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Beney Zsuzsa Anya dúdolja
című versével köszöntjük az
édesanyákat, nagymamákat,
dédmamákat, keresztanyukákat.
Sok örömet kívánunk!
Azt kérdezed tőlem
hogyan vártalak?
Mint az éjszakára
fölvirrad a nap,
mint a délutánra
jön az alkonyat,
mint ha szellő jelzi
a förgeteget –
ezer pici jelből
tudtam jöttödet.
Mint tavaszi reggel
a nap sugarát,
fagyos téli este
jégcsap illatát,
mint az alma ízét,
tejet, kenyeret –
pedig nem is láttalak még,
úgy ismertelek.
Mint a fény az árnyat,
záport a virág,
mint patak a medrét,
madarat az ág,
mint sóhajos nyári éjjel
a fák az eget –
mindenkinél jobban téged
így szerettelek.

Kiemelkedő minőségű közvilágítás-korszerűsítés
Megnyílt a fogászati röntgenközpont
Családi nap az óvodában
Elismerés a polgárőröknek
Kincskeresés a könyvtárban
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tér 31.) Telefon: 06-25/455-806 (Szent János téri épület), 06-25/455-823 (Hősök téri
Fogorvos – dr. Rózsás Diána
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II. körzet: Farkasné Vancsura Ildikó
06-20/225-1820; e-mail:
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(Esze T. u. 14., 06-25/492-021)

Állatorvos – dr. Zamody János
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Kiemelkedő minőségű közvilágításkorszerűsítés
A led-fényforrások megjelenése óta bevett gyakorlat
volt, hogy a települések a régi, rossz fényerejű lámpákat újabb, nagyobb fényerejű led-lámpatestekre
cserélték.
Ráckeresztúr önkormányzata ennél nagyobb és
hosszabb távra mutató fejlesztést szeretett volna,
ezért egy új, innovatív megoldás mellett döntött:
nem új lámpákat vett a régi lámpák helyére, hanem
a pályázóktól azt kérte, hogy a szabványnak megfelelő megvilágítottsági szintet érjék el az új világítótestek felszerelésével.
Ennek az elgondolásnak az eredménye, hogy
sikerült a szimpla cserék helyett több utcában sűrítést is elérni! Az egyes utcák jellegétől függ ugyanis,
hogy azokban menynyi, és milyen fényerejű lámpával garantálható a megfelelő megvilágítottság. Más lámpa kell
a főútra, más a
gyűjtőutakra, más a
mellékutakra. Azokban az utcákban,
ahol nem történt
sűrítés, mivel a felhelyezett új lámpák
fényereje jóval meghaladja a korábbiakét, ezért egyértelműen érezhető így is a megvilágítottság javulása. Nagyon nagy eredmény, hogy ezzel az újítással másfélszeresére tudtuk növelni a
világítótestek számát és így a forgalmas útszakaszokon a láthatóságot! Sokszorosára nőtt a fényerő
a főúton, és végre Lászlópusztát is sikerült rácsatlakoztatni a közvilágítási rendszerre.
A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatot
tevő E.ON nem csak a megfelelő fényerőt tudta
százszázalékosan biztosítani. A lámpatestek felszerelésének idején az időjárás többször volt rendkívül
kellemetlen, de a viharkárok ellenére a kivitelezés
gyorsan és precízen haladt, mindemellett maximális
rugalmassággal kezelték az önkormányzat és a
lakosság felmerülő kéréseit, igényeit. Köszönjük az
E.ON minden közreműködő munkatársának a valóban partneri együttműködést!
Reméljük, hogy a lakosság megelégedésére
szolgál az új közvilágítási rendszer!
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél
Az idei május legalább annyira szeszélyes, mint azt régebben az áprilisról állítottuk. E két szép tavaszi hónap akárhogyan is, de elhozza a megújulás, az újjászületés örömét,
hiszen ilyenkor öltöznek fehérbe-rózsaszínbe a gyümölcsfák, ilyenkor döngenek leghangosabban a méhek.
Anyák napja környékén messziről is felismerhető illattal
köszön ránk a lila és fehér orgona, majd a bodzavirág
bódít, s az út mentén egyre több a pipacs.
Új élet sarjad a földeken, s a természet örök körforgásában talán észrevesszük, mennyire törékeny is az ember
élete. Az egyik nap még itt vagyunk, mosolygunk, tesszük
a dolgunk, de másnap a hiánnyal kell szembesülnünk.
Egy réges-régi levélben olvastam: „hogy valaki létezik
vagy csak él, azon múlik, hogy szeret-e és szeretik-e”. S
milyen igaz! Szeretet nélkül semmik vagyunk, s a szeretet
nem szűnik meg soha. A szeretet örök, nem győzhet fölötte a halál.
Ahogyan a születésnap sem az öregedésről szól, hanem arról a gyönyörű pillanatról, amikor elkezdtük létezésünket, hogy boldogságot hozzunk másoknak. Boldogságot, sok örömet, megannyi tiszta és derűs érzést. Ha
életünkből száműzzük a félelmet, a kétségeket, megmarad a hit, a remény. Nehéz lenne nélkülük folytatni, mert
bármily erősnek gondoljuk is magunkat, jöhet olyan történés, amely mindent megrendít. A legerősebb, szeretetből font köteléket azonban semmi el nem vághatja, akik
összetartoznak, azok összetartoznak mindaddig, amíg
világ a világ – legyen szó akár férj–feleség, testvér–testvér
vagy szülő–gyerek kapcsolatról.
Május végén a jövő reménységeit, a gyerekeket köszöntjük. Értük érdemes tenni, cselekedni. Ők még képesek őszintén örülni, szeretni és együttérezni. Ők viszik
tovább, hordozzák életünket. Vigyázzunk rájuk!

