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Beköszöntő
az új esztendőre
Adja Isten, hogy a róna
S messze kéklő bérc felett
Szép legyen a kikelet!
Virág nyíljon, gyümölcs érjen,
Minden ember jól megéljen.
Ne tartson a tél sokáig,
Ne érjen a sár bokáig.
Legyen derű, jó barátság,
Legyen napfény, virágillat,
Ne maradjon tovább is csak
Kívánság – a jó kívánság!
Ámulva hadd mondjuk: Nézd csak,
Jól indul az első évszak.
Derűt hintő, mosolyt osztó
Szép virágok szirmát bontó
Ragyogó, sugaras,
Rózsás, nótás, szép tavasz!
Szép tavaszra: boldog érés,
Békés múlthoz visszatérés.
Madárdaltól legyen hangos,
Bő és boldog aratás,
Áldott legyen a kalász!
Napfény legyen völgyön-hegyen,
Politikus: okos legyen,
Kákán csomót ne keressen,
Békét és csak békét vessen,
Mert: ki mint vet, úgy arat!
Béke, béke, édes álom –,
Adjon Isten galambszárnyon
Szálló boldog, szép nyarat!
(Részlet a Pesti Hírlap Nagy Naptára
1936-os kiadásából)

Visszatekintés – ez történt 2017-ben
Búcsú vitéz Kövesd Ferenctől
Új rovat: Játékos angol
Szezonértékelő elnöki szemmel
Kastély a falu szélén
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KERESZTÚRI KISOKOS – FONTOS CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
Szent Kereszt Gyógyszertár

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

(Hősök tere 4/5.; 25/455-812)
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00

(2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20., telefon: 06-25/517-900,
06-25/517-902; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu)

Gyógyszertári ügyelet
jan. 27., 28.: Martonvásár 06-22/569-146
febr. 3., 4.: Ráckeresztúr
febr. 10., 11.: Ercsi 06-25/505-790
febr. 17., 18.: Martonvásár

Egészségház
(Petőfi Sándor u. 7.;

25/455-804)

Háziorvosok rendelési ideje

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, adó-bevalláshoz
szükséges nyomtatványok.

Dr. Bánovics Ilona
06-30/475-5781
Asszisztens: Rozman Istvánné
Hétfő, szerda: 14–18
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12
Dr. Mihalicza Ingrid
Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.;
06-20/852-0350
telefon: 06-22/460-023) Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Polgármesteri Hivatalban.
Asszisztens: Németh Éva
Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)
Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Birgány Károlyné)
Hétfő, szerda, péntek: 8–12
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808
Kedd, csütörtök: 14–18
(Péntekenként felváltva rendel a két
Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola (2465 Ráckeresztúr, Szent János
háziorvos.)
tér 31.) Telefon: 06-25/455-806 (Szent János téri épület), 06-25/455-823 (Hősök téri
Vérvétel (bejárat az udvar felől)
épület). E-mail: alsosuli@rackeresztur.hu
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30
Vérvételhez előjegyzés szükséges! Idő- Ráckeresztúri Mosoly Óvoda (2465 Ráckeresztúr, Korniss u. 25.)
pont-egyeztetés a háziorvosi rendelésen Telefon: 06-25/455-824; 06-20/852-0342; e-mail: mosolyovoda@rackeresztur.hu
lehetséges.
Étkezés lemondása és rendelése reggel 8 órától 10 óráig: 06-20/852-0332

Fogorvos – dr. Csongrádi Ágnes
06-20/389-0278
Asszisztens: Petrik Tiborné
Hétfő, szerda: 14.00–19.30
Kedd, csütörtök: 8.00–14.00
Péntek: 8.00–13.00
Gyermekfogászat: kedd: 8.30–12.30
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583
Védőnői szolgálat – Farkasné
Vancsura Ildikó és Peszter Zsuzsanna elérhetőségei: 06-20/852-0351
rackeresztur.vedono@gmail.com

Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba

Ráckeresztúr Könyvtári, Információs és Közösségi Hely (2465, Ráckeresztúr,
Hősök tere 4.) Telefon: 06-25/454-655; e-mail: wakonyvtar@gmail.com. Nyitva tartás:
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

Posta (2465 Ráckeresztúr, Ady Endre u. 22.) Telefon: 25/455-819. Nyitva tartás:
hétfő−péntek: 8.00−12.00; 12.30−16.00 (ebédidő: 12.00−12.30)
Takarékszövetkezet (2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5.)
Telefon: 25/455-074; 30/435-7047. Nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök:
7.30–15.30, szerda: 7.30–16.30, péntek: 7.30–14.30 (ebédidő: 12.00–12.30)
A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői ● Vízszolgáltatás: Varga Zoltán
06-30/598-1269; Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/8195607, Gondi Géza 06-30/868-2293

06-20/852-0351. Rendel kéthetente
csütörtökön: 13.00–15.00. IdőpontVertikál Zrt. (hulladékszállítás) ● Ügyfélszolgálat címe: 2451 Ercsi, Mártíegyeztetés szükséges!

Orvosi ügyelet

rok 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

Készenléti sürgősségi ügyelet
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuE.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (www.eon.hu)
álisan rendelő háziorvos.
Hibabejelentő: 06-80/533-533
Sürgősségi betegellátás
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039; Körzeti megbízott: Szilukács Krisztián,
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól Vásári Dénes: 06-20/210-5166 – Polgárőrség: 06-70/211-6424
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepnapokon: Ercsi Egészségügyi Központ
MENTŐK: 104
RENDŐRSÉG: 107
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021)

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

Falugazdász – Bodnárné Jávori
Tímea 06-70/199-2773

TŰZOLTÓK: 105 SEGÉLYHÍVÁS: 112
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Kormányzati segítséggel
szépül meg idén az óvoda
Az önkormányzat régóta tervezte már az
óvoda nyílászáróinak és kazánjának cseréjét,
mindeddig azonban a felújításokra nem volt
forrás.
A kormány 2068/2017. (XII. 28.) számú
döntése alapján Ráckeresztúr Község Önkormányzata kötelező önkormányzati feladatot
ellátó intézménye fejlesztésére, felújítására
6 368 463 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás 85%-os intenzitású, azaz a felújítás költségeihez az önkormányzat további 1 123 846 forint önerővel járul hozzá.
Mindebből az összegből az óvoda új kazánt kap, sor kerül a régi, szintén elavult
elektromos elosztószekrény cseréjére, és
szeptembertől új bejárati ajtó, ablakok várják
majd az óvodába érkezőket. Mindezzel nemcsak jelentős költségeket lehet megtakarítani, de könnyen tisztán tartható, egészségesebb környezetben folyhat majd az óvodai
nevelés.
Ezúton is köszönetet mondunk a támogatásért!
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatjuk a
Tisztelt Lakosságot, hogy
2018 januárjától közterületen
alkalmi árusításra kizárólag a
temető melletti területen van
lehetőség, a Polgármesteri
Hivatal közterület-használati
engedélyt csak oda ad ki.
Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretném megköszönni a ráckeresztúri önkormányzatnak és a Vöröskereszt helyi szervezetének az adventi ajándékcsomagokat. Hálás vagyok, és nagy
örömmel töltött el, hogy gondoltak rám.
Tisztelettel:

Füvesi Istvánné

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél
Az új esztendő kezdetén a legtöbben újult erővel, bizakodó lélekkel indulnak újra munkába. A gyerekek
egy része is várja, hogy újra mehessen iskolába, ha
nem is annyira a tanulás, mint inkább a társakkal való
találkozás miatt.
Ilyenkor, év elején sokan fogadalmakat tesznek,
hogy aztán egy-két hét, hónap elteltével megszegjék
azokat. A kitartóak persze nem adják fel könnyen, s ha
erőfeszítésüket siker koronázza, méltán lehetnek büszkék magukra. Érdemes néhány hasznos tanácsot megfogadni, hátha úgy könnyebben boldogulunk.
Tűzzünk ki reális célt! Egyet, ne többet, s arra koncentráljunk. Jobb így, mint ha több, apró fogadalom
között botladoznánk. Jó, ha kis lépésekkel kezdjük, s
nem hátrálunk meg akkor sem, ha netán kis időre elbizonytalanodunk, vagy netán visszaesünk. Feltétlenül
véssük az eszünkbe azt is, hogy a változáshoz hoszszabb idő kell, nem megy egyik napról a másikra. Egyegy rossz szokás évek, évtizedek alatt alakult ki, hogyan lehetne hát néhány nap alatt elhagyni… Szakértők szerint körülbelül huszonegy nap kell ahhoz, hogy
egy új tevékenység a személyiség részévé és szokássá
váljon. Érdemes ezt is észben tartani.
Nagyon fontos, hogy ne szégyelljünk segítséget
kérni családtagjainktól, barátainktól. Ha ők mellettünk
állnak, biztatnak, dicsérnek olykor, máris jobb közérzettel küzdünk nap mint nap. Segíthet az is, ha naplót
vezetünk erőfeszítéseinkről, ha lejegyezzük, mit is
tettünk meg egy nap a célunk eléréséért. Később jó
lesz visszaolvasni, s abban is segít a napi számvetés,
hogy motiváltak maradjunk. Ha pedig valami okból
mégis elcsúsznánk, keljünk föl, s kezdjük újra. Sosem
szabad föladni!
Gajdó Ágnes

