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Rügyek
Kis zöld rügyek, kelő rügyek,
félig kidugják fejüket
s nézik, nézik kíváncsian,
itt vannak-é mindannyian
a többi nyíló zöld rügyek:
az orgonák, bodzák, füzek!
Olyan félénken dugja ki
minden rügy a leveleit,
mint a csigák a szarvukat,
mint a sündisznók orrukat.
Minden rügy egy parányi ablak,
melyhez leányfejek tapadnak:
bent vannak a leányfejek,
bent a fában merengenek,
nap-éjen át álmodnak ott...
S most kinyitják az ablakot,
de csak félig nyitják ki, félig
az álmukat tovább remélik.

Gulyás Pál
Rügyek
Jöjj, nézd kicsikém!
Télies, szürke gallyak hegyén
Bársonyos, hűs pici rügybe zárva
Szunnyad a vén bokor ifjú ága,
Száz színes, illatos, dús virága, –
Itt benn vár, – pihen.
– Úgye, csoda ez, kicsinyem?
Halld, halld, a madár!
Fészket rak, hogyha párra talál.
– És őrzik, etetik, féltik, ójják,
A pici eleven sok fiókát
– Mind fura, nagyétű, hangos jószág,
S lassan – nagyranő.
– Fiam! Tietek a jövő!
Beh kék a szemed,
Amikor fénylőn visszanevet!
Kis ember, fiókám, szívem, vérem!
Virágom, levelem, – reménységem!
Minden árny, minden lomb téged védjen!
Élj dús tavaszt!
Áldott a dalod, az útad!

Kaffka Margit

Beharangozó: Tavaszi Vigadó
Emlékezés március hőseire
A harmónia fiatalít
Tavaszköszöntő Mákvirág módra
Skandináv rejtvény, nyereményjáték
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ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Gyógyszertári ügyelet

Újszülöttek

ápr. 15., 16.: Ráckeresztúr 06-25/455-812
ápr. 22., 23.: Ercsi 06-25/505-790
ápr. 29., 30.: Martonvásár 06-22/569-146
máj. 1., 6., 7.: Ráckeresztúr
máj. 13., 14.: Ercsi
máj. 20., 21.: Martonvásár

Takács Bence László 2016. december 8.
Borbély Panka 2017. január 7.
Leiczinger Nimród 2017. január 14.
Csizmarik Dávid 2017. február 4.
Máté Bendegúz Sándor 2017. február 9.
Gréczi Bálint 2017. március 8.

Egészségház

Az újszülötteknek és családjuknak szeretettel gratulálunk.

(Petőfi Sándor u. 7.;

25/455-804)

Háziorvosok rendelési ideje

Elhunytak
Szabó János József 2017. január 24.

Balogh Józsefné (Takács Ilona) 2017. január 27.
Dr. Bánovics Ilona
Juhász
Istvánné (Pálinkás Mária) 2017. február 7.
06-30/475-5781
Szentes Józsefné (Baják Katalin) 2017. február 12.
Asszisztens: Erdősi Zoltánné
Gránicz János Tibor 2017. február 17.
Hétfő, szerda: 14–18
Rózsa Ferenc József 2017. február 24.
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12
Az elhunytak hozzátartozóinak sok erőt kívánunk a fájdalom elviseléséhez.
Dr. Mihalicza Ingrid
Az adatvédelmi törvénynek megfelelően a rovatban csak azok nevét tesszük közzé, akiknek hozzá06-20/852-0350
tartozói írásban hozzájárultak ehhez.)
Asszisztens: Németh Éva
Hétfő, szerda, péntek: 8–12
RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kedd, csütörtök: 14–18
(2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20., telefon: 06-25/517-900,
(Péntekenként felváltva rendel a két
06-25/517-902; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu)
háziorvos.)
Polgármester: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (06-20/239-7255)
Vérvétel (bejárat az udvar felől)
polgarmester@rackeresztur.hu
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30

Szabadsága idején a polgármester helyettesei:
Dienes Gábor alpolgármester (06-20/219-8129)
06-20/389-0278
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (06-20/250-5746)
Asszisztens: Petrik Tiborné
Jegyző: dr. Nagy Gábor (06-25/517-902) jegyzo@rackeresztur.hu
Hétfő, szerda: 14.00–20.00
Képviselők:
Kedd, csütörtök: 8.00–14.00
Dienes Gábor alpolgármester (gdienes76@gmail.com)
Péntek: 8.00–13.30
Kókai Dávid (06-20/239-1902) kokaidavid@rackeresztur.hu
Gyermekfogászat:
ifj. Cseprekál István (06-30/373-1354) cseprekal@freemail.hu
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (hajcsi75@freemail.hu)
kedd: 8.30–12.30
Szabó Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu
Védőnői szolgálat
Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu
Farkasné Vancsura Ildikó és Peszter Ügyfélfogadás: hétfő, péntek: 8.00−12.00;
Zsuzsanna elérhetőségei:
szerda: 8.00−12.00; 13.00−17.00
06-20/852-0351
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
rackeresztur.vedono@gmail.com
Pénztár: hétfő, péntek: 8.00−12.00
szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00
Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba
06-20/852-0351. Rendel kéthetente A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez, adócsütörtökön: 13.00–15.00. Időpont- bevalláshoz szükséges nyomtatványok.
egyeztetés szükséges!
Falugazdász – Bodnárné Jávori Tímea 06-70/199-2773

Fogorvos – dr. Kálmán Andrea

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

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

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!

Tavaszi Vigadó néven 2017. május 13-án, szombaton, 14 órától hajnali 2 óráig az önkormányzat fesztivált szervez. A helyszín a tornacsarnok és környéke.
A tavalyi rendezvényhez hasonlóan szeretnénk
idén is minden korosztály számára kellemes, szórakoztató programot összeállítani.
Fellépnek:
● Aradszky László
● az Apacuka gyermekzenekar
● Szabó Ádám harmonikás
● a Dinamic Dance Crew (ECDS Martonvásár)
● a Delta Zenekar
● Matyi és a hegedűs
és lesz ismét utcabál a Mátrix Zenekarral.
A kísérőprogramok között közkívánatra visszatér a
gumikerekes kisvonat, lesz alkotóház, kóstolók, és
még sok-sok meglepetés.
Belépődíjak:
Felnőtt jegy: 800 Ft/fő
Nyugdíjas jegy: 600 Ft/fő
Diákjegy (10–18 éves korig): 400 Ft/fő
Gyerekeknek a belépés 3 éves korig ingyenes, a jegy
ára 3–10 éves korig 400 Ft/fő.
Minden gyermekjegy mellé egy darab ingyenes tombolaszelvényt adunk.
További információk a hamarosan megjelenő plakátokon és a honlapon találhatók.
Szeretettel várjuk a kikapcsolódni, szórakozni vágyó
vendégeinket!

Szerkesztői levél

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Friss hírek, információk:
www.rackeresztur.hu
Avar és kerti hulladék égetésének
engedélyezett időpontja Ráckeresztúron
Minden kedden 14–20 óra között
Minden szerdán 8–14 óra között
Minden szombaton 8–12 óra között
Az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területekre elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényben van!