Gajdó Ágnes

Friss hírek, információk:
www.rackeresztur.hu
A hősök, áldozatok
emlékére
„S a nemzet gazdagságát nemcsak vagyonának ezermilliói, erejét
nemcsak katonáinak
százezrei teszik. Gazdagságának hatalmasabb és fenségesebb
része múltjának dicsősége, hőseinek sokasága.
És az az önérzet, amelyet ezek fénye költ ki s
növel magasra és terebélyessé. Rengeteg erdő
a nemzeti önbizalom, de
a világosság nélkül, melyet az ősök dicső példáinak napfénye gerjeszt,
elsárgul és elhervad az.”
(Eötvös Károly)
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Képviselői fogadóóra Ráckeresztúron
2019. április 25-én 19 órától Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr fogadóórát tartott Ráckeresztúron. A
fogadóórára sokan ellátogattak. Képviselő úr este 22
óráig fogadta a lakossági kérdéseket, észrevételeket,
kéréseket.

Bejártuk a falut
Országgyűlési képviselőnk nem csak fogadóórát tartott nálunk, hanem bejárta velünk Ráckeresztúrt:
megtekintettük a kritikus állapotban lévő Korniss utcát, ami hamarosan megújulhat a januárban érkezett
25 millió forint állami forrás és önerő felhasználásával. A felújítás kiterjed a csatlakozó Arany János és
Kocsy-Mayer utca burkolatára is, és új aszfaltburkolatot kap a Petőfi utca a Batthyány utcai kereszteződésig. Ezzel egy időben kialakítjuk a vízelvezetést és a
parkolót is az Egészségház előtt.
A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda nyílászáróit és kazánját, valamint az elektromos kapcsolószekrényét a
tavalyi és az idei év folyamán ütemezetten, kormányzati pályázati forrásból újította fel az önkormányzat.
Büszkén mutattuk meg megújult óvodánkat, aminek játszóterére hamarosan új mászóvár is
kerül.
Az EFOP-1.2.11 „Esély Otthon” pályázatból fog megújulni a négy szolgálati lakást magában foglaló, leromlott állapotú épület a Szent János téri iskola mellett, amelyet szintén megtekintettünk.
Szó esett még a Hősök terén és a temetőben álló veszélyes fák kérdéséről, a földes utcák
karbantartásáról, a hamarosan induló „Magyar Falvak” program elemeiről, lehetőségeiről.
Köszönjük szépen a javaslatokat, a támogatást!

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

2019. május
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Megnyílt a fogászati röntgenközpont
A Jenei Fogászat és az önkormányzat közös beruházásaként 2019. május 1-jén megnyílt a fogorvosi
rendelő mögötti, eddig ki nem használt tároló helyiségek egybenyitásával kialakított új, korszerű, a
megyében egyedülálló minőségű szolgáltatást nyújtó fogászati röntgenközpontunk.
A megnyitón jelen volt Tessely Zoltán, térségünk
országgyűlési képviselője, aki gratulált a színvonalas beruházáshoz.
Az új helyiségbe digitális panorámaröntgenkészülék került, amit a fogászat alkalmazásában
álló szakember üzemeltet. Ezzel egy időben a rendelőben lévő mobil RTG-készüléket is új, modern,
falikaros készülékre cserélték, ami a panorámaröntgennel egy helyiségben található.
A gépek költségeinek nagy részét a Jenei Fogászat vállalta magára, az önkormányzat pedig a beruházáshoz mintegy ötmillió forinttal járult hozzá,
amiért cserébe az érvényes lakcímkártyával rendelkező ráckeresztúri lakosok részére a fogászat öt
éven át ingyenesen készíti el a röntgenfelvételeket! Nem kell utazni, itthon, minőségi, szép környezetben vehetik igénybe a legmodernebb szolgáltatásokat.
Időpontot egyelőre a fogászat általános telefonszámán kérhetnek az érdeklődők.
Ez a fejlesztés hosszú távon garantálja a már
megszokott, igen magas szintű ellátást a lakosság
részére.

A váró a felújítás előtt és ma

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

FOGÁSZATI RÖNTGENKÖZPONT
(bejárat az Egészségház udvara felől)
2465 Ráckeresztúr, Petőfi Sándor utca 7.

Telefon: 06-20/389-0278
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Témahetek az iskolában
Pénz7 Pénzügyi és Vállalkozói Témahét (2019. február 25–
március 1.)
A Pénz7 2015-ben a Magyar Bankszövetség az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakmai támogatásával indult.
2017-től az EMMI mint projektgazda a tananyagot a tanév
hivatalos rendjébe is beillesztette. A program bővülését a
2018/2019-es tanévtől a Pénzügyminisztérium is támogatja.
Az idei tanévben iskolánk is csatlakozott a Pénz7 Pénzügyi és Vállalkozói Témahéthez. A felső tagozaton tanító
pedagógusokkal az év eleji munkarend megtervezésekor
vállaltuk, hogy a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon a témahét programjait mutatjuk be a tanulóinknak. Az
idei év kiemelt témája: a befektetések, megtakarítások.
Célunk, hogy tanulóink a maguk szintjén halljanak és
sajátítsanak el olyan ismereteket, amelyeknek segítségével
jártasságot szereznek a pénzzel, megtakarításokkal, befektetésekkel kapcsolatban.
A 7. osztályban rendhagyó földrajzóra keretében a Raiffeisen Bank munkatársa, Vidra Zsolt tartott órát a befektetési és
megtakarítási formákról. A tanórán a tanulók csoportban
dolgozták fel az ismereteket;
többek között a családi költségvetésről, kiadásokról, bevételekről és megtakarításokról
beszélgettek. Ezután a pénzügyi és nem pénzügyi befektetési formákról volt szó. Előkerültek más fogalmak is, mint a
részvények, hozam, kockázat.
Végül egy bank honlapjával
ismerkedhettek meg a tanulói
tabletek segítségével.
A témahét programja ● Bognár
Edit – németóra: pénznemek a
német nyelvű országokban.
Dienesné Zsebi Regina – hittan: családi költségvetés; mértékletesség erénye a családban. Gergics Mihályné – matematika (8. o.): a családi bevételek és kiadások; mérleg;
nagyértékű vásárlások szempontjai; korszerű pénzkezelés;
megtakarítások, befektetések; kamat, kamatláb, árfolyam,
THM fogalma. Izsák Gábor – történelem (7. o.): más országok pénzei; Gulyás Viktor gyűjteményének megtekintése; az
iskolai pengőgyűjtemény vizsgálata. Nagy Karolina – rajz:
plakátkészítés. Ónodyné Nebehaj Erzsébet – földrajz (7. o.):
megtakarítások, banki műveletek. Földrajz (8. o.): bankszámlakivonat, csekkek. Osztályfőnöki óra (5. o.): családi költségvetés. Orbán Erika – magyar irodalom (8. o.): a pénz szimbóluma Ady Endre költészetében; A Harc a Nagyúrral című vers
megismerése, elemzése. Osztályfőnöki óra (8. o.): a családi
költségvetés; a pénzintézetek szerepe a családok életében;
pénznemek, árfolyamok a tankockák segítségével, iskolai
tabletek használatával. Rozgonyi Evelin – matematika (5. o.):
pénzváltás. Szabó Józsefné – matematika (5. o.): pénzváltás.
Tapoti Rita – matematika: százalékszámítás.
Fenntarthatósági Témahét (2019. március 18–március 22.)
Iskolánkat immáron harmadszor regisztráltam az EMMI által
országosan meghirdetett témahétre, melynek fővédnöke
Áder János köztársasági elnök.
A témahét olyan projektet jelent, amelynek során az iskola
tanulói a tanórákon és szakkörökön nagyobb lélegzetvételű
témával foglalkoznak. A Fenntarthatósági Témahét legfőbb
témája a természet és környezetvédelem.