Kedves Ráckeresztúriak!
A magyar kultúra napja alkalmából

2018. január 25-én, csütörtökön,
18 órakor megalakul a
ráckeresztúri
helytörténeti klub.
Az alakuló ülésre a Hősök téri
iskolaépület aulájában kerül sor.
A rendezvényen megemlékezünk Kölcsey
Ferencről, és értéktár-bemutatót is tartunk.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
SZERETETTEL VÁRUNK!
Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság
Ráckeresztúr Könyvtári, Információs és
Szolgáltató Hely
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VISSZATEKINTÉS – EZ TÖRTÉNT 2017-BEN
Január 12–20.: Ki mit tud Szabó Magdáról? Könyvtári
nyereményjáték
Január 21.: A magyar kultúra napja alkalmából a Baracskai
Drámaklub mutatta be az Abigél című musical átdolgozott
változatát.
Február 3.: Civil fórum környezetünk szépítése érdekében – a hajdani kőbánya helyén tervezett pihenőpark, közösségi tér megvalósításáról volt szó.
Február 11.: Egyházközségi farsang és civil fórum, melyen a tervezett pihenőpark látványtervét is megismerhették a résztvevők.
Február 16.: Wass Albert-felolvasás – irodalmi est a
könyvtár szervezésében
Február 18.: Valentin-napi bál a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány szervezésében
Február 26.: Sikeres könyvtárbővítési pályázat a Tinta
Kiadó támogatásával
Február 27.: Újjáalakult a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság, elnöke Bereznai Istvánné lett. Bekerült az értéktárba a Szentháromság-szobor és a Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus templom.
Március 13–17.: Petőfi-hét a Ráckeresztúri Petőfi Sándor
Általános Iskolában
Március 15.: Községi ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Hősök kertjében álló emlékműnél.
Március 21.: A Mákvirág Tánccsoport Egyesület 600 000
forint támogatást nyert közösségi tér létrehozására a MOL
Zöldövezet Program és az Ökotárs Alapítvány pályázatán.
Március 22–24.: Ráckeresztúr régen és ma – szabadtéri
fotókiállítás a könyvtár melletti kerítésen
Március 24.: Közmeghallgatás
Március 25.: A Mákvirág Tánccsoport Egyesület tavaszköszöntő rendezvénye

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 Iskolásokért Alapítvány
Adószám: 18489509-1-07
Ráckeresztúri „Őszirózsa” Nyugdíjas Klub
Egyesület
Adószám: 18496608-1-07
Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség
Adószám: 18491603-1-07
Református Rehabilitációs Alapítvány
Adószám: 18492415-1-07

Április 5.: Húsvéti kézműves foglalkozás: tojásfestés és
sibafonás
Április 10.: Irodalmi est a költészet napja alkalmából;
közreműködött a BOR-ÁSZOK citerazenekar
Április 11.: Költészet napi versmondó délelőtt a Ráckeresztúri Mosoly Óvodában
Április 11.: Posztolj verset! akció
Április 21.: Tujaültetés az óvodában
Április 22.: A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület rendezvénye a Föld napján
Április 29.: A BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület tavaszi
rendezvénye
Május 1.: Pihenőpark építése az Eötvös utcai játszótér
mellett. A közösségi tér a MOL Zöldövezet Program és
az Ökotárs Alapítvány támogatásával és a község civil
szervezeteinek, lakóinak összefogással valósult meg.
Május 6.: A Ráckeresztúri Népkör Egyesület anyák napi
rendezvénye
Május 10–11.: A Közösségek Hete országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva szabadtéri fotókiállítás Időutazás a
múltba címmel.
Május 13.: Tavaszi Vigadó – sokszínű fesztivál koncertekkel, táncbemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal,
kisvonattal, körhintával
Május 18–20.: Diáktalálkozó Sajókeresztúron
Május 26.: Délelőtt gyermeknap az óvodában, délután
családi nap az iskolában.
Május 28.: Hősök napja – ünnepi megemlékezés az
I. világháborús emlékműnél
Június 2.: A nagycsoportosok búcsúzása az óvodában. A
Mosoly Rendet Bakos Imréné és Dienes Gábor kapta.
Június 8.: „Falunk diákjai” – jutalomkirándulás a Budakeszi Vadasparkba
Június 8–12.: Könyvheti könyvjáték a könyvtárban
Június 9.: Kulturális gála az általános iskola szervezésében
Június 16.: Sikeres könyvtárbővítési pályázat a Tinta Kiadó támogatásával
Június 17.: Ballagás és tanévzáró az iskolában. A Falunk
Diákja címet Lukács Vivien és Világosi Dániel kapta.
Június 27–szeptember 30.: Szent László-emlékkiállítás a
könyvtárban a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté
avatásának 825. évfordulóján
Június 23.: Az idén született gólyafiókák – Napfény,
Napsugár, Nádas, Naspolya – gyűrűzése
Június 24.: Az 1977-ben alakult Őszirózsa Nyugdíjas
Klub negyvenéves jubileumi rendezvénye
Június 26–30.: Napközis sporttábor
Június 30.: Pályázati siker: az önkormányzat az ASPrendszerhez való csatlakozás támogatására 7 000 000
forint támogatást nyert.

Ajánlja fel adója egyik 1%-át valamely
egyháznak!
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
A Magyarországi Református Egyházé: 0066.
Bővebb információ: http://www.nav.gov.hu/
nav/szja1_1/technikai_szamok
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VISSZATEKINTÉS – EZ TÖRTÉNT 2017-BEN
Október 3. és 5.: Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz kapcsolódva kvízjáték a vízről és kézműves foglalkozás A természet csodái címmel.
Október 7.: Az 1977-ben alakult Ráckeresztúri Pávakör
negyvenéves jubileumi rendezvénye
Október 12.: Író-olvasó találkozó Nógrádi Gáborral. A
rendezvény a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
(KSZR) keretében valósult meg.
Október 13.: A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány
16 689 044 forint támogatást nyert a Menő menzák az
iskolában elnevezésű pályázaton.
Október 14.: Szüreti felvonulás és bál a Ráckeresztúri
Iskolásokért Alapítvány és a sportkör szervezésében
Október 17.: Új könyvekkel gazdagodott a könyvtár állománya.
Október 21.: A Ráckeresztúron élő határon túli magyarok találkozója.
Október 22.: Községi ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Hősök kertjében álló emlékműnél, ünnepi beszédet
mondott Tessely Zoltán országgyűlési képviselő.
Október 28.: A Mákvirág Tánccsoport Egyesület őszi
rendezvénye
November 11.: 11-11-11 – gyertyagyújtás az I. világháborús emlékműnél
November 11.: A BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület Márton-napi rendezvénye
November 18.: Ráckeresztúr 670 éves: községi ünnepség; az alkotói, valamint a fotó- és videópályázat díjátadója; kiállítás Herkli Istvánné és Dobai János munkáiból; értéktár-bemutató; 670 év – 670 kép című fotókiállítás
November 19.: A ráckeresztúri katolikus karitászcsoport
ötven családnak osztott csomagot.
November 24.: Közmeghallgatás
November 25.: A Ráckeresztúri Népkör Egyesület 18.
születésnapi rendezvénye
December 3.: Advent első vasárnapján az óvodások adtak műsort, majd gyújtották meg az első gyertyát a község
adventi koszorúján.
December 5.: Interaktív Mikulás-váró műsor az Oviszínház előadásában
December 8.: Kávéház és ruhavásár a plébánián a karitászcsoport szervezésében – a bevételt a rászorulók étkeztetésére fordítják.
December 10.: Második adventi gyertyagyújtás, az iskolások adtak műsort.
December 11.: Adventi jótékonysági vásár a tornacsarnokban az iskola szervezésében.
December 17.: A harmadik adventi gyertya meggyújtása
a civil szervezetek közreműködésével; este a betlehemi
láng érkezése a templomba.
December 21.: Iskolai karácsonyi ünnepség
December 23.: A negyedik adventi gyertya meggyújtása,
Gondolatébresztő…
az egyházközség tagjai készültek ünnepi műsorral.
December 24.: Az éjféli mise előtt betlehemes játék a
„Az élet fő célja – tett; s tenni
templomban a hittanos gyerekek előadásában.
magában vagy másokkal együtt
December 28.: Nyertes pályázat: Ráckeresztúr önkorsenkinek nem lehetetlen.
Temányzata kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására 6 368 463 forint támogahát tégy!”
tásban részesült. Az önkormányzat a kapott összeget az
(Kölcsey Ferenc) óvoda nyílászáróinak és kazánjának cseréjére fordítja.