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039
Körzeti megbízott – Szecsei László,
Vásári Dénes: 06-20/210-5166
Polgárőrség: 06-70/211-6424

Április szeszélyeit a hónap elején megtapasztalhattuk.
A kellemes meleg napokat zord, szeles, esős idő űzte
el, de vélhetően nem örökre. Újra kisüt majd a nap, s a
kedvünk is földerül. Hiszen elég csak körülnézni: a
gyümölcsfák éppoly változatos színekben pompáznak,
akárcsak egy esztendővel ezelőtt. Nem zavarja őket
sem az idő múlása, sem egyre ráncosabb kérgük, tavasszal újjászületnek, akár esik, akár fagy. Virágos ruhácskájuk messziről vonzza a kíváncsi méheket, s mi
ennek csak örülhetünk: amíg a zümmögés nem marad
el, bízhatunk a jövőben. Einstein szerint ugyanis ha
kipusztulnak a méhek, azt az emberiség legfeljebb
négy évvel éli túl. S nekünk még annyi teendőnk van
itt e földön!
Mindenekelőtt megtalálni azokat a látszólag értéktelen kincseket, amelyeket a körülöttünk élőknek adhatunk: jó szót, biztató mosolyt, baráti ölelést. Meglátni egy-egy apró gesztusban a figyelmet, a figyelmességet, ami egyre ritkább még a jól működő közösségekben is. – Nemrég egy kislány pitypangcsokorral lepett
meg a könyvtárban, s szép napot kívánt. Ő épp szomorkodott, egy közeli hozzátartozóját gyászolta…
Mindig bebizonyosodik, hogy érdemes jót tenni a
másikkal, akkor is, ha nekünk éppen rossz a kedvünk,
vagy a szívünk szakad meg a bánattól. A szeretet apró
jeleit észrevéve bizakodhatunk abban, hogy van és
mindig lesz út lélektől lélekig.

Gajdó Ágnes
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HÍREK

● POLGÁRMESTERI

BESZÁMOLÓ

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat képvise- Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képvilő-testülete 2017. március 28-i ülésén hozott döntésekről: selő-testülete 2017. március 24-i közmeghallgatásáról:
● Támogattuk EFOP pályázat benyújtását szolgálati lakások A közmeghallgatásnak egyetlen napirendi pontja volt: Tájéfelújítására.
koztató Településfejlesztési koncepció és településrendezési
● Tájékoztató hangzott el a 2017. költségvetés első negyed- eszközök (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat
éves teljesítéséről, és módosítottuk a költségvetési rendeletet. és Szabályozási Terv) készítéséről.
● Jóváhagytuk a rendezvényekhez kapcsolódó költségvetési
A kevés számú érdeklődő előtt először rövid polgármesteri
keretet, támogattuk az Országos Mentőszolgálat Alapítványt.
tájékoztató hangzott el a közmeghallgatást indokló körülmé● Jóváhagytuk a Ráckeresztúri Mosoly Óvodával kötött ún. nyekről. Ezt követően a lakosok kérdéseket tettek föl, általámunkamegosztási megállapodás felülvizsgálatát, mely szerint ban a saját lakókörnyezetüket érintő témákban. A kérdések
a polgármesteri hivatal látja el az óvoda pénzügyiegy részére Bodó Beáta, a megbízott cég településtervezője
gazdálkodási operatív feladatait.
adott választ.
● Jóváhagytuk a lejárt határidejű képviselő-testületi határozaArra a kérdésre keressük a választ, hogy hogyan képzeltok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést és polgárjük
el Ráckeresztúr közigazgatási területét, épített és termémesteri szabadság igénybevételét.
szeti
környezetünket a jövőben. A tervezési folyamat elején
● Elbíráltuk a helyi civil szervezetek pályázatait, és minden
vagyunk,
ezért az a kérésünk, hogy akinek a témával kapcsoszervezetnek egységesen 50 000 Ft támogatást ítéltünk meg.
● Támogattuk a Zöld Erdő Vadásztársaság évi rendszeres latban kérdése, észrevétele van, azt lehetőleg írásban juttassa el Világosi Zsuzsanna műszaki ügyintézőhöz a polgármesszemétszedő akcióját a konténerek biztosításával.
● Pontosítottuk a labor szolgáltatásokról szóló megállapodást teri hivatalba. Minél több a javaslat, annál több szempontot
tudunk figyelembe venni és mérlegelni a döntéshozatalkor. A
az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Kft.-vel.
● Döntést hoztunk a Ráckeresztúri Mosoly Egyesület bírósági településrendezéssel kapcsolatban az önkormányzat honlapnyilvántartásba vétele érdekében.
ján (www.rackeresztur.hu) is találnak információkat. Segítő
● Segítettük egy iskolai kirándulás ráckeresztúri lebonyolítá- közreműködésüket, javaslataikat előre is köszönjük.
sát.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
● A képviselő-testület zárt ülésen bírálta el a települési támoAjánlja fel adója egyik 1%-át valamely egyháznak!
gatás iránti kérelmeket.
Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete 2017. április 6-i ülésén hozott döntésekről:

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
A Magyarországi Református Egyházé: 0066.
,

● EFOP-pályázatokon való részvétellel kapcsolatos határoza- Bővebb információ: http://www.nav.gov.hu/nav/
szja1_1/technikai_szamok
tokat hagytunk jóvá.
● Tárgyaltunk az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel
kötött közcélú közvilágítási használati szerződés megújításáról.
● Támogattuk a Keresztúr Nevű Települések találkozója részvételi díjainak megelőlegezését.
● Jóváhagytuk a tornacsarnok csatornahibáinak kijavítása
TÁVFELÜGYELETI
érdekében végzett munkák költségeit, és tárgyaltunk az ezzel
kapcsolatos jövőbeni problémák megelőzésének lehetőségeiSZOLGÁLTATÁS
ről.
● Támogattuk a Ráckeresztúri Sportegyesület tevékenységét.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester

SZAMURÁJ 07 KFT.

AKCIÓK

1000 forinttól!

Tisztelt Ráckeresztúri Lakosok!
Adójuk 1%-ával segíthetnek a településen működő civil szervezeteknek. Kérjük,
a bevallás elkészítésekor ne feledkezzenek el a helyi egyesületekről. (A szervezet adószámát kell
a rendelkező nyilatkozaton feltüntetni.)
Ráckeresztúri „Őszirózsa” Nyugdíjas Klub Egyesület
Adószám: 18496608-1-07
Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség
Adószám: 18491603-1-07
Református Rehabilitációs Alapítvány
Adószám: 18492415-1-07
Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány
Adószám: 18489509-1-07

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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Petőfi-hét az iskolában

Emlékezés március hőseire
A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda Pillangó csoportja és a negyedik osztályos diákok elevenítették föl az 1848–49-es forradalom és szabadságharc szép, felemelő és gyászos pillanatait. Felkészítőik: Baki Mónika, Rappai Szilvia óvodapedagógusok, Kiss Józsefné dajka, valamint Drozdikné Nagy Ágnes
Tünde tanító.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta a márciusi ifjak hősiességét, példaértékű tetteit: „Elődeink oly sokszor tudtak bátrak lenni. Mi
miért ne lennénk képesek rá? Mi miért ne tudnánk tiszta
szívvel hinni egy eszmében, kiállni annak igazságáért, összetartozni honfitársainkkal? Van előttünk
példa, és mi is példát mutathatunk gyermekeinknek, unokáinknak. Ebben áll a mi felelősségünk.
Szerencsések vagyunk, ma
nem a szabadságért kell harcba
szállni, de tudnunk kell hinni a
jövőben, abban, hogy annak mi
vagyunk a formálói, és ha ehhez a
munkához őszinte szívvel, legjobb tudásunkat adva, energiánkat nem kímélve fogunk hozzá, akkor méltóak lehetünk
bátor elődeinkhez, képesek leszünk elvégezni a ránk hagyományozott feladatot. Nem szabad félnünk a kudarctól, a
rosszindulattól, a megaláztatástól. Hinnünk kell abban, hogy
együtt képesek vagyunk szépet és jót teremteni, és akkor
mint méltó utódok, büszkén viselhetjük nemzeti színeinket,
hőseink jelképét, a kokárdát.”
Az ünnepség a Hősök terén álló emlékműnél koszorúzással zárult. Az önkormányzat, az általános iskola, az óvoda, a
Nemzetőrség és a civil szervezetek közösen tisztelegtek a
márciusi hősök emléke előtt.
■