Biológia–földrajz szakos tanárként a felső tagozaton a
legalkalmasabb lehetőségnek
találtam, hogy a tanulóink
szemléletformálásában részt
vegyek. Célom, hogy olyan
ismeretek, készségek elsajátításához segítsem a tanulókat,
amelyeket az iskola falai közül
kikerülve is alkalmazni tudnak.
Természetesen a tananyag is
tartalmazza ezeket az ismereteket, de nem ennyire koncentráltan.
Az idei évben az ötödik, hetedik és nyolcadik osztályban szerveztem meg ezt az igen tartalmas, hasznos és érdekes témahetet.
A természettudományi gyakorlatok szakkörön az ötödikesekkel –
Békes Zoltán, Jankovics Kincső, Károlyi Dániel, Mészáros Levente, Mihály Zoltán, Szalay Bendegúz, Tóth Kíra, Világosi Balázs,
Zatkó Zénó, Durányik Sára, Garamszegi Hanga, Szabó Jázmin –
modelleztük a savas esőt. A gyerekek igen lelkesek voltak, kérték,
hogy tanórán is folytassuk a kísérleteket.
A hetedikesekkel a patak vizét vizsgáltuk mikroszkóppal; megnéztük szennyezettségi fokát. Egy másik tanórán az iskolai
tabletek és prezentáció kivetítésével az elektromos autók előnyeivel és hátrányaival ismerkedtünk. A fenntarthatóság témaköréhez
kapcsolódóan a lányok plakátokat készítettek. A nyolcadikos szakkörös fiúk (Ferenczi Dávid, Horváth Hunor, Pintér Olivér, Szabó
Zoltán, Világosi Gergő) ökoházat terveztek számítógép segítségével. Ferenczi Dávid a fizikaversenyen saját összeállítású kísérleti
eszközt fejlesztett ki, mellyel nyert, ezt felhasználtuk a témahéten.
Segítségünkre volt Szabó Norman, Világosi Gergő, Fekete Alexander. A hatodikos tanulók a Happy héten vettek részt, amely a ivóvízfogyasztást népszerűsíti.
Ezenkívül a felső tagozatos tanulók az osztályfőnöki órák keretében a TeSzedd! szemétszedő akcióhoz csatlakoztak.
A csoportmunka, a témafeldolgozás újszerűsége felkeltette
minden tanuló érdeklődését. A témahetet sikeresnek értékelem,
sok új ismerettel és tanulási módszerrel gazdagította tanulóimat.
A közös munka, az értelmesnek érzett tevékenykedés, a munka
látható eredménye, a sok esetben „kézzel fogható” produktum, az
ezzel járó sikerélmény fontos motivációs forrás. A témahéten a
gyerekek a tanulást nem az osztályzatokért vívott küzdelemként,
nem a tanárnak vagy a szülőknek való megfelelés kényszereként,
hanem sokkal spontánabb, természetes folyamatként élték meg.
Ónodyné Nebehaj Erzsébet

VETIKÁL ZRT.
Az ügyfélszolgálat címe: 2451 Ercsi, Mártírok útja 47.
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00–16.00; szerda: 7.00–16.00;
péntek: 7.00–13.00
Telefon: 06-30/990-5327
E-mail: ercsi@vertikalrt.hu
A VERTIKÁL emblémával ellátott biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 darab) átvétele a helyi ügyfélszolgálaton történik.
Házhoz menő lomtalanítás időpont-egyeztetés
Telefon: 06-25/436-535; e-mail: dunanett@dunanett.hu; honlap: www.dunanett.hu
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Talajtakaró növények