Július 1.: A Ráckeresztúri Sportkör Egyesület új elnöke
Scheszták Kornél lett.
Július 3–10.: Sporttábor a Barátság 2014 Diáksport Egyesület focistáinak
Július 10–14.: Kézműves tábor
Július 17–21.: Hittantábor Szent László örökében
Július 10–augusztus 7.: Retrospektív konverzió a könyvtárban – az összes könyvbe vonalkód került, a könyvtár
állománya így már elérhető a székesfehérvári Vörösmarty
Mihály Könyvtár elektronikus katalógusában (http://
tlwww.vmk.hu).
Július 10.: Bekerült az értéktárba az első és második világháborús hősi emlékmű, Novák József helytörténeti könyve, a ráckeresztúri gólyák, a Falunk Diákja cím és az ercsi
„köröszt”.
Július 23.: A Ráckeresztúri Sportkör Egyesület rendezvénye: családi és sportnap
Július 24–30.: Székelyföldi barangolás az általános iskola
szervezésében
Július–augusztus: megújult a védőnői szolgálat helyisége
Augusztus 10–13.: Keresztúr-találkozó Sajókeresztúron
Augusztus 12–november 6.: Alkotói, valamint fotó- és
videópályázat Ráckeresztúr 670 éves fennállása tiszteletére
Augusztus 15.: Bekerült az értéktárba a Szent István- és
Szent László-szobor, a Keresztúr nevű települések emlékműve, a délután három órai harangszó, Hunics József olimpiai bronzérmes kenus életműve és Dobai János amatőr
fafaragó alkotótevékenysége.
Augusztus 20.: Szent István-napi ünnepi szentmise és
kenyérszentelés
Augusztus 30.: A megyei II. osztályú bajnokságban szereplő MPF Ráckeresztúr labdarúgócsapat új edzője Novák
Ferenc lett.
Szeptember 1.: A tanévnyitó ünnepségen Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő bejelentette, hogy a 277 millió
forintos pályázati támogatásnak köszönhetően nemsokára
megújul az iskola, egy épületben, korszerű tantermekben
tanulhatnak majd az alsós és felsős diákok.
Szeptember 6.: Új könyvekkel gazdagodott a könyvtár
állománya.
Szeptember 17.: Templombúcsú
Szeptember 23.: A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület
őszi rendezvénye
Szeptember 28.: Lakossági fórum, melynek témája a települési arculati kézikönyv
Szeptember 29.: Rendezvény az idősek világnapja alkalmából
Szeptember 30.: VII. Egészségnap Ráckeresztúron. A
település vezetői elismerő oklevéllel és ajándékcsomaggal
köszönték meg Erdősi Zoltánné Bea orvosi asszisztens többéves lelkiismeretes munkáját.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HÍREK

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat
képviselő-testülete 2017. december 12-i ülésén
hozott döntésekről:

SZAMURÁJ 07 KFT.
Békés, boldog
új esztendőt
kívánunk minden
kedves ráckeresztúri
lakosnak.

● Módosítottuk a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet.
● Gondoskodtunk a téli hóeltakarítási munkák megszervezéséről.
● Jóváhagytuk a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítását.
● Újra állást foglaltunk arról, hogy 2018-tól a közterületen történő árusítás céljára a temető melletti önkormányzati „parkoló” területét jelöljük ki, a Hősök terén a jelenlegi helyen az árusítást nem engedélyezzük.
● Elfogadtuk a képviselő-testület 2018. évi munkatervét.
● Döntöttünk egyéb szerződések módosításáról és az
önkormányzati ASP-rendszer működtetésével kapcsolatos megbízásokról.
● Megtárgyaltuk a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri
jelentést.
Tájékoztató a hulladékszállításról
Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat
képviselő-testülete 2017. december 21-i ülésén A Vertikál Zrt. idén is térítésmentesen végzi a háztartásonkénti szelektív
hulladékgyűjtést.
hozott döntésekről:

06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723

www.szamuraj07.hu

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése ● Az elszállítás napján reggel
6 óráig átlátszó zsák(ok)ban helyezze ki ingatlana elé a következő elkülönítetten gyűjtött anyagokat: ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok;
tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös, üdítő, konzerves);
papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes
és gyümölcsös, TetraPack). FONTOS: A szelektíven előválogatott hulladékok közé üveg NE kerüljön! A kihelyezhető mennyiség nem korlátozott. A VERTIKÁL emblémával ellátott zsákok (gyűjtési alkalmanként
1 db) átvétele a helyi ügyfélszolgálatunknál lehetséges.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester Komposztálható hulladékok gyűjtése ● A biológiailag lebomló hulladék a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló zsákba nem keverhető.
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket megfelelő teherbírású
BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1db zsák max. 25 kg), illetve
maximum 70 cm hosszú és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve
Ráckeresztúri szarvasmarhatelepre
szállítjuk el az ingatlan elől alkalmanként 0,5 m3 mennyiségben. A
fejő és etető (gépkezelő)
VERTIKÁL emblémával ellátott biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési
munkakörben
alkalmanként 1 db) átvétele a helyi ügyfélszolgálatunknál (Ercsi, Mártírok útja 47., telefon: 06-30/990-5327) történik. FONTOS: A komposztálkeresünk szakmai tapasztalattal
ható hulladékot úgy kell kihelyezni, hogy az a közterületet ne szennyezrendelkező munkatársat.
ze. A zsákban kihelyezett zöld hulladék közé kommunális hulladék NEM
Versenyképes, bejelentett bér,
kerülhet!
Lomtalanítás: évente egyszer az ingatlantulajdonos kérheti a háztartásrendezett munkakörülmények.
ban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, bútorok, eszÉRDEKLŐDNI: 06-30/373-1354
közök) elszállítását.
További információ: e-mail: info@vertikalrt.hu; honlap:
www.vertikalzrt.hu. Régiós elérhetőségek: Központ, Polgárdi régió:
Friss hírek, információk: 22/576-070;
kommunalis@vertikalrt.hu; Adonyi régió: 25/504-520;
www.rackeresztur.hu
info@deszolg.hu

● Elfogadtuk Ráckeresztúr Települési Arculati Kézikönyvét, a településkép védelméről szóló önkormányzati
rendeletet, valamint a Helyi Építési Szabályzat módosítását. Az ezekben foglalt új szabályokról Világosi Zsuzsanna műszaki ügyintéző tud felvilágosítással szolgálni ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban.
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Búcsú
vitéz Kövesd Ferenctől
(1931–2017)

Csendes éj
A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola hagyományos karácsonyi ünnepségét az alsós néptáncosok köszöntője nyitotta meg, majd Elek Miklós és
Kucsera Máté klarinétjátéka következett. Az angolosok
két dalban meséltek a Mikulásról és a hópelyhekről, a
németet tanulók felelevenítették az
egyik legnépszerűbb karácsonyi ének,
a Csendes éj
történetét,
majd németül
és magyarul el is énekelték, a kórushoz az iskola több
pedagógusa is csatlakozott. A hatodikasok SaintExupéry
klasszikusából, A kis
hercegből adtak elő egy
jelenetet,
melyben kiderül, hogy
mindaz, ami
igazán lényeges, a szemnek láthatatlan. Az első osztályosok a legszebb karácsonyfa történetével álltak színpadra, vidám hómanóknak és cserfes hótündéreknek öltözve.
Garai Lilla az Add tovább című dalt énekelte, a nyolcadik osztály egy ismert spirituáléval lepte meg a közönséget. A meghitt, bensőséges hangulatú rendezvényt a felsős színjátszó szakkörösök karácsonyi, az
ünnep csodáját idéző gondolatokból szerkesztett öszgá; fotó: Durányik Márton
szeállítása zárta.

Tartalmas életet élt, bár sok
nehézségen ment keresztül.
Hazáját szerető emberként
mindig fölháborította az igazságtalanság, s a legnehezebb
időkben is bátran vállalta véleményét. Ahogy édesapját, őt
sem lehetett megtörni.
Vitéz Kövesd Ferenc sváb
származású családban nevelkedett. 1946-ban kitelepítették
őket Békásmegyerről. Iskolai tanulmányait követően
1945-ben géplakatos tanulónak szerződött. Később a
munka mellett a gépipari technikum esti tagozatán tanult,
elvégzett egy újságíró tanfolyamot, majd bevonult katonának. 1953 januárjában alakulatánál zendülést szított, ezért
letartóztatták, s a hadbíróság tizenöt év börtönre és teljes
vagyonelkobzásra ítélte. 1956 október végén szabadult. A
forradalmi eseményekre így emlékezett vissza: „1956.
október 31-éig különböző intézetek foglya voltam. Október 31-én a Forradalmi Bizottság a csolnoki rabtáborból
szabadított ki. Csepel teherautóval hoztak fel Budapestre
bennünket. (…) Szerettem volna minél előbb otthon lenni. Nagy volt az öröm és a boldogság, mikor végre újból
együtt volt a család. (…) November 1-jétől 3-áig jártam a
várost a felszabadult emberek között, és élveztem, hogy
szabad vagyok. 4-én a reggeli órákban barátaimmal jelentkeztünk az akkor már alakulófélben lévő nemzetőrségbe.
Járőröztünk és figyeltünk.”
A forradalom leverését követően néhány hónappal
Kövesd Ferencet újra letartóztatták, s 1957. március
21-től október 11-ig ismét börtönben volt. A rendszerváltás után az ellene hozott ítéletet megsemmisítették; 1996ban a vitézi rendtagjává avatták. Tevékenyen kapcsolódott
be a közéletbe, tagja volt az 1945–1956 közötti Magyar
Politikai Elítéltek Közössége elnökségének. Tevékenységét többször elismerték: 1994-ben Magyar Köztársasági
Ezüst Érdemkeresztet, 1999-ben Szabad Magyarországért
Emléklapot, 2000-ben a Honvédelemért kitüntető cím
III. osztályát, 2001-ben a Politikai Elítéltek Közössége
elnökétől Jubileumi emlékérmet, 2002-ben a a honvédelmi minisztertől, 2006-ban a Politikai Elítéltek Közössége
elnökétől Emlékplakettet kapott, 2013-ban Aranykor
Kitüntető címet adományoztak neki.
Feri bácsi ironikus derűvel idézte föl börtönéveit, s
arra mindig is nagyon büszke volt, hogy a nehéz körülmények ellenére két gyermekét tisztességgel, becsülettel fölnevelte. Amíg egészségi állapota engedte, minden nemzeti
ünnepen részt vett a községi rendezvényeken. Hazaszeretetre személyes példával biztatta a fiatalokat, egy alkalommal az ő közreműködésével látogathattak el ráckeresztúri
gyerekek a budapesti Szent István-bazilikába.
Vitéz Kövesd Ferenc élettörténete jó példa arra, hogy
az ember míg él, remél, s mindaddig, amíg van miben
hinni, képesek lehetünk újra és újra feltámadni.
Nyugodjék békében, Feri bácsi! Emlékét tisztelettel
megőrizzük.