A Petőfi-hét egyik kiemelkedő
eseménye minden évben a
felső tagozatosok szavalóversenye. Arany János születésének
kétszázadik évfordulóján a költő
verseivel nevezhettek a diákok,
elhangzott például A tudós
macskája, A tölgyek alatt, a
Vágy. A zsűri véleménye alapján a győztes Török Regina lett,
aki a Szondi két apródja című
balladával készült. A második
helyet Bátki Noémi és Kocsis
Csenge, a harmadikat Ferenczi
Dóra és Gondi Evelin érdemelte
ki. Különdíjat kapott Bársony Virág. Az alsósok versenyén több
mint ötvenen szavaltak, Pintér Lilla végzett az első helyen,
megelőzve Cserna Grétát és Kalocsai Leventét. A zsűri Kocsis
Nóra és Világosi Dorka előadását különdíjjal jutalmazta.
Az alsós diákok rajz- és szépíróversenyen, valamint tanulmányi versenyen is összemérhették tudásukat. Természetesen a sport sem maradt ki a programból, a kisebbeknek váltóversenyen és köredzésen vehettek részt, a nagyobbak asztaliteniszben is megmérkőzhettek egymással. Pingpongban a
hatodikos fiúk – Somodi Levente, Pintér Olivér, Elek Miklós –
állhattak dobogóra.
A felsős tanulók német- és angoltudásukról adtak számot.
A helyesírási verseny igen népszerűnek bizonyult.
A Petőfi-hét legnagyobb érdeklődéssel várt eseménye minden évben a területi matematikaverseny. A Keresztúr Kupáért
a környék iskoláinak ötödikes tanulói versenyeznek, idén

azonban a helyiek mellett csak Martonvásár és Vál képviseltette magát. Idén egyéniben – a verseny történetében először –
hazai győzelem született: I. Kristóf Ágnes (Ráckeresztúri Petőfi
Sándor Általános Iskola, tanára Tapoti Rita); II. Filipp Anett
(Martonvásári Beethoven Általános Iskola, tanára Cseh Lajosné), III. Nagy Lilla (Martonvásári Beethoven Általános Iskola,
tanára Cseh Lajosné). Egy évig ismét a Martonvásári Beethoven Általános Iskola őrizheti a trófeát.
(GÁ)

Általános iskolai beiratkozás
A 2017/2018-as tanévre történő általános iskolai beiratkozásra a következő időpontokban kerül sor:
2017. április 20., csütörtök, 8 órától 19 óráig;
2017. április 21., péntek, 8 órától 19 óráig.
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RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
Vass Gábor 1893. szeptember 5-én született Közép-Rácz Szent Mikóson, és Ráckeresztúron keresztelték a katolikus templomban. Ő is ahhoz a generációhoz tartozott, amelyiknek az életét gyökerestől felforgatta a Nagy Háború, hiszen a huszonegyedik születésnapján már idegen földön „védte a hazát” és a saját életét is. A mozgósítás után a
székesfehérvári magyar királyi 17. honvéd gyalogezred állományában
tizedesi rangban szolgált.
Szülei Vass Mihály és Kárász Erzsébet az akkori viszonyok szerint a környékbeli falvak, puszták uradalmaiban élték a cselédek
mindennapjait (Ercsi, Martonvásár, Agg-Szentpéter puszta,
Szent-László puszta), ahol
1883-tól tizenkét gyermekük
született. Vass Mihály idős korára a – megbecsült – béresgazda rangig jutott. Négy fiút
neveltek a haza szolgálatára,
ám közülük Pált soha többé
nem láthatták viszont.
Ezredével megküzdöttek a
szerb, majd az orosz ellenséggel, mikor 1915. július 4-én egy
újabb fronton – a híres-hírhedt
Isonzónál – kellett megkezdeni
a harcot. Részt vettek a 2. isonzói csatában, melyet július 18án kora hajnalban ötórás, szünet nélküli ágyútűzzel indítottak az olaszok, majd gyalogsági
rohamokkal támadtak az állásaink ellen. Az eredmény pár nap
alatt elképzelhetetlen veszteség, mindkét oldalon. A közel három hétig tartó öldöklés honvédeink minden tartalékát kimerítette; ezerkétszáz puskából háromszázegy maradt, Vass Gábor
Narni látképe

száztizennégy bajtársa a karsztokon hősi halált halt, háromszázhuszonkilencen megsebesültek, nyolcvanheten kórházba kerültek, száznyolcvanheten pedig eltűntek. És a harcok egy napra
sem szüneteltek. A 17-es ezred példátlan hősiessége kivívta a
felettesek elismerését is, hiszen mindenhol az első vonalakban
hárították a támadásokat, és halált megvetően küzdöttek, így ők
voltak azok is, akik számlálatlanul ásták a sírokat...
Augusztus 21-én az ezredet kivonták az első vonalakból,
néhány napot állásban töltöttek a crnci barlangban és a San
Martinó-i ciszternában kialakított pihenőhelyeken.

Vass Gábor
november 14én biztosan
jelen
volt
József Ágost
főherceg hadtestparancsnok látogatásán, aki a legkiválóbbakat
jutalmazta: harminchárom I. o. (nagy ezüst), hetvenkét II. o. (kis ezüst) és ötvenöt bronz vitézségi érmet
tűzött a honvédek mellére.
Késő ősszel, november 10-én már a 4. csata
kezdődött el a számukra. 22-én azt a feladatot kapták, hogy a San Martinó-i szakaszon az állásainkba
betört ellenséget verjék ki. A hajnalig tartó küzdelemben sikerült is a lövészárkok egy részét visszaszerezniük. Ennek azonban Vass Gábor és Sándor
testvére részéről nagy ára volt, 23-án fogságba estek. Az olaszok több bajtársukkal a „festői szépségű” Narniba, Terni megyébe internálták őket.
Itt Vass Gábor kiválóan megtanult olaszul. Unokája, Bognár András elmesélte, hogy még idős korában is tudta az olasz katonai vezényszavakat. Hazatérések pontos idejét nem tudják, de az olasz táborokból zömmel 1919 őszén szabadultak katonáink.
Vass Gábor a háború után Baki Erzsébetet vette
feleségül, és
három lányuk
született. Nekem külön is
kedvesek,
mert 1922ben ők voltak
édesanyám
keresztszülei.
Vass Gábor
1970-ben
hunyt el. Hős
volt ő is, egy
a háromszázhetvenhat
keresztúri
közül, akinek
sikerült hazakerülnie ebből
a gyilkos forgatagból.
Prága Ildikó
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Köszönet a
Mosoly Óvoda
hőseinek
A szokásos menetrend szerint a
két Mosoly óvodás
gyerekünk átvételére készültünk,
amikor a rutin eltűnt. Sürgősségi terepre kényszerítve az óvoda
dolgozóit.
A vészhelyzetben a hősies, szakértő, egységes magatartás harmadik gyermekünk egészséges jelenéhez elengedhetetlen volt!
Hálánk csak e képpel kifejezhető.
Köszönjük!