Csíkos ibolya
A kisméretű évelő április–májusban hozza kicsiny virágait, melyek sokszor csíkokkal vagy
pettyekkel díszítettek. A jellegzetesen ötszirmú
virágok színe a mályvától a kékesliláig terjed, de
fehér változatok is léteznek.
Korzikai menta
A korzikai menta alacsony, 1-2 centiméter magas, apró levelű, párnaszerűen terülő, mentolillatú évelő növény. Kővályúba, edénybe is ültethető. A napos fekvést szereti. Nyáron apró levendulakék
virágokat hoz. Kevésbé agresszívan terjedő, mint a
borsmenta.
Pünkösdi szegfű
Május–júniusban nyíló rózsaszín, illatos virágai szinte
teljes mértékben
elborítják levélzetét. Virága rendszerint rojtos szélűek, és léteznek
egyszerű duplavirágú változatai is.
Levelei fűszerűek,
szürkés zöldek, és egész télen a növényen maradnak.
Kúszó szemölcsvirág
A föld alatt elágazó örökzöld évelő, amelynek levele
csillogó zöld. Hosszasan virágzik április végétől júniusig, elterülő, dúsan elágazódó bokron. Közepesen
gyors növekedésű, 5–10 cm magas és 30 cm átmérőjű bokrot növeszt. Bokra elterülő, kúszó, dúsan elágazódó.
Terülő kékcsillag
A harangvirágfélék családjába tartozó, fagyérzékeny
dísznövény. Virágzása júniustól a fagyokig eltart, ez
idő alatt nagy tömegben hozza ötszirmú virágait, melyek lehetnek kékek, lilák, rózsaszínek vagy akár fehérek.
Fehér varjúháj
Alacsony gyepet alkotó örökzöld, pozsgás levelű évelőcsoport. Leveleik aprók, zöldek, zöldesbarnák, néha
zöldespirosak. Virágaik aprók, öt szirmúak, csillag
alakúak. A virágok színe lehet fehér vagy halvány
rózsaszín. Májustól júliusig virágoznak, 5–15 cm magasak.
Római kamilla
20–30 cm magasra növő, lágy szárú, évelő növény.
Elterülő gyökértörzséből sok kúszóhajtás fejlődik.
Levelei finomak, szürkés zöldek, virágai fehérek. Június közepétől augusztusig nyílik.
Kakukkfű
Szárazságtűrő, fényigényes. Egyes fajták 20–50 cm
hosszúra növő hajtásai elfekvők, mások félgömb alakú
bokrokká fejlődnek. A hajtások elágazók, a fekvő részeken legyökeresednek. Apró, egyes fajokon lilás
rózsaszínű, másokon rózsavörös virágai az ágak végén nyílnak.
Párnafű
Az apró levelek és a karcsú rózsaszín szárak 5 cm
magas sűrű levélszőnyeget alkotnak. Szinte teljesen
fagytűrő. A kertben elszaporodott növény a fagy hatására visszahúzódik, és legtöbb levelét elhullajtja, de a
következő évben újra kihajt és terjeszkedik. Az árnyékos és félárnyékos helyeket kedveli. Az erős napfénytől elhervad.
KL
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In memoriam Kristóf László
(1950–2019)
Kedves Laci!
Kollégáid, munkatársaid, volt tanítványaid nevében fájó szívvel, szomorúan emlékezem most meg Rólad. Egy ember
életét nem lehet pár leírt gondolattal
összefoglalni. Emléket állítani és emlékeztetni rá, talán igen. Fájó szívvel teszem ezt.
Egy olyan emberről emlékezem most
meg, aki egész életét az oktatásnak, nevelésnek szentelte. Főiskolai tanulmányait Szombathelyen végezte
matematika–orosz szakon. Később, felismerve a kor követelményeit, elvégezte az informatikát is. Székesfehérváron kezdett tanítani a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Már akkor is jellemző volt
rá, hogy élményszerűen tanította a matematikát. A gyerekek nagyon
szerették az óráit, és osztályfőnökként is nagyon jó volt a kapcsolata
a tanítványaival. Nyaranta vándortáborokat szervezett változatos,
érdekes programokkal. Felkérésre nagy örömmel tartott felnőtteknek is számítógép-használati tanfolyamokat. A Rákóczi után a Hétvezér Általános Iskola, majd Budapesten a Losonci Téri Általános
Iskola következett.
2008 augusztusában kezdett a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolában dolgozni. Emlékszem, az akkori igazgatónő felvétel
előtt próbatanításra kérte fel az egyik hetedik osztályban, amit ő
nagy örömmel, minden aggodalom nélkül vállalt el számára ismeretlen tanulókkal. Az ötletekben bővelkedő, valóban élményszerűen
tartott matematikaóra azonnal meggyőzte az igazgatónőt, hogy ebben az iskolában a helye.
Matematikát és informatikát tanított itt egészen 2013 júniusáig,
nyugdíjba vonulásáig. Emberséges, korrekt, következetes, halk szavú, jó tanár volt. Kollégái, tanítványai, a szülők egyaránt tisztelték.
Osztályfőnökként is kipróbálhatta magát, tanítványai nagyon szerették.
Sok ötlet, újítás fűződik a nevéhez. A tanév végi projekteken
rendszerint új ötlettel állt elő, ilyen volt a „Túra-matek” projekt,
ahol a tanulók szintén játszva, sok mozgással, túrázással foglalkozhattak a matematikával.
Laci volt a 2009 óta iskolánkban rendezett, 5. osztályosoknak
meghirdetett, körzeti Petőfi Kupa matematikaverseny ötletadója.
Nyugdíjba vonulásáig ő állította össze a verseny feladatait, ő készítette el az okleveleket, biztosította a versenyhez az informatikai hátteret. 2009-ben elkészítette iskolánk digitális évkönyvét.
Ez a munka nem állt tőle távol, hiszen 1998-ban szerkesztette A
koronázó város című multimédiás, interaktív CD-t, majd 2001-ben a
Fehérvár és a török kor című CD-t.
Szeretett fényképezni, kiváló érzékkel örökítette meg a legjobb
pillanatokat. Számos fénykép tanúskodott erről a korábban megjelenő iskolaújságban, illetve az iskola honlapján is, melyet sokáig szintén ő szerkesztett.
Gyakran publikált az Új Pedagógiai Szemlében, és az utóbbi időben örömmel olvashattuk cikkeit a Ráckeresztúri Hírmondóban is.
Sajnos szinte csak itt hallhattunk hírt róla, nagyon visszavonultan élt
családjával.
Első házasságából két nagy fia van. Ágikát, aki a 2001-ben kötött
második házasságából született, hat évig tanítványaink sorában tudhattuk. Sok dicsőséget szerzett intézményünknek. Ő volt az ő utolsó, de a legjobb, legkedvesebb tanítványa az életben, nyugdíjas éveiben is.
Kedves Laci! Ezután már minden bizonnyal valamelyik égi iskolában folytatod a munkát, tán az angyalokat tanítod a matematika
rejtelmeire.
Nyugodj békében, Tanár úr! Nyugodj békében, Laci!