Gajdó Ágnes
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RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
Emlékeim Nagyapámról
Drága Nagyapám, Futura Baki János kukoricamorzsolás
(csutázás) közben mesélt, mert látta, hogy az összeomlás
szélén vagyunk, és a munkát el kellett végezni, ha elevenbe reped is (ez a Nagymama szavajárása volt…).
Nem tudom, mikor került ki az orosz frontra, de a háború elején lehetett. Erről három történetet mesélt.
Volt egy orosz offenzíva, amikor áttörtek. Ők éppen
pihenőben voltak, a front mögött, borotválkoztak, mosakodtak, puskák gúlában. Egyszer csak jött a „gurrá” és a
sok orosz! Mindenki a szuronyos puskák után kapkodott,
kivéve a bosnyákokat. Elővették a hajlított késüket, és
iszonyatos vérfürdőt rendeztek, addigra a többiek is besegítettek, a támadás összeomlott. (A disznóknak a tököt
ilyen késsel vágta Nagyapám a 60-as évek elején…)
A második, ha jól emlékszem, a Bruszilov-offenzíva
volt. Szintén nyár, vak meleg, rengeteg hulla. Kb. kéthárom nap után a szemben álló felek megegyeztek, itt
temetni kell, vagy mindenki meghal… Iszonyú bűz, mindenki dupla adag rumot kapott… A holttesteket nem lehetett kéztől-lábtól vinni, mert a csizma jött a hússal együtt…
Ezért a fölpuffadt holttestek közepébe nyúltak, ahol a derékszíj volt, így
sikerült őket a
közös sírba temetni. Mindenki
a sajátját, puskalövés nem esett,
mindkét oldalon
halálbüntetés
terhe mellett…
A harmadik
történet a sebesüléséről szól.
Jó szeme, rezzenéstelen keze,
tehát mesterlövész. Tél volt,
Baki János családjával az 1950-es években nagy hó, egy
embert kiküldtek a lövészárokból, nézzen már körül. Meglőtték. Kikúszott a szanitéc, lelőtték. „Önként” jelentkezőként kikúszott Nagyapám, mire a kulcscsontja alatt kapott
egy „dum-dum” golyót. A bemenet lyuk volt, a kimenet kb.
fél ökölnyi hús… Viszont látta, honnan jött a lövés! A géppuskásuk befeküdt, és letarolta a fenyőfát, ahonnan egyszer csak leesett egy zsák… A hadnagy „pikkelt” a nagypapára, mert időnként kérdezni „merészelt”, ezért csak a
kisezüstre terjesztette föl. (Soha nem kapta meg, posztumusz vettünk neki egy nagyezüstöt. Igazit, első világháborúsat…)
A trén két-három nap után jött volna. Nagypapa azt
mondta, nem érdekli, elindul gyalog visszafelé, mert addig
bármi is lehet… Ja, a hadnagy azt mondta, ezért a sebesülésért egy csillagját odaadta volna… Szóval, puska leadva, egy szál bajnét, fölkötött kar, irány haza…

Több napig ment,
egy
medvével
szemben esélye
sem lett volna.
Végül betévedt
egy ruszin faluba,
ahol a háziak
kézzel-lábbal
elmagyarázták:
nincs hely, csak
az
istállóban.
Nagyon
hideg
volt, a gazda a
szalmás tehéntrágyát sem tudta
kivinni. Hogy meg
ne fagyjon, Nagyapám
befúrta
magát a trágyába, és elaludt.
Két nap után arra Baki János feleségével és gyermekeivel
ébredt, a ruszin asszony bátortalanul próbálja kelteni…
Ehhez hozzá kell tenni, az akkori törvények értelmében,
ha valakinél halott katonát találtak, az egész családot
kiirtották.
Valahogy hazakerült, fölgyógyult, jutalmul a fehérvári
10-es huszárezredbe sorozták, irány a Piave. Itt kiküldték
másodmagával, kémlelje ki az olasz állásokat. Kiszúrták
őket, elkezdődött az ágyútűz. Egy szigeten rekedtek,
Nagyapám azt mondta a társának, mindig abba a gödörbe ugorjon, ahol éppen robbant, mert kétszer nem lőnek
ugyanoda. Mindketten megmenekültek. A békekötés után
a tisztek eltűntek. Néhány napig bolyongtak, míg végül
fogságba estek. A „csizma sarkába” vitték, ahol létráról
szedték a szőlőt… Egy rossz szót nem szólt az olaszokról, azt mondta, nagyon emberségesen bántak velük, sőt,
volt ott egy szőke lány is…
Itt véget ért a történet. Hazajött, a semmiből elkezdett
gazdálkodni. És mi lett a vége? Nagybátyám házát államosították, vissza kellett vásárolni! Az ő vert falú háza,
persze, nem kellett. Jelzem: az első vízvezeték az övék
volt a faluban. Hová is vezetett? A vert falú ház végében
lévő téglaépítésű tehénistállóba és a nagybátyám házába.
Mi lett? Kulák!
Valamikor a Hősök tere libalegelő volt, papsajttal. Ott
fociztak a falusi fiúk, míg én „úri gyerek” robiztam a kerítésen belül. Utólag nem bántam meg, jó iskola volt. És ezt
most már senki nem cáfolhatja: én vagyok a legöregebb
túlélő. A vándor és a holdvilág: augusztusban mindenféle
rissz-rossz kardigánokban, kiskabátokban vacogtam az
érdi piacra menet, a lovas kocsin, zöldhajnalban a Nagyapám mellett. Olyan szép holdat azóta sem láttam…
Gyakran mondogatta: karácsonykor a legszebb meghalni. Szenteste hunyt el, aznap a vekkere is örökre megállt!
Szentes Gyula
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Futura Baki János 1892. november 9-én született Ráckeresztúron, november 12-én keresztelték szülei, Baki János és
Bendák Rozália. Nevében az F betű arra utal, hogy egy, XX.
század elején működő részvénytársaság (Futura) képviselője
volt a faluban. Ezzel egyben a sok Baki vezetéknevű közül
könnyen megkülönböztethetővé vált. Így volt ez a faluban
más gyakori családnevek esetén is.
A Nagy Háború vihara Ráckeresztúrról is beszippantotta
az életerős, gyakran már családos fiatalembereket, szám
szerint háromszázhetvenhatot. És volt, akit olyan erővel,
hogy többé el sem engedte.
F. Baki János a szerencsés hazatérők között volt, ám
hadútjáról és a általa véghez vitt hőstettekről csak elvétve
található adat. Bécs negatív választ küldött az információkérésemre, és csupán az 1915. 6. 12. veszteséglistán

Sok száz 69-es
bajtársával Baki
János is itt kerülhetett az antant hatalmak fogságába, bár
erről hivatalos irat nincs.
Novák József könyvében ez áll: Futura Baki János
szakaszvezető volt, és a háborúban olasz hadifogságba
esett. A felsorolt kitüntetések, már sejteni engedik, hogy
bárhová vezényelték is, az első vonalban a bátrak között
harcolt, nem félve attól, hogy sebet kaphat. Kiérdemelte
ugyanis a II. o. kis ezüst vitézségi érmet, a bronz vitézségi
érmet kétszer, a keskeny sebesülési érmet és az Erdélyemlékérmet is.
Hadifogságának helyszíne és szabadulásának ideje
jelenleg nem ismert. Azt tudható, hogy az olaszok minden
tekintetben a nemzetközi egyezmények betartásával bántak a foglyaikkal.

Piave – Nervesa 1918. VI. 22. (MCRR olasz gyűjtemény)

olvastam egy rövid hírt: Baki János a császári és királyi
69. gyalogezred 14. századában megsebesült.
A Hindenburg ezred három zászlóalja, az I., II. és IV.
1914 augusztusától a szerb harctéren kezdi el a háborúját.
1915 márciusától Galíciában kegyetlen gyalogsági és tüzérségi tűz zúdul a csapatokra. Ebből a legtöbbet a IV.
zászlóalj szenvedi el, ahol F. Baki János is szolgált. A
fehérvári bakák a legkimagaslóbb haditettüket ezen a fronton, az Ikva mentén hajtották végre, amit Frigyes főherceg
hadseregparancsnok napiparancsban az összes csapatnak kihirdettet. Néhány sor a méltatásból: „…a 69. gyalogezred (…) az ellenséges erő által megkísérelt áttörést a
legvitézebben meghiúsította, és az ellenséget visszafordulásra kényszerítette.”
1917 tavaszán a román harctér, majd Bukovina a következő harci helyszín, ahol egészen 1918 januárjáig küzdenek a 69-es bakák, amikor az olasz Piave folyóhoz irányítják őket a 6. hadsereg kötelékében. Az ezred június
17-ig elfoglalja Nervesét, de ekkor meg is akadt a támadás a négyszeres olasz túlerő és az utánpótlás hiánya
miatt.
A megáradt Piave pedig elsodorta azt, ami az útjába
került; hadifelszerelést, hidakat, élőket és holtakat. A Monarchia vesztesége ebben a csatában 150 000 főre tehető, és ez egyértelművé tette azt is: a háborút elvesztettük.