A Kocsis család

ÚTRAVALÓ ÜZENET
„A boldogság nem visel külső jelvényt, hogy felismerhessük, olvasni kellene a boldog ember szívében; de a
megelégedés kisugárzik a tekintetből, a viselkedésből, a
hanghordozásból, a magatartásból, s mintegy átárad
arra, aki észleli.”
(Jean-Jacques Rousseau)

Óvodai beíratás
Várjuk azokat a szülőket, akik gyermeküket
a Ráckeresztúri Mosoly Óvodába szeretnék
beíratni
a
2017/2018-as nevelési
évre.
Köznevelési törvény 8. § (1) Az óvoda 3 éves kortól
nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven
belül betölti (2017. szeptember 1.–2018. február 28.
között), feltéve, hogy minden 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozásokon vesz részt.

Beíratás ideje és helye:
2017. május 8-tól 2017. május 12-ig,
reggel 8 órától 16 óráig
Ráckeresztúri Mosoly Óvoda, Korniss u. 25.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével
együtt érkezzen, és hozza magával a következő
okmányokat:
● a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
● a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági
igazolványát (a gyermek lakcímkártyáját);
● a gyermek TAJ kártyáját;
● a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósá„Csak addig menj haza, amíg hazavárnak, gi igazolványát;
Míg vállára borulhatsz az édesanyádnak!”
● nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a
Sok szeretettel meghívjuk
szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodása Ráckeresztúri Népkör Egyesület
ra jogosító engedélyét (kártya), regisztrációs igazolást és
anyák napi klubdélutánjára.
a szülők munkáltatói igazolását.
Minden jó szándékú barátot várunk
A vezető által, a felvételi határozatok kiküldésének
határideje: 2017. május 31. A felvett gyermekek óvo2017. május 6-án,
dai jogviszonya 2017. szeptember 1-jétől kezdődik,
szombaton, 15 órától
ami egyben az első nevelési nap kezdete is.

MEGHÍVÓ

a ráckeresztúri tornacsarnokba.

A Népkör köszönti a nagymamákat és az
édesanyákat.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
Mosoly Óvoda dolgozói és gyermekei
Baki Bálintné óvodavezető

Belépő: 1500 Ft
A zenét Steinmann György szolgáltatja
immár tizenhat éve.

Ráckeresztúri Mosoly Óvoda

VACSORA
TÁNC
ZSÁKBAMACSKA

Óvodavezető: Baki Bálintné

Tombolatárgyakat és süteményt
szívesen fogadunk.

Mindenkit szeretettel várunk!
Paizs Istvánné elnök

(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
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Articsóka: a máj méA harmónia fiatalít
F
munkáját
Ő Minden év március 8-án ünnepeljük a nemzetközi nőnapot. regtelenítő
segíti. A szervezet
De nem csupán ezen a napon vagyunk nők, hanem az év tehermentesítésében

A minden napján. S mi, nők szeretnénk a fiatalságunkat és nagy segítség. A máj
Z szépségünket „örök fiolába” zárni. S ahhoz, hogy kívül ra- alakítja át a szénhidgyogni tudjunk – s csupán a jelenlétünkkel is megörvendeztetni a környezetünket –, a belsőnket kell felépíteni. Lelki
erőnkből még adakozni is tudunk szeretteinknek. De a harmónia megteremtéséhez dolgoznunk szükséges. Külsőnkben és a belsőnkben megteremteni az összhangot: talán ez
a fiatalság titka. S hogy tudjunk megújulni. Akárcsak sejtjeink mindennap. Némelyikek elpusztulnak, s helyükre új
képződik. Sejtszinten újulunk meg, fiatalodunk. Amit megeszünk, azt megemésztjük. A bevitt táplálékokból a bélcsatornáinkon át felszívódnak szervezetünk „építőkövei”. Fehérjék, zsírok, szénhidrátok, ásványi anyagok és vitaminok.
Ha nem komplex a táplálkozásunk, hiány lép fel, és az
„építmény” már kevésbé teljes. Felborulhat az egyensúly.
A belsőnket követően a külsőnk ápolása is fontos. Hisz a
kültakarónk, illetve bőrünk olyan, mint a ház külső homlokzata.
Igazi varázst kölcsönöz számunkra és a környezetünk számára
egyaránt. Így ugyanúgy ápolást igényel.
Étkeinket optimálisan úgy állíthatjuk össze, hogy a komplexitása ne okozzon testsúlygyarapodást, és még ízletes is legyen.
Ami igencsak nehéz! Amikor a bevitt étkeink energiatartalma
több, mint a szervezetünk energiaigénye, testsúlygyarapodás
történik. Amennyiben a bevitt energia kevesebb, mint a szervezetünk energiaigénye, testsúlycsökkenés fordul elő. A szervezet az
energiaraktáraihoz nyúl. Csak az nem mindegy, hogy a zsírokat
vagy a testfehérjéket alakítja át elsőként a szervezet elsődleges
energiájává, azaz szénhidráttá. Mert ha a fehérjék bontódnak le,
akkor az izmainkból vesztünk és nem a „zsírpárnácskáinkból”. S
ha még ásványianyag- és vitaminbevitel is elégtelen, akkor végképp roncsoljuk a belső és külső „erőinket” egyaránt. Ilyenkor
mindig át kell gondolnunk, hogy „mit, mikor, mennyit és miből”. A
koplalás nem megoldás! A napi többszöri, kis mennyiségű étkezés fontos. Akárcsak a szénsavmentes (ásvány) víz fogyasztása.

E
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Az Életfaprogram külsőnket ápoló – Just – termékei:
San’ activ krém: állati zsiradékot nem tartalmaz. A Holt-tenger
ásványi anyagai vannak egy tubusba zárva, melyet a nap bármelyik szakában használhatunk.
A Mályva termékcsalád (deo-roll, tushab, testápoló) használata
mindig igazi élményt jelent a testünknek, akár télen is elrepíthet
minket a nyárba. Az eredmény tiszta, sima, ápolt bőr és egyedülálló, varázslatos, tartós illat. Mindez titokzatossá és ellenállhatatlanná tesz minket.
Vital Just vonal (sminklemosó, éjszakai és nappali arckrém
alpesi rózsával, hydrogél, szemkörnyékápoló, tonik): teljes termékcsalád, mely komplex támogatást nyújt a fiatal arc üdévé
varázsolásához és tartásához.
Nem beszélve az Érzéki fürdőeszenciáról és az Intim mosakodó gélről.
Az Életfaprogram belső ápolói, támogatói – Nahrin – termékek:
Az Egyensúly csomagok termékei, melyek között található:
Basico: ásványianyag- és vitamintartalmával segíti az egyensúly
megtartását. Inulintartalma pedig a jótékony bélbaktériumok támogatásával az immunrendszerre is segítően hat.
Affiline: A meggylé, bodzabogyó lé, inulin, növényi kivonatok
(tarack, oroszlánfog, nyírfalevél, csalán, spirea, articsóka, hársfavirág) tartalmával a vízhajtás természetes művésze.