Gergics Mihályné
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Családi nap az
óvodában
Ráckeresztúr összefogott… Összefogott
egy célért, egy álomért, mellyel óvodánk gyermekeinek
öröme lebegett mindenki szeme előtt.
2019. április 13án megrendeztük a
Mosoly Óvodában az
„I. Jótékonysági Családi Napot” a húsvéti népszokások autentikus felelevenítése
jegyében. Ez alkalomból Uti Erzsike elkészítette Ráckeresztúr
népviseletét.
Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető vezetésével gyermekeink húsvéti hagyományőrző locsolkodással, sibálással kapcsolatos verssel, köszöntővel nyitották a napot. A rendezvényen segítséget
nyújtott
Bereznai Istvánné,
a települési értéktár
bizottság elnöke.
Megmozdult a
falu
aprajanagyja…. Már hetekkel az esemény
előtt minden ember,
óvodai dolgozók,
szülők, nagyszülők,
helyi vállalkozók, óvodánktól független helyi lakosok, magánszemélyek szorgoskodtak azon, hogy a jótékonysági program maximálisan elérje célját: játékaink bővüljenek, teret adjunk annak a
meghatározó feladatunknak, hogy az óvodás gyerekek fő tevékenysége a játék, és ehhez megfelelő, szép, esztétikus udvari
játékaink legyenek.
Az esemény előtt
néhány nappal már
hihetetlen mennyiségben fogytak a
támogatói jegyek és
a belépőjegyek is.
Rengeteg felajánlást
kaptunk önkormányzatunktól,
önkormányzati dolgozóktól, minden Ráckeresztúron élő ember
tenni akart valamit, hozzá akart járulni tárgyi felajánlásokkal,
személyes segítségnyújtással, kisebb-nagyobb összeggel a
sikerhez. Ennek a lelkesedésnek köszönhető, hogy várakozásunkat felülmúlta a rendezvény.
A siker ezért mindannyiunk sikere.
Köszönjük a sok anyagi támogatást, köszönjük a színes programok megvalósítását, szendvicseket, minden tálca süteményt,
tombolatárgyakat.
A teljesség igénye nélkül köszönjük Dienes Gábornak a tűzoltóautót, a Bokodi családnak a trambulint, Nagy Bernadettnek
az állatsimogatót, Herkli Anti bácsinak, hogy bevezetett minket a
húsvéti néphagyományokhoz kapcsolódó sibafonás rejtelmeibe,
Herkli Marika néninek az újrahasznosítás fontosságát, papírfonást, Radócz Barnának a katonai bemutatót.

Nagyon köszönjük továbbá Kucsera Mónikának az agyagozással való ismerkedés lehetőségét, Kovács Henriknek a tánc örömét, Uti Erzsikének a tojásfestést, berzselést, Halász Gézának
a fényképezést. A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatását is nagyon köszönjük.
Hálás szívvel köszönjük régi óvodásainknak, szülőknek az
arcfestést, hangosítást, a büfében való tevékenykedést. Köszönjük a helyi
iskola,
konyha,
boltosok, civil szervezetek, helyi alapítványok és egyesületek támogatását,
felajánlását,
segítségét.
Nehéz
lenne
felsorolni azokat,
akik hozzájárultak a
sikeres rendezvény
lebonyolításához.
Az önkormányzat által kiegészített
összeggel gyermekeink új, az EUszabványoknak
megfelelő, egymillió
forintos mászókát
vehetnek birtokba a jövő nevelési évben.
Próbáltunk nagyot álmodni, és sikerült közös erővel megvalósítani.
„Lassan, gondosan, elővigyázatosan, önzetlen csapatmunkával lehet csak nagy hegyeket mászni.” (James Ramsey Ullman)
Köszönettel:
a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda
gyerekei és dolgozói

BAKI JÁNOST

70.
születésnapján köszöntik:
Manci, Jóska, Gyula
„Születésnapodon nem kívánunk egyebet,
csendes lépteidet kísérje szeretet. Szívedben béke,
lelkedben nyugalom, légy boldog ezen a szép
napon. Szívünk szeret, ezt ne feledd, a legtöbb,
mit adhatunk: a családi szeretet.”
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Szemünk világa III.

Sokat gondolkodtam azon, mi is legyen sorozatom
A befejező része, mígnem hazafelé menet az autópáZ lyán szemembe sütött és elvakított a lemenő nap
fénye a szélvédőn keresztül, ekkor jutott eszembe a
E következő téma.
Sokat foglalkoG
zunk a bőrvédeÉ lemmel, a káros
S sugárzás elleni
Z védelemmel, ám
S a szemünket nem
É kenhetjük be
G fényvédőfaktort
tartalmazó krémmel annak ellenére, hogy a látószer!
vünket is nagymértékben károsítja az erős UVA- és
UVB-sugárzás.
Ha nem megfelelően védjük a szemünket, akkor kötővagy szaruhártya-gyulladást is okozhat az erős UVsugárzás, de szürke hályog és a szem daganatos elváltozása is kialakulhat.
Köztudott, hogy az UV-sugárzás káros hatása összeadódik az életünk során, ezért már egészen kisgyermek
kortól óvni, védeni kell a szemünket is. A gyerekek még
nem törődnek ilyennel, ezért a szülőknek nagyon fontos
szerepük van abban, hogy megtanítsák nekik a napszemüveg használatának fontosságát. Mindig igyekezzünk UV-védelemmel ellátott napszemüveget használni,
valamint tartózkodni a tűző naptól. A megfelelő napszemüveg kiválasztásában kérjék optikus segítségét.

FELHÍVÁS
A Református Drogmisszió olyan szállásadókat
keres Ráckeresztúron, akik díjazás ellenében
pedagógus-továbbképzésünk hallgatóinak színvonalas szobákat tudnának kiadni fürdőszobahasználattal. Kizárólag este 19 órától reggel 8
óráig tartózkodnának ott, ellátást nem igényelnek.
Jelentkezi Raffaelné Pankánál
a +36-30/591-2990 számon vagy az
iroda@kimm.hu e-mail-címen lehet.

