógyszertár tetőzetének részlete a
kommunikációs készség, B kategóriájú jogosítvány, mentálhigiénés bolt felől nézve. Egyetlen helyes
végzettség, eü. informatikai jártasság, gitár- és énektudás, kreatív megfejtés érkezett, a nyertes:
Kozelné Bokrodi Éva.
hobbi, aktív sporttevékenység, saját élmény.
Gratulálunk! A nyeremény a
További információk: www.drogterapia.hu
Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel könyvtárban vehető át nyitvatartási időben.
a iroda@kimm.hu címre várjuk.
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