rátokat zsírokká mint
raktározható energiává, és alakítja azt
vissza.
Barack és Alma író:
Komplex tápanyagés vitaminforrás diétázók vagy léböjtöt végzők számára. Inulint is tartalmaz. Az
ízületeket is támogatja.
Narofit kávé és vanília: Akár egy étkezést is helyettesítő
étrendkiegészítő por. EPA- (halolaj-) tartalommal, mely az erek
védelmében is nagy segítséget ad. Emésztése nem vesz igénybe többlet energiát. Gyorsan felszívódik. Cukorbetegek és sportolók is gyakran alkalmazzák komplexitása miatt.
Artifit: belső kollagénnek is szokás nevezni, mely a vérerek és a
kötőszövet tartószövete, így a női szépségé is.
Fekete Gyula gondolatát idézve zárva soraimat: „Nem lehet
a női szépséggel betelni. És mind másképpen szép – nekem
azok a nők a legszebbek, akik a maguk módján szépek…”
Így hát nem kívánok mást, csak mindennap megújulást és
változatosan csodásnak lenni. Kívül is legyen látható ragyogásunk, belső kisugárzásunk.
Szeretettel:
Tóth Andrea
diplomás ápoló, infekciókontroll nővér
36-70/315-4818

Tagfelvétel
A Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület felvételt hirdet két férfi és egy női énekes részére. Jó énekhang, megfelelő közösségi szellem
és a népdalok szeretete – mindössze ennyi az
elvárásunk. Korhatár nincs. Három hónap betanulás után teljes jogú tagként vehetsz részt egy
országos arany minősítésű csapat munkájában,
amely egyszerre lélekemelő és szórakoztató. Heti
egy próba (szerda 18–20 óráig).
A Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület Citerazenekara szintén felvételt hirdet
(korhatár nélkül) citera, furulya, hegedű, harmonika és más népi hangszerek tanulása, valamint a
közös éneklés és muzsikálás iránt érdeklődők
részére. Heti egy próba (vasárnap 18–20 óra),
sok otthoni gyakorlással. (Ha szükséges, segítünk
a hangszerek beszerzésében is.)
A fürdőszobai éneklés után ideje a színpadra
lépni, vár a sok közös élmény!
Jelentkezés Péter András művészeti vezetőnél személyesen, telefonon (06-70/228-8753),
privát üzenetben vagy e-mail-ben
(borasz.keresztur@gmail.com).
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Tavaszköszöntő
Mákvirág módra
Közösségi tér létrehozása
Mint ismeretes, a MOL Zöldövezet Program pályázati kiírását áttekintve a Mákvirág Tánccsoport Egyesület pályázatot nyújtott be egy, a településünkön létrehozandó közösségi térre, melynek tervezésébe bevonta a falu lakosságát. Ráckeresztúr lakói, civil szervezetei három alkalommal találkoztak, és abban maradtak, hogy a játszótér környékének továbbfejlesztésével kívánják létrehozni a közösségi teret.
Március 21-én kaptuk a hírt, hogy pályázatunk
sikeres, 600 000 Ft-ot nyertünk a kiírásban szereplő
közösségi tér létrehozására. Ebből
meg tudjuk valósítani őshonos fák,
cserjék, évelő virágok ültetését, köztéri elemek építését (2 db pavilon,
rönkpad, kerékpártartó, szemetes,
virágtartó, stb.), levendulaágyás létrehozását. Az elnyert összegen túl rengeteg felajánlás érkezett építőanyagra,
az elvégzendő munkára, étel-ital biztosítására. A megvalósítás főbb lépéseire április hónapban kerül sor, melyek közül a legnagyobb, legszerteágazóbb a növények elültetése.
Erre hívjuk és várjuk településünk apraját és nagyját
május elsején, hétfőn, hogy együtt megnöveljük Ráckeresztúr zöldfelületét, és igazi, minden korosztály
által használható közösségi teret hozzunk létre, elősegítve a lakók kikapcsolódását, pihenését, szabadidejük hasznos eltöltését.
Radócz József elnök

Darázsderék-siker
A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület minden lehetőséget megragad a szereplésre. Teszik ezt azért, mert
szeretik a kihívásokat, s nagyon szeretnek táncolni. A
Székesfehérváron rendezett Kor-Társ Nyugdíjas Ki mit
tud? állandó résztvevői, s minden évben szép eredményeket érnek el. Király Antalné, az egyesület vezetője idén
a Rendőrnő az álmom című koreográfiával nevezte be a
csapatot, s most sem kellett csalódniuk. A zsűri, a közönség egyaránt elismerően nyilatkozott a produkcióról.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a rend táncos
lábú őrei meghívást kaptak a Vörösmarty Színházban
rendezett gálára, ahol szintén nagy sikert arattak.
Gratulálunk a csoport minden tagjának, s további
emlékezetes fellépéseket kívánunk!
■

Mákocska kocsma címmel
rendezett jó hangulatú tavaszköszöntő délutánt a
Mákvirág Tánccsoport Egyesület, melyen vala-mennyi
helyi civil szervezet képviseltette magát, sőt még Balmazújvárosból is érkeztek vendégek.
A rendezvényen dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
felelevenítette, mennyi mindent tett az egyesület a közösségért, s
elhangzott, hogy a MOL zöldövezeti program keretében kiírt pályázaton sikerrel szerepelt a tánccsoport, lakossági és közösségi
funkciójú zöldterület létesítése a
cél, melyet magánszemélyek, egyesületek, intézmények bevonásával
valósítanak meg. Az önkormányzat
a földmunkák elvégzésével támogatja a közösségi park kialakítását.
A balmazújvárosi Szabó Ferenc,
a Rákóczi Olvasó Népkör vezetője
meghívta a ráckeresztúriakat a kézi
aratóversenyre, amelyet idén már tizennyolcadik alkalommal rendeznek meg; ráadásként cséplőgép-bemutatót is terveznek.
Egyetlen Mákvirág-rendezvény sem múlhat el mókázás, kacagás nélkül. A csoport férfi tagjai ezúttal a Mákocska kocsmában
bolondoztak, majd a komoly műsor következett, a konferanszié a
cirkusz világából ismert Axt Lászlóné Ibolya volt. A BOR-ÁSZOK
Dalárda Egyesület szanyi népdalcsokrot adott elő, s fellépett a
citerazenekar is. A Pávakör katonadalokkal készült. A Martonvásárról érkezett Tóth trió kalotaszegi muzsikával, a Takács Ágnes–

Laurán János, Sutka Edit–Tóth Lajos pár mezőségi tánccal örvendeztette meg a közönséget. A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület tagjai rendőrnőnek öltöztek, s akárcsak a ki mit tud?-on, itt is
nagy sikert arattak. Marczinka Marika nótákat énekelt, Mabda
Gábor és lánya, Luca slágerekkel lépett színpadra. A balmazújvárosi vendégek Kis Grófó
slágerét hozták ajándékba. A házigazdák zárásként megmutatták, hogy
repertoárjukon komoly
előadás is szerepel: a
csongrádi néptánc koreográfusa Tóth Lajos.
Az este tartogatott még
meglepetést: egyszer
csak felbukkantak a százhalombattai Forrás Néptáncegyüttes
táncosai – Almássy Dominika, Mohos Eszter, Kiss Attila, Palagyi
Szilárd –, s fergeteges produkcióval kápráztatták el a jelenlévőket.
A hajnalig tartó mulatságon Steinmann György és Szücs Imre
Bendzsi zenélt a jókedvű fiatalok és a táncos lábú örökifjak nagynagy örömére.
gá
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Tájékoztatás elektronikai hulladékgyűjtésről
Községünkben idén is lehetőség lesz a háztartásokban
felgyűlt elektronikai hulladékok leadására.
Az elektronikai hulladékokat a volt gázcseretelep
területén (Ráckeresztúr, Hősök tere) a következő időpontban lehet leadni:
2017. május 6.,
szombat, 8–12
óra között.
A hulladékot a
kijelölt
területre
polgári felügyelet
mellett tudják majd
elhelyezni.
Amennyiben
legalább 100 kilogramm e-hulladék gyűlik össze, lehetőség van a
„Házhoz megyünk érte akció” szolgáltatás igénybevételére. Ezt a 06-1/269-02-34-es telefonszámon 2017.
május 5-ig munkanapokon 8–12 óra között lehet
egyeztetni.
Az év második felében is lesz e-hulladék gyűjtés,
erről ismételten tájékoztatjuk Önöket.
Részletes tájékoztatót a www.rackeresztur.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
találnak.