Sokan kérdezhetik, hogy milyen a jó napszemüveg. Gyakran csak a divattal törődve választjuk ki az aktuális szezonra a napszemüvegünket. Ez azonban nem minden esetben
jó döntés, hiszen fontos, hogy a napszemüveg megfelelő
nagyságú legyen, jól illeszkedjen az archoz, és ami a legfontosabb: UV-szűrést biztosítson. A nem UV-szűrős, csak
sötétített üveggel
ellátott szemüvegek
több kárt okoznak,
mint amennyi hasznuk van, hiszen a
káros sugarak ugyanúgy átjutnak a szemüveg lencséjén, mint
ha nem is lenne rajtunk semmi. A közvetlen sötét miatt a pupillák kitágulnak, és a hozzájuk eljutó
fény roncsolja azokat.
A napszemüveg mellett szemünk védelmére szolgálhat
például a helyesen használt siltes sapka és a szalmakalap.
Tartózkodjunk, óvjuk szemünket a szórt UV-sugárzástól
is! A strandok vízfelületéről visszaverődött fénysugár vagy
a téli sportok kedvelőit veszélyeztető, a nagy hófedte felület
által visszavert erős napsugárzás ugyanolyan veszélyt jelent szemünk épségére.
Jó tanács: kizárólag CE jelzéssel ellátott napszemüveget vegyünk! Az UV 400 felirat jelzi, hogy a napszemüveg
lencséje teljes védelmet nyújt-e az UV-sugárzás ellen.
Peszter Zsuzsanna védőnő
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Elismerés a polgárőröknek
A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség Megyei
közgyűlésén 2019. április 27-én a Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség két tagját,
Novozánszky Csabát és Szente Imrét is
kitüntetésre méltónak találta a
megyei vezetés.
Gratulálunk, és
további sikeres
munkát kívánunk! ■

ÁLLÁSHIRDETÉS
A ráckeresztúri Református Drogterápiás Otthon

tálaló konyhai és egyszerű háztartási
feladatok ellátására
keres munkavállalót
közfoglalkoztatotti státuszba.
Olyan magára és munkájára igényes jelentkezőket várunk, akik szeretik a tinédzser korosztályt.
Fényképes önéletrajzokat az iroda@kimm.hu
e-mail-címre várjuk, további felvilágosítást a
I. Keresztúri duatlon
+36-30/591-2990 számon tudunk
Május elsején a főzőversenyen nyolc csapat indult. Első
nyújtani.

SZAMURÁJ 07 KFT.

AKCIÓK
TÁVFELÜGYELETI
SZOLGÁLTATÁS
2000 forinttól!

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

06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723
www.szamuraj07.hu

helyezett a kis csipet csapat lett, második a Mákvirág
Tánccsoport Egyesület, harmadik az Őszirózsa Nyugdíjas Klub. Különdíjat kapott a KGYSZK csapata.
A duatlon eredménye
Felnőtt férfi kategória – 1. Daradics Zoltán, 2. Laurán
Márton, 3. Joó Zoltán
Gyerek fiú kategória – 1. Laurán Bertalan, 2. Tarjányi
Péter, 3. Szalay Bendegúz
Gyerek lány kategória – 1. Bársony Boglárka, 2. Kovács
Boglárka
Felnőtt lány kategória: 1. Németh Petra Bíborka
A bevételt az óvodások kapták meg: négy futóbiciklit
vásároltunk belőle, és már másnap át is adtuk, nagyon
nagy örömmel fogadták
az óvodások és a dolgozók is.
Kellemes, vidám
napot zártunk, sok-sok
segítséget kaptam, köszönöm mindazoknak,
akik nélkül ez a nap
nem jöhetett volna létre.
Idén lesz még sportesemény, de ez még
odébb van, nyár végére
tervezem.

Radócz Barna
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ZOOM Mérhetetlen kín, mérhetetlen szeretet
Kafarnaum – A remény útja

Capharnaüm franciául azt jelenti: a pokol tornáca, elfeledettség,
káosz. És ez a neve a Galilei-tó partján fekvő halászfalunak is,
ahol Jézus a legtöbb időt töltötte, ahol nem értették meg, bár
ahol a legtöbb csodát tette.
Nadine Labaki libanoni rendezőnő nem is adhatott volna ennél kifejezőbb címet filmjének. A Kafarnaumot (amit a magyar
fordítók megtoldottak A remény útja alcímmel) a legutóbbi
Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál közönsége negyedórás tapssal fogadta, és a zsűri díját is megkapta. Nem véletlenül.
A címet a keresztény kultúrkörben nem kell magyarázni, s
Nadine Labaki néhány finom utaláson kívül (a pozitív anyaszereplő nyakában kereszt függ, bádogviskójában Jézus képe áll a
tükre előtt, a börtönökbe ferences atya jár) nem rágja a szánkba
a jézusi tanítást. Hagyja, hogy hasson, miközben valóban a pokol tornácára löki a szereplőit.
A film elején madártávlatból látjuk Bejrútot, annak is a szegénynegyedét. Betontenger, bádogviskók. Ahogyan közelít a
kamera, egyre tisztábban látszik a nyomor.
Zain (Zain Al Rafeea) a tizenkét éves kisfiú a film főszereplője. A történet szerint egy sokgyerekes menekültcsalád legidősebb gyermeke, aki korát és sovány kis teste adottságait meghazudtolva a családja gondját viseli. Papírjai nincsenek, a talajt és
minden jóérzést már rég elvesztett szülei nem foglalkoznak vele,
iskolába nem járhat. Az egyetlen ember, akivel szeretetteljes
kapcsolatban él, a húga, Sahar. Őt azonban a szülők eladják
annak a férfinak, akitől a lakhatásuk függ. Zainnél itt szakad el a
cérna. Keserű dühében elszökik otthonról.
Egy fiatal etióp anya fogadja be bádogviskójába. A nőnek szintén nincsenek papírjai. Kisbabáját rejtegetnie kell. Zain vigyáz az egyéves
kicsire, amíg az anya dolgozik. Cserében
lakhat a nyomorúságos kalyibában. Ez az
átmeneti állapot nem tart sokáig. S innentől
már nemcsak a fiú, hanem az etióp anya és
gyermeke kálváriájának is tanúi vagyunk. De a főszereplő Zain
marad, aki hol sodródik, hol eltökélten keresi a kiutat, és próbál
ember maradni egy embertelen világban.
A film kerettörténete egy tárgyalás, ahol a sokat szenvedett
Zain a bíróság előtt vádolja meg szüleit, amiért felelőtlenül hozták a világra őt és testvéreit. A tárgyaláson kiderül, már ő maga
is a fiatalkorúak börtönének lakója.
Nadine Nadaki filmje egy kisfiú szenvedéstörténetét tárja
elénk. De a Kafarnaum arról is szól, ami ma a Közel-Keleten
zajlik: a szír polgárháború következményeiről, papírok nélkül
tengődő és Svédországról álmodó arabokról és afrikaiakról, egy
rendszerről, amelyben még mindig természetes, hogy férfiak 11
éves kislányokat vesznek feleségül és ejtenek teherbe, emberkereskedőkről, nyomorról, iskolázatlanságról, kilátástalanságról.
A Kafarnaum másfél órája alatt egyetlen pillanatra sem ereszti az embert. A tizenkét éves Zain Al Rafeea, aki maga is szír
menekültként került Libanonba, lenyűgöző természetességgel
játszik. A filmből a keserédes humor sem hiányzik, bár nyilván a
történet alaptónusa szívfájdítóan drámai.
Egyes kritikusok a film végét „túl pozitívnak” tartják. S talán ez
az a pont, ahol mégiscsak jelentősége lesz a korábbi, nagyon
finom jézusi utalásoknak. S aki azokat nem veszi észre, vagy
nem érti, érezheti úgy, hogy a rendezőnő logikátlanul kizökkenti
a cselekményt a nyers valóságból.
De más logika ez. S van, amikor csak ebbe kapaszkodhatunk.
Koncz Veronika