Piave, osztrák-magyar hadifoglyok, 1918. június 15. (europeana)

A fogságból hazajutván, 1921-től önálló lett, és 80 kataszteri holdon gazdálkodott, majd 1928-tól gabona-, liszt- és
terménykereskedéssel is foglalkozott. 1922. szeptember
7-én kötött házasságot Jávorik Juliannával, két gyermekük született, Emma és Imre.
Baki János 1978-ban halt meg, sírja a ráckeresztúri
temetőben található.
Prága Ildikó
Futura ● A Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvénytársasága, a Futura 1919. október 12én alakult meg 12 millió korona alaptőkével. Részvényesei: a Hangya Termelő-, Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet és az Országos Központi Hitelszövetkezet. Felügyeletét a M. Kir. Földművelésügyi Minisztérium látta el.
1936-ban 7 kirendeltsége, 128 bizományosa, 202
albizományosa és 129 bevásárlója volt. 1947 folyamán
beleolvadt a Magyar Országos Szövetkezeti Központba
(MOSZK).
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M E G H Í V Ó
a Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség

JÓTÉKONYSÁGI
FARSANGI DÉLUTÁNJÁRA
Időpont és helyszín:

2018. február 10.,
szombat, tornacsarnok
Program:
14.00 órától: vendégvárás; 14.30: megnyitó
14.35–15.30: fellépések; 15.30–16.00: jelmezes
felvonulás; 16:00–18:00: sportvetélkedő
18.30 órától: eredményhirdetés + tombola

A rendezvény idején BÜFÉ működik.

Itt a farsang, áll a bál,
egyházközségünk szeretettel vár!

Mi ott leszünk! És Te?
GYŰJTSÜK ÖSSZE ÉRTÉKEINKET!
Tisztelt Ráckeresztúriak!
Gondolkodtak már azon, hogy milyen értékek találhatók a településen, ahol élünk?
Nemcsak a műemlékek, szobrok, régi épületek értékesek, hanem
mindaz, amit mi magunk készítünk, amire büszkék vagyunk. Legyen
szó akár a negyvenéves Pávakörről, akár a Kanálisról vagy a hagyományos szüreti felvonulásról.
Kérjük, javasoljanak értékeket, hogy közösen bővítsük a Ráckeresztúri Települési Értéktárat. Minden érték, amit a közösség tagjai
annak tartanak. Várjuk ötleteiket, javaslataikat – írásban vagy akár
szóban!
Bereznai Istvánné, a Települési Értéktár Bizottság elnöke

Új könyvek a könyvtárban
Csukás István: Keménykalap és
krumpliorr
Hawkins, P.: A víz mélyén
Chiaverini, J.: A kémnő
Nényei Pál: Az irodalom visszavág
1., 2.
Riordan, R.: Percy Jackson és az olimposziak –
A villámtolvaj; A szörnyek tengere; A Titán átka;
Csata a labirintusban
Christie, A.: Gutenberg tanítványa
Riebe, B.: A sienai bűnös; A boszorkány és a herceg; Assisi menyaszszonya
Időfutár-sorozat 1–6.
Duenas, M.: Öltések közt az idő
Bárány Mara: Csuhémunkák
Peitz, B. és L.: Tyúktartás
Windows 7 és Office 2010 felhasználóknak
Bártfai Barnabás: Windows 10 mindenkinek
Wiking, M.: Hygge – a dán életérzés, amely boldoggá tesz
Dunne, L.: Lagom – a svéd életérzés, amely kiegyensúlyozottá tesz
Fábián Janka: Emma évszázada;
Búzavirág; Az utolsó boszorkány
történetei 1., 2.; Az utolsó boszorkány lánya
Dahl, R.: Charlie és a csokigyár
Mán-Várhegyi Réka: Szupermenők
Miklya Luzsányi Mónika: Cília árnyai
Szirmay Ágnes: Szerelemre castingolva
Nemere István: Lidércfény nyomozóiroda – A nádas
titka; A fantasztikus nagynéni; A várúr fia
Rowling, J. K.: Harry Potter-sorozat 1–7.
Wéber Anikó: El fogsz tűnni
Bíró Szabolcs: A sárkány, aki nem
akart aludni; Elveszett csillagok –
Egy kalandos egri nyár
Berg Judit: A holló gyűrűje
Lackfi János: Szerelmi nyomozás
Baár Tünde: Utálom a padtársam
Yoon, N.: Minden, minden
Mészöly Ágnes: Egy másmilyen
nap; Hanga és Várkony-sorozat 1–5.
Forstchen, W.: Az utolsó nap; Egy évvel később;
Egy másodperccel később
Lenk, F.: Michelangelo és a halál színe; Mozart és a
kottatolvajok; A berni csoda; Montezuma és az
istenek haragja; A szamuráj esküje

Kedves Ráckeresztúriak!
A Valentin-napi bál jótékonysági célú
rendezvény. Kérjük, a helyszínen
üzemelő büfét vegyék igénybe, ételés italfogyasztásukkal is támogassák
alapítványunkat.
A bevételt a ráckeresztúri iskolások javára fordítjuk.
Köszönettel:

az Alapítvány kuratóriuma

2018. január
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IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Összegzés és számvetés

Karácsonyi nyereményjáték
Játékos kedvű olvasóink kétféle feladatlapot is kitölthettek, az
egyik a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódott, a másik Ráckeresztúr történetéhez. Valamennyi játékos emléklapot kapott, és választhatott egy szép könyvet. A nyertesek: Herkli
Istvánné, Sörös Mira,
Fekete Éva, Nagy Richard Roland, Vizi Lászlóné, Baki Bálintné,
Zatkó Zénó, Görög Szabina, Parti Vanessza
Kiara, Bereznai Kira,
Bereznai Anna Réka,
Pálinkás Bianka, Béni
Ibolya, Csizmarik Boglárka, Kristóf Ágnes, Darvas-Tanács
Ajsa, Kovács Dorina, Dobi Lénárd, Bereznai Balázs, Glócz
Tamás, Hertelendi Dávid.
Valamennyi nyertesnek gratulálunk, a nyeremény a
könyvtárban vehető át nyitvatartási időben.
■

ÁLLATOK
Tanuljátok meg!

• Válassz 5 hétköznapi állatot, majd a

hangos szótárba beírva hallgassátok
meg őket, képeken mutassatok rájuk,
ismételjétek ti is!
• Nevezd meg az állatot (Where is the
dog?), kérd meg a gyermeked, hogy
mutasson rá!
• Dicsérd meg: „That’s right, this is
the dog.”

dog

cat

Játék (Mutogassátok el!)
Here’s a little mouse. (Itt egy kisegér.)
Peeking through a hole. (Kiles a lyukon.)
Peek to the left. (Fordulj balra!)
Peek to the right. (Jobbra nézz!)
Pull your head back in; (Húzd vissza a fejed!)
There’s a cat in sight! (Ott látod a macskát!)

mouse

B-I-N-G-O, a kutya – videó
A kutya nevének betűit minden versszakban egyesével kiváltjuk egy tapssal
1. There was a farmer, had a dog,
and Bingo was his name, O
B-I-N-G-O (3×), and Bingo was his
name, O.
2. There was a farmer…
Clap (taps)-I-N-G-O (3×) …
Hangos szótár: http://dictzone.com
Online videók: http://youtube.com