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Hibabejelentő:

06-80/533-533
Bővebb információ:
www.eon.hu
PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
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 az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.
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!

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!

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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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK”
Dobai János szabadidejében verseket költ és fafaragással foglalkozik, szebbnél
szebb tárgyak kerülnek ki a keze alól: ivócsanak, tányéralátét, diótörő, vágódeszka.
A famunka szeretetét vélhetően székely származású édesapjától örökölte, aki a
Szilágy megyei Désházáról került Magyarországra. Alkotásaiból kiállítást rendeztek
Szolnokon, Sajóbábonyban. Legújabb terve, hogy székely kaput farag a portájára.
Amikor a második világháború kezdetén a székelyeket lerohanták a románok, akkor az édesapám a nagymamával meg két
féltestvérével átjött Magyarországra. A szüleim 1954-ben költöztek Szentlászlópusztára, majd 63-ban vettek Tárnokon házat.
Huszonnyolc hónapot voltam katona 1968-ban, amikor a
csehszlovákiai események történtek.
Harminckét évvel ezelőtt kerültünk Ráckeresztúrra. Fiam
orvosa tanácsolta, hogy költözzünk falura, ahol jó a levegő.

Markovics Lajos bácsi szülői házát vettük meg. A műhelytetőket, a garázst, pincét, lakatosműhelyt már én csináltam.
Kertész-növénytermesztő a szakmám, de dolgoztam a DKVnál is, ott például hegesztőtrafókat készítettem. Nagyon jó megfigyelő vagyok, s gyorsan tudok fejben számolni. Az asztalossághoz nagyon kell a pontos számolás.
Már gyerekkoromban érdekelt a fafaragás, szerettem a természetet, ma is örömmel tanulmányozok egy-egy kis virágszálat is. Hiszem, hogy a fának lelke van. A szürkemarhaszarvat
hét évig faragtam, amikor időm volt rá, nekiálltam. A motívumok
mind saját tervezésűek. Beleépítem majd a trombita részét is,
vörösrézből, hogy meg lehessen szólaltatni. Belefaragtam a
magyar címert meg a nevemet is.

A faragott kutam hamarosan
elkészül, azután szeretnék nekiállni, s székely kaput faragni.
Úgy tervezem, Őszre kész lesz
ez a monumentális, nagy munka. Tizenkétszer húsz centi
széles négyméteres gőzölt kocsányos tölgy lesz az alapja. Ha
becsukom a szemem, látom
magam előtt,
milyennek képzelem, hogy fog
kinézni. A rajzasztalomon előtte
megtervezem,
kinézem a motívumokat, hogy
esztétikus is legyen a faragás, s az összhatás is meglegyen.
Faszobrász készletem van, ötvennél is több késsel, fenőkővel, azzal fenem a késeket, s a csomószíjon a végén még
megélezem. A szőrszált hosszában el lehetne vágni velük,
olyan éles késeim vannak.
Negyvennégy
Vágy
éve vagyunk házaVágyam ágyamban pihenni tér,
sok Etuskámmal,
álmom egy varázsos éj.
két gyereket nevelKezed kezemben,
tünk föl becsületkarcsú tested karomban
ben, mindkettő
tartom én.
asztalos lett.
Ó, ha jő az éj, ó, hajnal,
Lejegyezte: GÁ
szerelmem tőlem ne vidd el még.
Mondd, mit ér az ébredés,
ha szerelmem karcsú testét
karomban nem tartom én.
Ó, hajnal, ne vidd el még,
szerelmem ne vidd el még!
Nélküle mit ér az ébredés?

*
Nem kérni jöttem én
Nem kérni jöttem én, mint koldus,
ki kérő szemével enni kér.
Nem kérni jöttem én.
Elmenni tőled, búcsúzni jöttem én.
Elmenni tőled, búcsúra jöttem én.
Leborulni lábad előtt,
mint koldusszegény,
szegény koldus a szent oltár előtt.
Elpanaszolnám életem, sorsom.
Nem kérni jöttem,
elmenni, búcsúzni jöttem én.
Te csak táncolj, csak táncolj,
míg a kőszikla áll,
de arcodra lassan ráül a ránc.
Csak táncolj, csak táncolj,
de arcodra már ráült a ránc.
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VIRÁGNYELV 8. – Virágos rét
Színek varázsa, tömény illatok, szépség, élet-teljesség, boldogság. Még azt is megkockáztathatjuk, hogy a mennyország
földi előképe. Vajon hogyan lehet az életigenlés ilyen dúsított
formában jelen? És vajon betöltheti ez a lelkület az ember
benső világát is? Ahhoz, hogy erre választ kapjunk, a részletekben kell vizsgálódnunk: mi az, ami igaz minden egyes virágszálra? Mi az – túl minden biológiai szükségszerűségen –,
amiért minden virág virágzik? Milyen szó jut eszünkbe? Úgy
gondolom, a hála. Köszönet azért, amiért ő van, amiért fény
és víz éri, a sok tápanyagért, és mindazért, ami minden egyes
pillanatában életben tartja. Talán nem túlzás, hogy a virágos
rét minden nyíló virága a hála virága, és mint ilyen, az egész
rét egy hálaszövedék. Nem csoda, hogy mélységes vitalitással megfogalmazott üzenete az, hogy az élet szép!
De nem úgy hat-e ez a hasonlat, mint „vékony, érzelgősen
rózsaszín festékréteg a csúf falfelületen? Nem ahhoz hasonlít,
mintha a rothadó világ szagát jó szándékúan dezodorral akarnánk elnyomni?” – kérdezi hasonló dilemmája kapcsán
Reinhold Stecher a Dalol a föld című könyvében. Hogyan
beszélhetünk az élet szépségéről és a háláról a családi tragédiákban, a magányos kórházi ágyakon, a nyomornegyedekben, Szíria háborús övezeteiben vagy a menekülttáborokban? Mit üzen ilyen helyzetekben a virágos rét? Van-e
egyáltalán létjogosultsága? A válasz egyértelműen az, hogy
van. Ám ha ezt valóban komolyan gondoljuk, akkor igazolnunk is kell. Az embernek egy olyan tulajdonságára hivatkozunk, ami arról szól, hogy amit éppen tesz, annak mindig képes az ellenkezőjére is. Vegyük egy egészen szélsőséges
hajlamát: ahhoz, hogy terméketlen pusztaságban érezze magát, nem kell sem betegség, sem háború. Az ember a világ
élőlényei közül az egyetlen, aki képes arra (szinte keresi a
lehetőségét), hogy kicsattanó egészségben és jólétben is
önként adja magát rabul az élet sötét oldalának. Az ok nélküli
örök panaszkodás, az önkínzó gyászos hétköznapok, önpusztító lázadozások, vádak és folyton tornyosuló viharfelhők
örömtelen világa ez. Ha létezne olyan szerkezet, ami mentális
rezgéseinket méri, a mutató ilyen esetekben mindig a szélsőségesen negatív tartományba lengene ki.
De ha az ember képes a nap delén is éjszakai sötétséget
vizionálni, és depresszióban ücsörögni, miért ne lenne képes
a külső sötétség ellenére egy benső világosságban megélni a
hétköznapokat? Az ember sokszor csak a sivatag kellős közepén döbben rá, hogy annak előtte mennyire nem vette komolyan a termékeny virágos réteket.