Kincskeresés a könyvtárban
A könyvtár harmadik alkalommal csatlakozott a
Közösségek Hete országos programsorozathoz,
ezúttal is változatos, érdekes feladatok várták a
gyerekeket.
Két évvel ezelőtt Időutazás
a múltba címmel szabadtéri
fotókiállításon mutattuk
be a község régi és mai
közösségi életét – iskolai
osztályképek, szüreti fotók, a civil szervezetek fellépésén készült képek segítségével. A kiállításon 1986-os és 2016-os, a település utcáit, nevezetes épületeit ábrázoló képeket is megtekinthettek az érdeklődők. 2018-ban Szép a mi kis falunk
szabadtéri kiállítás és irodalmi, falutörténeti játékok
várták az érdeklődőket. A helyi értékekről, a helyi közösségek életéről készült fotókból nyílt kiállítás, a kérdések, feladatok a látottakhoz kapcsolódtak.
A Közösségek Hete 2019-ben alkalmat teremtett
arra, hogy érdekes irodalmi, könyvtárismereti játékokkal még inkább népszerűsítsük
az
olvasást. Elsősorban magyar
írók,
költők köteteihez kapcsolódtak a feladatok, melyek között
volt titkosírás,
memóriajáték,
nyomkeresés,
irodalmi totó.
A képfelismerő játék madarakról, fákról, virágokról
szólt. Érdekes, hogy a tengelic és az árvácska felismerése sokaknak nem sikerült.
A gyerekek leginkább a nyomkereső feladatokat
élvezték. Egy-egy magyar ifjúsági regényt kellett felkutatni a könyvtárban, s ahhoz kapcsolódtak kérdések, de
a Harry Potter és a Tikok kamrája sem maradt ki a sorból. A híres magyar Ágnesek című kvízben Bálint Ágnes,
Balázs Ágnes és Mészöly Ágnes népszerű, sokak által
kölcsönzött-olvasott köteteiről esett szó, mint például
a Frakk, az Egy egér naplója, a Lufi- és a Hanga és
Várkony-sorozat, A tésztapacsni vagy a Dalmorka, a hobbivarázsló.

GÁ

Gondolatébresztő…
„Virágokat nyújt a szerelem, a barátság –
ha jó ember barátunk – gyümölcsöket. ”
(Eötvös József)
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IRÁNY A KÖNYVTÁR!

Költészet napi verskörút
Az alsós gyerekek és tanítók Drozdikné Nagy Ágnes Tünde vezetésével versmondó körútra indultak április 11-én,
Irodalmi est Adél emlékére
a költészet napján. A polgármesteri hivatalnál, a trafiknál,
a felsős iskolánál, majd a könyvtárnál mondták el közö- Idén a költészet napi irodalmi estet Adél emlékére rensen Gazdag Erzsi Itt a tavasz című versét, s minden hely- deztük meg, aki már egy éve nincs közöttünk. Gondoszínen elhangzott egy-egy József Attila-vers is.
■ latai azonban tovább élnek, egyet föl is idéztünk:
„Szeretnék mindenkit kérni, hogy a kedvemért csak
egyszer próbálja ki, hogy a dolgokban, legyenek bármilyen szörnyűek, keressen valami szépet, mert annyira
csodás a világ, és Isten csupa-csupa szeretetből adta.”
Mindig szeretettel emlékezünk Adélra, mert tudjuk: a
szeretet körbeér.
Számos szép vers hangzott el, sok-sok gyerek és
felnőtt olvasott elsősorban magyar költeményeket. József Attila versei mellett a népes közönség hallhatott
szemelvényeket Ady Endrétől, Csokonai Vitéz Mihálytól, Vörösmarty Mihálytól, Reményik Sándortól, Romhányi Józseftől, Miklya Zsolttól, Túrmezei Erzsébettől.
Mocsai Katalin saját versét olvasta föl. Az este Vas
Húsvéti kézműves foglalkozás
István A Teremtőhöz című költeménnyel zárult, melynek
A tavaszi szünetet megelőző napon a könyvtárban Garai- záró sorait idézzük:
„Meghalok, semmit nem veszítek,
né Máté Andrea irányításával húsvéti nyuszis tolltartót
Művedet meg nem semmisíted
készíthettek az érdeklődő gyerekek. Volt, aki pöttyökkel
s a mennyben vagy pokolban
díszítette, más lekonyuló fület ragasztott; egy biztos, nem
Az
leszek, ami voltam.”
született két egyforma nyúl.
■

gá

2019. április 11.