cow

bird

Baki-Nadu Judit

Januárban, a magyar kultúra napja alkalmából a baracskai
drámaklub hozta el Ráckeresztúrra az Abigél című musical
feldolgozását, lélekemelő élményt nyújtva. A következő hónapban felolvasóestet rendeztünk, csatlakozva a határokon
átívelő Wass Albert-maratonhoz. A versek, énekelt versek
varázslata áprilisban is fontos szerepet játszott, amikor a költészet napján Arany János, József Attila életműve előtt tisztelegtünk. A Posztolj verset az utcára! felhívásra település-szerte
számos verset plakátoltunk: bokrokra, kerítésekre, villanyoszlopokra, még a ruhagyűjtő konténer oldalára is.
Idén májusban először rendezték meg országszerte a Közösségek Hete programsorozatot, melyhez a ráckeresztúri
könyvtár Időutazás a múltba című, szabadtéri fotókiállítással
csatlakozott. A különleges tárlat a régmúltba és a közelmúltba
repítette az érdeklődőket, hiszen a fotókon a település élénk
közösségi élete elevenedett meg: színielőadások, táncos bemutatók, iskolai, óvodai életképek, szüreti felvonulások. Júniusban, az ünnepi könyvhét idején nyereményjátékkal vártuk az
olvasókat, augusztusban az önkormányzattal közösen alkotói,
valamint fotó- és videopályázatot hirdettünk Ráckeresztúr
község fennállásának 670. évfordulója alkalmából. Számos
szép pályamunka érkezett, többek között rajzok, selyemfestmények, keresztszemes hímzés, háromdimenziós makettek.
Az alkotások nagy részét a könyvtárban állítjuk ki s őrizzük
addig, amíg valamikor, valahol létre nem jön egy igazi, a település múltjához méltó állandó helytörténeti kiállítás.
A nyár folyamán a székesfehérvári Vörösmarty Mihály
Könyvtár munkatársai tevékenykedtek könyvtárunkban, valamennyi kötetbe vonalkód került, s most már elérhető az elektronikus katalógusban. A hathetes munka során számos kötetet
leselejteztünk, elsősorban természetes elhasználódás miatt. A
könyvtári állomány rendbetételében nagy segítséget kaptunk a
nyári munkás fiataloktól és az önkéntes szolgálatot könyvtárunkban teljesítő középiskolás diákoktól.
Az Országos Könyvtári Napok idején a „Csak tiszta forrásból” mottónak megfelelően vízzel kapcsolatos kvízjátékon
mérhették össze tudásukat a versenyzők, a gyerekek pedig
kézműves foglalkozáson ismerkedhettek a természet csodáival: őszi termésekből, falevelekből, dióhéjból, gesztenyéből,
napraforgómagból, kukoricaszemekből készültek különleges
kompozíciók.
Vendégül láttuk Nógrádi Gábor írót, aki a negyedik osztályosoknak beszélt az olvasás fontosságáról, irodalmi élményeiről, s arról, hogyan lett író. A tanulságos előadást humoros
regényrészletek felolvasásával tette érdekesebbé az író, bevonva a gyerekeket is az együtt gondolkodásba.
Az esztendő utolsó hava sem telt tétlenül. Karácsonyi nyereményjátékunk részben a 670 éves évfordulóhoz kötődött.
Csak a fontosabb eseményeket emeltem ki, de szólni kell
arról is, hogy számos szép új és adománykönyvvel bővült az
állomány, ráadásul valamivel többen látogatták rendszeresen
a könyvtárat, mint tavaly.
A programokon összesen 1257 fő vett részt, ebből 732 fő
14 év alatti. A könyvtár havonta átlagosan 21 napot volt nyitva.
160 olvasó kölcsönzött rendszeresen. Huszonkét alkalommal
igénybe vették az olvasók a könyvtárközi kölcsönzést is.
Létrehoztuk a digitális helytörténeti gyűjteményt, amely
folyamatosan bővül: több mint ezer fénykép, több száz kisnyomtatvány (plakátok, meghívók, szórólapok), régi
ráckeresztúri újságok, hang- és videofelvételek. A könyvtári
programokról a megyei lapban és a Ráckeresztúri Hírmondóban is rendszeresen beszámoltunk.
GÁ
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Az Ercsiben található, japán tulajdonban lévő autóalkatrész-gyártó cég, a Musashi Hungary Ipari Kft. az alábbi
pozíciókba keres munkatársakat:

FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEKET KEZELŐ OPERÁTOR ÉS
GÉPBEÁLLÍTÓ (folyamatos és 3 műszakos munkarendben)
Amit kínálunk:
● Versenyképes fizetés
● Cafeteria juttatás
● Teljesítményalapú bónusz
● Dolgozói jutalmazások
● Ingyenes buszjárat több településről
● Ingyenes munkaruházat és annak tisztíttatása
● Kedvezményes meleg étkezés, valamint
havi 5000 Ft-os étel-italautomata kulcs
● Nyáron fagylalt, télen gyümölcs
● Minden hónap második munkanapján fizetés
● Dolgozói kedvezmények (különböző szolgáltatóknál)
● Családi juttatások (iskolakezdési támogatás, mikuláscsomag, stb.)
● Céges rendezvények (családi nap, karácsonyi party)

Elvárásaink:
● Szakirányú fémmegmunkálással kapcsolatos szakmunkás
végzettség vagy hasonló területen szerzett munkatapasztalat
● Sikeres felvételi tesztek
● Terhelhetőség, rugalmasság
● Mérőeszközök használatában való jártasság előny

Jelentkezés: Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el nekünk önéletrajzát az alábbi
elérhetőségek valamelyikére:
Musashi Hungary Ipari Kft.
2451 Ercsi, Ercsény út 1.
musashi@musashi.hu
http://www.musashi.hu
HIRDETÉSI LEHETŐSÉG ● Keretes hirdetések díja: 1/1 oldal: 14 400 Ft; 1/2 oldal: 7200 Ft;
1/4 oldal: 4800 Ft; 1/8 oldal: 2400 Ft; 1/16 oldal: 1200 Ft (Az árak az áfát nem tartalmazzák!)
Hirdetésfeladás a 06-20/405-8315-ös telefonszámon vagy
a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen.

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

TOJÁSVÁSÁR
A Ráckeresztúr-lászlópusztai
baromfitelepen megkezdődött
a tojás értékesítése (termelői áron)
közvetlenül a termelőtől.
Az értékesítés
minden héten szerdán és pénteken
8-tól 12 óráig zajlik.

2018. január
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A legcsípősebb gyógyszer

Igénytelenségét és szívósságát bizonyítja, hogy szinte bárhol
felbukkanhat: árokpartokon, leromlott talajú, sittes területeken,
ha van hely a növekedéséhez. Az évelő növény lefelé és felfelé
egyaránt szívesen terjeszkedik – magassága elérheti a 120 cm-t.
Akár a komposzton, akár a fal tövében, félárnyékban is elél.
Az ősszel előkészített talajba márciusban ültessük el a gyökérdugványokat úgy, hogy a kis gyökérelágazásokat ledörzsöljük
róluk, majd egymástól 20 cm-re rézsútosan beássuk a földbe,
hogy tetejük éppen a talajfelszínnel egy magasságban legyen. A kiegyenlített vízellátást meghálálja. Ha azt szeretnénk, hogy a növény
gyökere fejlődjön, júniusban bontsuk ki körülötte a földet, és szedegessük le az oldalgyökereket (ezeket újra elültethetjük vagy frissen
felhasználhatjuk). Így egyetlen, szép, vastag gyökeret nevel. Virágszárat a második évben hoz, rajta
rengeteg apró, fehér, illatos virággal.
Zsenge leveleit salátába keverhetjük, de a túl sok levél a karógyökér rovására mehet. Ilyenkor
ritkítsuk meg a levélkoronát, és
vegyünk vissza az öntözésből is.
A nyár folyamán folyamatosan
áshatunk ki a kivadult tormatövekből, téli használatra viszont csak ősszel szedjük fel.
A népi gyógyászat emésztési zavarok, ízületi bántalmak és reumás
panaszok esetén alkalmazza. Nagy C-vitamin-, illetve kalcium-, nátrium- és magnéziumtartalmának, valamint illóolajainak köszönhetően a
megfázásos betegségeknek és a velük járó orrdugulásnak is hatékony
ellenszere. Frissen reszelt gyökere étvágygerjesztő, gyomorjavító, elősegíti az emésztést, és a vérkeringést is előnyösen befolyásolja.
Ingerli azonban a bőrt és a nyálkahártyát, ezért terhesség alatt, valamint vese- és pajzsmirigyproblémákkal küzdők csak elővigyázatosan
bánjanak vele. Külsőleg alkalmazva bőrpírt okoz, serkentve ezzel a
vérkeringést, vagyis elősegíti a gyógyulást. Fűszerként is kiváló: a frissen reszelt tormát hideg sültekhez, főtt marhahúshoz, sonkatekercshez, virslihez és füstölt halakhoz és húsokhoz tálalhatjuk. Ezenkívül
jól megy a salátákhoz, a tojásos ételekhez és a főtt halhoz is. Némi
tejszínnel elvehetjük az ereje egy részét.
KL

GYORSAN, FINOMAT
Tormás sonkatekercs
Hozzávalók 4 személyre: 20 dkg vaj, 10 szelet sonka,
4 csapott evőkanál liszt, 2 dl tej, őrölt bors, 15 dkg ecetes
torma, 10 dkg natúr sajtkrém, 2 dl főzőtejszín, só
Elkésztési idő: 20-25 perc
Elkészítés: Első lépésként besamelt készítünk. A vaj felét felolvasztjuk egy lábasban, beleszórjuk a lisztet, és fehéredésig
kevergetjük. Kicsit félrehúzzuk, hozzáöntjük a hideg tejet, a
tejszínt, és csomómentesre keverjük. A tűzre visszatéve besűrítjük, és sóval, fehér borssal ízesítjük. Egy kicsit félretesszük
hűlni.
A maradék vajat géppel habosra keverjük, hozzáadjuk a kihűlt
besamelt, a sajtkrémet és a reszelt tormát. Alaposan összedolgozzuk. Kiterítjük a sonkaszeleteket, mindegyiket megtöltjük
tormakrémmel, majd felgöngyöljük. A tekercsek végét és a
tetejét ízlés szerint díszíthetjük.