E felismerés arra képesítheti az embert, hogy ezek után az
élet legtragikusabb helyzeteiben is tudjon hálatelt szívvel élni.
A hálaérzet az embernél is ugyanazzal kezdődik, mint a virágoknál: kapunk valamit. Nem mi szerezzük be, nem mi vásároljuk, hanem ajándékba kapunk valami olyat, ami valóban
értékes. Ami által megajándékozottá válunk.
Ám ezek mellett el kell jutnunk addig a meggyőződésig is,
hogy a fogantatástól a halálig minden egyes pillanatunk ajándék, aminek legfőbb értéke a benne rejlő lehetőség. Lehetőség! Ez pedig: új kiindulási pont, tiszta lap, jövő – esély az
életre. Persze – mondhatnánk – eszerint élni csodaszámba
megy, de gondoljunk csak bele: nem azokat az embereket
nevezzük hősöknek, nem azokat csodáljuk, akik minden
egyes pillanatot – bármilyen legyen is az – ajándéknak, új
lehetőségnek tartanak? Miért ne sikerülhetne ugyanez nekünk
is? Hiszen a lehetőségek mindig, minden pillanatban személyre szabottak!
Mit tehetünk? Le kell győznünk rossz hajlamunkat, ami
elvonja tekintetünket a virágos rétekről. Ideje leülnünk egy
cserépbe ültetett egyetlen fűszál elé, hogy szembesüljünk,
milyen hatást képes tenni ránk. Tud-e ajándékká lenni e kis
növényi élet? Tudnánk-e könnycseppet hullatni érte, ha ez a
fűszál lenne az utolsó a földön? Megszületik-e általa bennünk
a hála – az életért? Ha egyetlen fűszál jelenléte képes eltölteni
egy pillanatra egész valónkat, akkor egy rét szemlélése virágba boríthatja egész életünket. A keresztények húsvétkor a
halálból való feltámadást ünneplik. Vajon nem boldogító az a
hit, hogy az utolsó földi pillanat is lehetőség egy új kezdetre?
Akik ebben hisznek, csodálatosan virágzó közösséget alkotnak – a föld legsötétebb pontjain is. Azt képviselik, hogy lehetőségeik az élet lehetőségei, nem a halálé. Azt hirdetik, amit a
virágos rét is hirdet: esélye mindig az életnek van.
v. v.

Egy perc vers
REVICZKY GYULA:
Húsvét
Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!
Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen…
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen.
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200 éve született
Arany János
A jeles évfordulóról
könyvtárunk kiállítással és nyereményjátékkal emlékezett
meg. A játékban
harmincketten vettek
részt:, a hibátlan megfejtők könyvet, a többiek színes dobozkát
nyertek – köszönet Herkli Istvánné Marikának –, s mindenki kapott emléklapot. Akik játszottak: Apró Lili, Apró
Maja, Czerula Jánosné, Kiss Attila Ferenc, Kövesd Ildikó, Nagy
Fanni, Nagy Ruben, Kókainé Mocsai Katalin, Magyar Emma,
Venczkó Zsófia, Kristóf Ágnes, Görög Szabina, Világosi Dániel,
Világosi Gergő, Világosi Balázs, Világosi Dorka, Parti Vaneszsza Kiara, Izsó Jánosné, Fekete Éva, Kocsis család, Varga Andrea, Kozocsa Katerina, Kozocsa Zsuzsa, Nyerges Zsuzsa, Kozocsa
Mihályné, Sebestyén Erzsébet, Dobi Erika, Nikolics László,
Makovics Dávid, Paizs Ferenc, Pintér Olivér, Benke Sándor. ■

IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Ráckeresztúr régen és ma
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2017. március 22. és 29. között tizennyolcadik alkalommal rendezte meg az Internet Fiestát. Az Utazás – könyvtár –

internet mottójú országos rendezvénysorozathoz a
ráckeresztúri könyvtár két programmal is csatlakozott. Március 22-én fotókiállítás nyílt Ráckeresztúr régen
és ma címmel, melyen a település nevezetességeiről,
utcáiról, lakóépületeiről készült fényképeket tekinthették meg a látogatók. A fekete-fehér fotókat Prekop
Ferenc készítette 1986-ban, s Herkli Antal őrizte meg

Kézműves délután az utókornak. A színes felvételek 2017 márciusában
A gyerekek 2017. április
5-én tojást festhettek,
kakaskát, tojástartót
készíthettek, s az érdeklődő fiúk-lányok megtanulhattak sibát fonni. Nagy-nagy köszönet
Herkli Istvánné Marikának, Drozdikné Nagy
Ágnes Tündének és
Herkli Antalnak az önzetlen segítségért!
S aki nem tudná, mi
is a siba, illetve a sibálás,
olvassa el Pátkai István
írását, amely a Ráckeresztúri Hírmondó
2015. márciusi számában jelent meg. Az újság
megtalálható a könyvtárban, vagy elérhető a
település honlapján is
( h t t p : / /
rackeresztur.hu/
file/2016/05/2015.március.pdf).
■

készültek, Paizs Ferenc az iskolai közösségi szolgálat
keretében járta végig és fényképezte le a régi helyszíneket, utcarészleteket. A képanyag fölkerült a könyvtár facebook-oldalára és a település honlapjára is.
A Barangolás Fejér megyében című ismeretterjesztő
totót életkortól függetlenül kitölthették az érdeklődők, megismerve közben a megye látnivalóit, nevezetességeit. A játékon huszonöten vettek részt: Tóth
Míra Lotti, Szabóné dr. Kántor Szilvia, Vigh Imréné, Vigh
Zsuzsa, Kerekes Sándor, Dobi Lénárd, Dobi Erika, Világosi Balázs, Bársony Virág, Kozocsa Zsuzsa, Nagy Ruben,
Nagyné Czerula Mária, Nyerges Zsuzsa, Kozocsa Katerina,
Nagy Fanni, Horváth G. Álmos, Kristóf Ágnes, Sebestyén
Erzsébet, Magyar Emma, Peszter Zsuzsanna, Sipos Evelin
Zsuzsanna, Török Regina, Török Máté, Benke Sándor,
Nagy Richárd Roland. Nyereményük egy-egy Herkli
Istvánné által készített fonalállatka és emléklap.
■

A könyvtár nyitvatartási rendje
hétfő: 10.00–16.00
kedd: 10.00–14.00
szerda: 12.00–17.00
csütörtök: 14.00–17.00
péntek: 8.00–12.00
szombat: 9.00–11.00
vasárnap: zárva
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SKANDINÁV
REJTVÉNY
(Forrás: skandomata.hu)

Két, nagy népszerűségnek örvendő magyar
híresség nevét rejtettük
el. Mindketten április
22-én születtek, de nem
ugyanabban az évben.
A megfejtés beküldésének határideje: 2017.
május 5., péntek
A 2016. márciusi rejtvény megfejtése: „A
műveltség jó sorsban
ékesség, balsorsban
menedék.” Tizennégy
helyes megfejtés érkezett. A három szerencsés nyertes: Fritz
Ferencné, Sebestyén
Erzsébet, Venczkó
Ramóna.
A nyeremények a könyvtárban vehetők át nyitvatartási időben. Minden
megfejtőnek gratulálunk!

PÁPA
Veszprém megye második legnépesebb városát több
mint harmincezren lakják. A Bakony és a Kisalföld
találkozásánál elhelyezkedő település nevének eredetét többféleképpen magyarázzák: Bél Mátyás szerint
I. István király ezen a helyen találkozott a Rómából
visszatérő Asztrik püspökkel, aki átadta neki a II. Szilveszter pápától hozott koronát. Ekkor a
király így kiáltott fel: „Ecce papa misit mihi coronam”, vagyis „Íme, a pápa koronát küldött
nekem”, a nép pedig az egyházfő iránti tiszteletből és hálából nevezte el Pápának a frissen
alapított várost. Pápa a XIX. század közepére jelentős iskolavárossá lett: református kollégiumában tanult Jókai Mór és Petőfi Sándor, a pálosok által alapított gimnázium diákja volt
Deák Ferenc. Nevezetességei közé tartozik az Esterházy-kastély, a várkert, a lábasház, a kékfestő múzeum, a millenniumi emlékpark. A város szülötte Beck Ö. Fülöp szobrász, éremművész, Beke Manó matematikus, Rab Zsuzsa költő, műfordító, Vathy Zsuzsa író, Zsédenyi Adrienn énekesnő.
Kékfestő múzeum ● A Kluge család egykori üzemében berendezett kiállítás az egykor igen népszerű, s ma talán ismét
reneszánszát élő mesterségnek állít emléket. Carl Friedrich
Kluge vándorútjáról hazatérve előbb Sárváron, majd 1786ban a Magyar Athénnak nevezett Veszprém megyei városkában nyitott önálló műhelyt, amelyben egyre modernebb
gépekkel dolgoztak. A cég fénykora az első világháborút
megelőző évekre tehető. Az üzem 1956-ig működött, majd
az épületegyüttes a teljes berendezéssel együtt műemléki
védelem alá került, s 1962-től mint múzeum várja az érdeklődőket. Nemcsak a pápai kékfestők, hanem más magyarországi műhelyek is helyet kaptak itt, például a ma is nevezetes tolnai, nagynyárádi, tiszakécskei, bácsalmási vagy a győri.
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Erkélyre, teraszra tavasszal

A muskátlin kívül próbálhatunk teraszunknak, erkélyünknek újfajta növényválasztással új arculatot
adni.
A levendula színe, illata harmóniát sugároz, teraszon is jól tartható. Fény- és melegkedvelő, a rendelkezésre álló terület legmelegebb és legnaposabb
részét válasszuk lakhelyéül. Speciális igényei nincsenek, de kedveli a tápanyagban szegényebb, meszes,
agyagos talajt.
Könnyen tartható a tubarózsa. Április végétől lehet
kiültetni cserépbe, augusztusban, szeptemberben virágzik. Miután elvirágzott, ritkítani
kell az öntözést,
és télen fagymentes, hűvös,
sötét
helyen
szükséges teleltetni.
Lehet,
hogy az első
évben nem fog virágozni, de a követő években behozza a
lemaradást, és erőteljes illatával az egész balkont betölti.
Az egynyáriak közül a büdöske ajánlható. Rengeteg
fajta létezik belőle, az egészen apró virágúaktól a hatalmas tömött virágúakig. Magról is szaporítható, a vetés
ideje március. Virágai május környékén nyílnak, és egészen őszig díszlenek. Nincsenek extra igényei, könnyen
tartható, kezdők is remekül boldogulnak vele, az elhullott
magocskákból még az erkély alatt is nyílnak majd a
virágok.
Szintén javasolt a verbéna ültetése balkonra. Ezek a
virágok hosszan virágoznak, és nincs velük sok gond.
Rengeteg színváltozatával találkozhatunk. Sok napsütést
igényel, öntözésekor pedig figyeljünk arra, hogy csak a
növény földjének teljes kiszáradása után öntözzünk újra.
Májustól őszig virágzik, a rendszerint kétszínű virágok
vidám, játékos hangulatot
árasztanak.
A farkasfog rikító, édes
illatú sárga virágai nagyon
feltűnőek, fellógatott kaspókba is telepíthetjük, hogy
aztán csodás aranyzuhatagként díszítsenek. A napos
és a félárnyékos fekvést is
kedveli, ideális esetben
májustól októberig virágzik. Helyes tartással és némi alakító metszéssel a farkasfogból harminc centi magas
kis bokrocskát is nevelhetünk. Apró hátrány, hogy a méheket mágnesként vonzza.
Szép is, illatos is, és még a konyhában is hasznát vehetjük, ez az oregánó. Az oregánó mediterrán fűszernövény, kiválóan nevelhető kora tavasztól erkélyen vagy
konyhaablakban. Az aromás fűszernövény jól tűri a szárazságot, ellenben fénykedvelő fajta, így közvetlen az
ablakpárkányra vagy az erkély naposabb részére telepítsük. Szaporítása magvetéssel vagy tőosztással történhet.
Leveleit frissen szedve természetes, egészséges fűszerhez
KL
juthatunk, és látványként is kiváló.
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Sajtónapi elismerés
A sajtónap alkalmából
lapunk szerkesztője, a
Fejér Megyei Hírlap külsős
munkatársa
nívódíjat
vehetett át Székesfehérváron. Gajdó Ágnest a
megyei lap szerkesztői
javasolták az elismerésre,
amelyet idén három újságírónak adtak át. Az
ünnepségről
tudósítás
jelent meg a feol.hu-n,
illetve a nyomtatott lapban, s Szanyi-Nagy Judit interjút is készített a díjazottal.
A cikk kiemeli, hogy a Ráckeresztúri Hírmondó szerkesztője fontosnak tartja, hogy a megye lakói is értesüljenek
a településünkön történt eseményekről. Reméljük,
hogy egyre több alkalom adódik a jövőben, amiről tudósítani lehet, és ami településünk jó hírét viheti szűkebb és tágabb lakókörnyezetünkben.
Az elismeréshez ezúton is gratulálunk, és kívánunk
sok erőt és energiát a további munkához!

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
Fotó: Koppán Viktor (FMH)

NYEREMÉNYJÁTÉK
Mi látható a képen? A
fotó Ráckeresztúron
készült. Kérdés, hogy
pontosan hol.
A megfejtéseket személyesen is leadhatják a
könyvtárban nyitvatartási időben, vagy elküldhetik a következő e-mail
címre:

rackereszturi.hirmondo@gmail.com
Határidő: 2017. május 5., péntek
Előző havi játékunk megfejtése: a temetőkápolna
részlete. Nyolc helyes megfejtés érkezett, a nyertes: Ladasovics Ferencné. Gratulálunk! A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben.

Gondolatébresztő…
„Barátom! a bölcs boldog
mindenütt, / Az Hortobágyon,
az Pesten, Budán, / Mert ő
magával hordja kincseit.”
(Berzsenyi Dániel)
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