Az én iskolám:
a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Nekem fő szempont volt, amikor iskolát választottam, hogy közel legyen. Reggel 6:40-kor indulok, tíz
perc alatt érek Martonvásárra, onnan a 7:12-es,
Székesfehérvár felé közlekedő vonattal még tíz
percet utazok Velencére. A velencei megálló közelebb van az iskolához, ezért itt szállok le; fél nyolc
körül már meg is érkezünk. Az én évfolyamomban
négyen járunk Keresztúrról.
Minden évben két osztály indul, az egyiknek fele
dráma, a másik fele info, a másik osztályban angol,
német nyelvisek járnak. A drámások előadásokat
tanulnak be, és különböző ünnepségeken, versenyeken vesznek részt. Az osztályunk másik fele, az
infósok emelt óraszámban informatikát tanulnak.
Az iskolaépület emeletes, egybe van építve a
tornacsarnokkal és uszodával, így bárki járhat úszni
is, ha akar. Konditerem is van, heti egy tesiórán ott
vagyunk. Aki szeretne, focizni és karatézni is járhat.
A gólyatábort augusztus utolsó hetében tartják,
kétnapos és remek alkalom arra, hogy megismerjük
egymást. Ez jól is jön, hiszen majdnem mind máshonnan érkezünk, a környék összes településéről.
Nekünk az osztályfőnökünk is rendszeresen szervez közös programokat, hogy összeszokjunk. A
tanárok is nagyon kedvesek, minden problémánkat
meg tudjuk beszélni velük. Évente több kirándulást
szervez az iskola, külföldre és belföldre egyaránt,
amire bárki jelentkezhet.
Ajánlom mindenkinek, aki gimiben szeretne továbbtanulni, itt minden lehetősége megvan, hogy
alaposan felkészüljön az érettségire, és hogy sikeresen felvételt nyerjen a felsőoktatásba.
Egy kis plusz még, ami szintén jól jön, hogy ha
jó a víz, suli után fürdeni is lehet a tóban.
Furján Beáta

FELHÍVÁS
A helytörténeti kiállítás (Kocsy-Mayer Gyula
u. 6.) bővítéséhez szívesen várom önzetlen
adományként azokat az eszközöket, amelyek
otthonukban már nem férnek el, de a kiállítást gyarapíthatják.

Kérem, ne dobjanak ki semmit!
Minden régi tárgy értékes!
A felajánlott fényképekért, dokumentumokért, tárgyakért szívesen elmegyek személyes
vagy telefonos egyeztetés után.
Bízom benne, egyszer majd méltó helyre
kerülhet a gyűjtemény.
Várom hívásukat a 06-30/363-5321-es
telefonszámon.

Németh Mihály
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SZÓKERESŐ
Az ábrában tizenhárom,
Ráckeresztúrral kapcsolatos szót rejtettünk el
(tulajdonnév, földrajzi
név, fogalom egyaránt
szerepel). Átlósan, vízszintesen, függőlegesen
mindkét irányban lehet
keresni a szavakat.
Beküldendő a tizenhárom
szó.
A megfejtés beküldésének határideje:
2018. február 5.
E-mail cím:
rackereszturi.hirmondo@
gmail.com

Az év madara 2018-ban a vándorsólyom
Húsz éve tért vissza hazánkba fészkelő fajként a vándorsólyom, ezért az Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület szakmai stábja javaslatára az elnökség úgy döntött, hogy 2018 év madara ez a faj legyen.
(A kép forrása: Wikipédia, Carlos Delgado)

A 2017. decemberi rejtvény megfejtése: Petőfi
Sándor: Az apostol, Szilveszter. Nyolc hibátlan
megfejtés érkezett, a három szerencsés nyertes:
Lukácsikné Novák Éva,
Rozmaring Nyugdíjas
Klub, Rózsa Ferencné. A
nyeremény a könyvtárban
vehető át nyitvatartási időben. Gratulálunk!

GÖLLE
A Somogy megyei, mintegy ezerlelkes kisközség neve a hagyomány szerint IV. Béla lováról kapta a nevét. Amikor a
király a tatárok elől menekült, kíséretével együtt eltévedt
ezen a tájon, s a helyi jobbágyok, kanászok mutatták meg
neki a Dalmáciába vezető utat. A községet egy 1550-ben kelt
oklevél említi először. A századfordulón több mint kétezerötszázan laktak itt. A falu és környéke jelentős mezőgazdasági vidék volt. Jó termőföldjei, remek haszonállatai messze földre vitték Gölle hírét. A falu nevezetességei közé tartozik az Urunk színeváltozása római katolikus templom, a romos Chernel-sírkápolna, a temetőkápolna, a száztíz éve épült kálvária, mely tizennégy stációból, három kőkeresztből és két szoborból áll. Érdekesség a községhez kapcsolódó mondás: „Elment, mint a göllei bocskor Attalába.” A bocskor történetéről Fekete István is ír a
Ballagó idő című önéletírásában.
Fekete István-emlékház ● Jókai mellett minden idők legolvasottabb írója, Fekete
István 1900-ban született Göllén. Gazdasági akadémiát végzett, majd íróként is
ismertté vált. 1949 után politikai okokból nem adták ki munkáit, állás híján alkalmi
munkákból élt. Sosem titkolta istenhitét, világnézeti és erkölcsi hovatartozását,
még ha ebből hátránya származott is. Rendszeresen publikált az Új Ember és a
Vigilia hasábjain. Életrajzi regényében, a Ballagó időben szülőfalujához való ragaszkodásáról is vall: „…szerettem én minden élő embert, élettelennek látszó
holmit…, de ha mélyen magamba néztem, szeretetem határtalan határát egyetlen
szó fejezte ki, egyetlen régi-régi szó, amiben minden élők és holtak benne voltak,
s ez az érthetetlen, de nekem mindent jelentő szó mondta ki, hogy Gölle!” Az
emlékházban rendezett kiállítás az író gyermekkorát, a természethez való viszonyát, írói pályájának főbb állomásait, irodalmi örökségét tárja a közönség elé.
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Szezonértékelő elnöki szemmel

LABDARÚGÁS

Scheszták Kornél másfél évtizednyi külföldön tartózkodás – munka és tanulás – után, 2017 tavaszán tért haza. A helyi futball régóta jelen van az életében, a 90-es évek derekán játszott a Ráckeresztúr ifi, majd a felnőtt csapatában, és kapcsolata akkor sem szakadt meg a gárdával, amikor hazánktól
távol élt, ugyanis cége, a Rácmenza Kft., több mint öt éve támogatja a csapatot. Hazaérkezése után átvette a klub irányítását, immár elnökként intézi
az ügyes-bajos teendőket. A csapat szerepléséről, a közelebbi és távlati
tervekről és sok minden másról beszélgettünk.
– Kornél, kérlek, beszélj a kezdetekről!
– Az előző szezon zárultával csöppentem bele napi szinten az egyesület életébe. Fél év távlatában látom, hogy mennyire összetett és bonyolult feladat egy ilyen kicsinek mondható csapat vezetése is. Nem egyszemélyes vállalás. Neuvert Sándor, Hartai László és Bendák László
oroszlánrészt vállal a feladatokból, ezúton is köszönet a munkájukért. A
futball csapatsport, akkor lehet egy csapat eredményes, ha mindenki
egy irányba húz. Ehhez szükség van játékosokra, edzőkre, vezetőkre
és természetesen – hiszen ez a játék értük van – a szurkolókra.
– Mik voltak az elsődleges és legsürgetőbb teendők?
– A legfontosabb a csapatok egyben tartása volt, és megfogalmazni
egy új irányvonalat, amerre elindulhat az egyesület. A szakmai munkát
olyan edző kezébe adni, akire fel tudnak nézni a játékosok, akinek
iránymutatásával épülhet a csapat, előreléphet játékban és közösségi
szinten. Mindezek mellett racionalizálni kellett a gazdálkodást, lefektetni
egy rövid és hosszabb távú pénzügyi tervet.
– Mennyire sikerült egyben tartani a csapatokat?
– Az öregfiúkat sikerült, a felnőtt csapatot többé-kevésbé, az U19-nél
voltak problémák. Évközben az öregfiúk keretét sikerült bővíteni, ezúton
szeretném megköszönni Pintér Lászlónak, az öregfiúk csapatvezetőjének a segítségét. A felnőtt csapattól három játékos eligazolt, helyükre
ketten érkeztek, valamint az U19-es csapat néhány játékosával bővítettük a keretet. A felnőtt csapat keretével van még dolgunk. Az U19-nél
szűkösnek bizonyult a keret, több jó képességű játékos távozott, és
bizony előfordult, hogy hiányos létszámmal álltunk ki egy-egy mérkőzésre.
– Mi a helyzet edzőfronton?
– Novák Ferenc személyében rutinos és ambiciózus, „A” licenszes
végzettséggel rendelkező edzőt sikerült szerződtetnünk. Ez azt jelenti,
hogy akár NB II-ben szereplő csapatoknál is lehet vezetőedző. Az ő
iránymutatása alapján foglalkozik az U19-es csapattal Neuvert Sándor.
– Örömteli, hogy elindult a legkisebbek csapata, az U7 is.
– Igen, ez a csapat négy óvodásból áll jelenleg, szeretném, ha bővülne
a létszám. Amíg az időjárás engedte, a szabadban heti két alkalommal,
majd teremben heti egy alkalommal tartott számukra edzést Bendák
László. Az ősz folyamán négy Bozsik-tornán vettek részt, kétszer Martonvásáron, kétszer Felcsúton.
– A pénzügyi háttér stabilnak mondható?
– A szezon kezdetén át kellett tekinteni az egyesület gazdálkodását, és
egyes kiadásokat meg kellett szüntetni, melyek nem feltétlenül voltak
szükségesek az egyesület működéséhez. Ezáltal növelni tudtuk pénzügyi mozgásterünket, úgy, hogy nem nehezedett ránk nyomás, hogy
feltétlen újabb bevételekre tegyünk szert. Ezt a bajnokságot gond nélkül
be tudjuk fejezni, de a fejlődéshez további forrásokat, támogatókat kell
bevonni. Itt kell megemlítenem az előző elnök, Markóczi János segítségét, aki rendezett támogatói szerződéseket hagyott a csapatra, mind az
idegenbeli mérkőzésekre történő utazás, mind pedig a névadó szponzorunkkal kötött támogatói szerződés ügyében.
– Kik a fő támogatók?
– Névadó szponzorunk az MPF Holding, amely egy bajnoki idényben
800 000 forinttal támogat bennünket, a Rácmenza Kft. havi 30 000
forinttal járul hozzá a költségvetéshez. Köszönetet kell mondani az
önkormányzatnak, amely végig támogató és partnerszellemben állt az
egyesülethez. A Viszló Transz Kft. a felnőtt csapat utazását biztosítja. A
szüreti bálból 272 000 forint bevételre tettünk szert.

Az Agrometal a kispadok cseréjében nyújtott segítséget. Köszönöm
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úrnak az anyagi támogatást.
Köszönöm Szakolczi Csaba, Dienes Gábor, id. Hartai László, id.
Bendák László, Kozocsa Mihály, Beszteri István, Baki Róbert, Szabó
Dávid, id. Lósits Sándor segítségét, akik különböző formában támogattak minket, és köszönöm mindazoknak, akik nem szeretnének névvel
szerepelni a támogatók sorában.
– Beszéljünk a jövőről néhány szót! Mik a közelebbi és távlati
tervek?
– A távlati céljainkkal kezdeném, mert a rövid távú céljainkat mind
ennek jegyében határoztuk meg. Az elsődleges és legfontosabb, hogy
öt éven belül a Ráckeresztúri Sportegyesület története során először
feljusson a megyei I. osztályba. Továbbá egy szolid, jól szervezett
egyesülete legyen a településnek, amelyben mind a gyerekek, mind a
szülők sportszemléletű perspektívát lássanak, és mindez lehetőséget
nyújtson számukra a közösségépítésre és a minél magasabb szintű
sportolásra. Ennek megvalósításához különböző feltételeket kell teljesíteni infrastrukturális, pénzügyi és utánpótlás szinten.
Elkezdtünk infrastrukturális beruházásokat végrehajtani, mint a
kispadok szabványméretűvé alakítása, az öltözőépület felső szintjén
öltözők kialakítása hozzá tartozó vizesblokkal, valamint a pálya szélére
lelátó létesítése. Óriási előrelépés lenne a játéktér felújítása, hogy 21.
századi körülmények között rendezhessük a mérkőzéseket.
Nem szabad megfeledkezni, hogy a csapatok eredményes szereplése érdekében különböző eszközök beszerzésére van szükség, melyekkel hatékonyabbá tehetők az edzések.
– Mennyire vagy elégedett a csapatok őszi teljesítményével?
– Az öregfiúk esetében már levezető sportolásról beszélhetünk, néhány új igazolást követően pozitívan tekintünk a tavasz elé. Az U19-es
csapatot erősen megviselte néhány kulcsjátékos távozása, ami az
eredményeken is meglátszott. Neuvert Sándor edző kezében biztonságban látom a csapatot, a téli átigazolási időszakot követően eredményesebb tavaszban reménykedünk. Szeretném megköszönni a játékosok hozzáállását, minden tőlük telhetőt megtettek.
A végére hagytam a felnőtt csapatot, nem véletlenül. Hatalmas
eredményt értek el az ősz folyamán. A tizenkét veretlenül megvívott
mérkőzés önmagáért beszél! Tavasszal a 6. helyről folytatjuk, egy
ponttal lemaradva a dobogótól. Hajrá fiúk! Mindent bele!!!
– Mit üzensz a szurkolóknak?
– Ősszel sikerült visszacsalogatnunk a szurkolóinkat, idegenbe is
sokan elkísérték a csapatot. Remélem, a tavasz folyamán még nagyobb lesz a mérkőzéseink látogatottsága. Kérem, jöjjenek minél többen, támogassák a csapatot, ez a gárda megérdemli.
Végezetül álljon itt egy nagymama, Dienesné Mádai Etelka véleménye, aki az U7-ben focizó unokáját kísérte el az egyesület decemberi évadzáró rendezvényére.
– Kívülállóként úgy látom, hogy egységes a csapat a pályán kívül is,
szívesen töltik együtt a szabadidejüket. A rendezvényen – amely remekül szervezett volt – mindenkihez volt egy-egy kedves szavuk. Nemcsak remek sportemberek, hanem a hétköznapokban is tudnak viselkedni, komoly emberek. Jó volt ennyi fiatalt egy helyen látni, elegánsan
kiöltözve.
D. G.
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Kastély a falu szélén

ÚTRAVALÓ ÜZENET

A Lyka–Brauch-kastély az 1820-as években klasszicista stílusban épült, „Az én vezérem bensőmből vezérel!
egyedi építészeti alkotás. Hatalmas, arborétumszerű park veszi körül.
Jelenleg magántulajdonban van, ám mint jelentős kulturális örökség, Emberek, nem vadak –
elmék vagyunk! Szivünk, mig vágyat
bekerülhet a Ráckeresztúri Települési Értéktárba.
érlel,
A Ráckeresztúr mellett lévő Szentmiklóspusztát már 1354-ben említették ezen a
néven. 1787-ben szabad nemesi birtokként tüntették fel a II. József-féle összeírás- nem kartoték-adat.
ban. A Rácszentmiklós néven is emlegetett puszta Közép-Szentmiklóspuszta ne- Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem
vű részén az 1820-as években építrendet,
tetett kastélyt a szomori és
somodori Pázmándy család.
jó szóval oktasd, játszani is engedd
A szakszerű leírások szerint a szép, komoly fiadat!”
kastély szabadon álló, földszintes,
(József Attila)
összetett alaprajzú épület. Főhomlokzata A+2+2+3+2+2+A osztású, középen két korinthoszi fejezetű pilléren és két korinthoszi fejezetű oszlopon nyugvó portikusz
(kocsialáhajtó) húzódik, felette
fogazatos díszítésű timpanon látható. A középrész ablakai felett
háromszög alakú szemöldökpárkány húzódik, a hátralépő szárnyrészeken egyenes
szemöldökpárkány díszíti az ablakokat. A hátsó homlokzat 3+3+1+3+A osztású,
középen félköríves nyílású, páros pilaszterekkel díszített, timpanonos bejárati
középrész lép ki a fal síkjából.
A Pázmándy família 1638-ban szerzett címeres nemeslevelet. A klasszicista
stílusú, földszintes kastély nyolchektáros, arborétumszerű parkban található. A
kastély tulajdonosa az 1848–49-es szabadságharcban huszártiszt volt. Később az
épület az alsószatai Pethő család tulajdonába került, majd a századforduló táján a
szomszéd birtok tulajdonosának, a Lyka családnak lett a tulajdona. Lyka Istvánnak 1896-ban 175 kataszteri holdnyi, 1931-ben 26 holdnyi földterülete volt a kastély mellett. 1933-ban Brauch Károly (egy részvénytársaság vezérigazgatója) tulajdona lett, aki 1942-ben
kápolnát építtetett a parkban. (Brauch a Szentsír
Lovagrend tagja volt.) A kápolna görög kereszt
alaprajzú, és a bejárata felett a Lyka család címerét
helyezték el. Ugyanitt található a család sírkápolnája
is a XIX. századból. A II. világháborút követően
téesz-tulajdonba, majd 1961-ben az MTA Martonvásári Kutatóintézetének tulajdonába került, eredeti
állapotában helyreállították, és az épületet reprezentációs célokra használták. A rendszerváltást követően magántulajdonba került, a negyvenhárom év
távollét után Amerikából hazatelepült Lieszkovszky
Vladimir tulajdona lett. Az épületet felújították,
amely 2001-ben fejeződött be, nem látogatható. A parkban még az épülethez tartozik egy magtár, egy istálló, egy cselédház, egy víztorony és egy borospince is.
Lieszkovszky Vladimir 2004-ben meghalt, s egy jó barátjára hagyta az ingatlant.
A kastély parkjáról néhány évvel ezelőtt Ónody Éva készített dendrológiai felmérést (Kertgazdaság, 2012. 44. [3] 40–52.), mely szerint kétszázkilencvenegy növény található itt, köztük különleges fajták is. Érdekesség, hogy 2014-ben a kastély
épületében forgatták a Mágnás Elza történetét feldolgozó, Félvilág című tévéfilmet.

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

Megismételjük a decemberi
lapszámban közölt feladványt, ugyanis egyetlen megfejtés sem érkezett. Hátha
időközben felfedezte valaki,
hol készülhetett a fotó. Segítségképpen annyit, hogy egy
közismert épületen belül kell
keresgélni.
A megfejtéseket személyesen
is leadhatják a könyvtárban
nyitvatartási időben, vagy elküldhetik a következő e-mail
címre:

GÁ

rackereszturi.hirmondo@gmail.com

(Az írás szerkesztett változata megjelent a Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap 2017. december
16-i számában.)

Határidő: 2018. február 5.
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