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

Idén is számos szép vers került
az utcára a Posztolj verset!
akciónak köszönhetően.
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A japán konyha
A japán konyha alapját a zöldségek
és a halak képezik. Az ételeket evőpálcika segítségével fogyasztják. Fontos eleme még konyhájuknak a szójaszósz és a tengeri alga. A zöldségekből álló salátákat gyakran keverik a
tengeri algák valamelyikével. Tipikus
saláták: avokádósaláta, szezámmaggal ízesített zöldsaláta,
algasaláta, illetve a gari, ami pácolt gyömbér.
A leveseket sokszor az étkezés végén fogyasztják. Van,
hogy két levest is esznek egy-egy étkezéskor. Egyet az elején,
egyet zárásként. Az általunk legismertebb leves a mizo, ami
hal alapléből (dashi), valamint mizo-pasztából készül, illetve a
tenger gyümölcseivel gazdagított sumashijiru.
Japánban a desszertnek nincs nagy hagyománya. Az étkezéseket általában rizzsel fejezik be. Ha mégis valami édesre
vágynak, akkor a szezonnak megfelelő gyümölcsöt fogyasztanak. A japán konyhában fellelhető desszertek: zöld teából
készített fagylalt, azuki bab, ami édesen, cukrozott formában
kerül az asztalra.
A szaké 12–20%-os alkoholtartalmú rizsbor. Több mint
20 féle rizsbort készítenek. A shochu 25–35% alkoholtartalmú
párlat, amit árpából, édesburgonyából vagy rizsből nyernek.
A tea elmaradhatatlan része a japán kultúrának. A zöldtea a
legkedveltebb ital. Melegen, cukor és tej hozzáadása nélkül
isszák. A japán éttermekben ingyen szervírozzák az étkezésekhez.

Szusi
Hozzávalók 4 adagra: 250 g lazac (friss, nyers), 200 g szusi
rizs, 2.7 dl víz, 20 ml mirin (rizsecet vagy szaké), fél kávéskanál
wasabi konzerv, 3 db nori lap
Mossuk át a rizst, amíg a leve már nem fehér. Minimum hétszer
kell átmosni kevergetve, óvatosan dörgölve, hogy leváljon róla
minden keményítő, majd háromszor keverés nélkül leöblíteni.
Tegyük fel főni a vízzel kis lángon, fedő alatt. Ha a levét elfőtte,
vegyük le a gázról, tartsuk továbbra is lefedve. Hagyjuk így állni
30 percig.
A mirint kicsit langyosítsuk fel, ez lesz a sushi-zu. Borítsuk a
rizst egy olyan lapos tálba, amiben szét tud terülni, majd apránként rácsorgatva forgassuk össze a cukros keverékkel. Ha kész,
tegyük félre egy órára száradni. Ne fedjük le.
A norilapot a rövidebb oldala mentén vágjuk félbe. Nyílt lánggal kicsit megkapathatjuk, hogy ropogósabb legyen. Tegyük
szusitekerő gyékénytekercsre, és fedjük be rizzsel. Mielőtt a
rizshez nyúlunk, mindig vizezzük be a kezünket.
A rizs közepén húzzunk egy vékony csík wasabit. Erre középen fektessük a kisebb csíkokra vágott halat. Fogjuk össze a
bambuszlapot, tekerjük fel, amíg a tekercs jól össze nem tapadt,
és formát nem nyert. Tekerjük ki, a közepénél vágjuk ketté. Tálaláshoz tegyünk szójaszószt egy lapos tányérkába, mellé egy
csepp wasabit. Ezt aztán elkeverik a szójaszószban, és ebbe
mártják a szusit.

LOGIKAI FELADVÁNY – Mivel foglalkozik az ötödik testvér?
Öt nővér tartózkodik a szobában: Anna könyvet olvas, Magdolna varr, Helga sakkozik, Krisztina vasal. Mit csinál az
ötödik testvér?
A megfejtés beküldésének határideje: 2019. június 5. E-mail cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com ● A 2019. áprilisi
irodalmi feladvány megfejtése: József Attila: Altató, Óda. Tizenhárom hibátlan megfejtés érkezett, a három szerencsés nyertes: Fritz Ferencné, Nyul Andrásné, Szekeres Józsefné. A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden
megfejtőnek gratulálunk!

BONYHÁD
A völgység fővárosának nevezett Tolna megyei
városkában tizenháromezren élnek. A megyeszékhelytől húsz kilométerre található település a XIV. századtól létezik, virágkorát feltehetően a XVIII. század második felében élte,
amikor megszerezte a mezővárosi címet, s vásártartási jogot kapott II. József királytól. A városon fontos út haladt át, és két jelentős híd biztosította az átkelést az ingoványos „Bonyhádi Bozóton”. 1872-ben Bonyhád újra község lett. A második világháborút követően az itt élő németeket kitelepítették, helyükre bukovinai székely, erdélyi, bácskai családok kerültek. – Bonyhádot
1977-ben újra várossá nyilvánították, ma a megye negyedik legnépesebb települése. Nevezetességei közé tartozik a Völgységi
Múzeum, a Tűzoltómúzeum, a Perczel család sírkertje, a székely
emlékpark, a Gencsy-kastély, az ország legmagasabb májusfája.

Medvecsalád szobor ● Az alkotás a Városi Könyvtárnak helyet adó
Perczel-kertben áll. A parkban volt egy balesetveszélyes öreg fa, amit kivágtak. A megmaradt vastag fatörzsből felkérésre Szemcsuk István és
Biszak Antal fafaragók készítettek egy kedves háromtagú medvecsaládot.
(Forrás: www.kozterkep.hu; fotó: Szatmári Ádám)
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Mentsük meg a
ráckeresztúri focit!

ÚTRAVALÓ ÜZENET

„Húsz év múlva csalódottabb leszel azok
miatt a dolgok miatt, amelyeket nem csináltál, mint azok miatt, amelyeket csináltál.”
Nagyon egyszerű idézet, mégis rendkívül mély jelentéssel és hatással bír. Persze csak akkor, ha megállunk és elmélkedünk rajta. Tizenévesen
mindent tudni vélünk. De vajon látunk húsz évre előre? Állíthatjuk biztosan, hogy amit ma döntünk, az húsz év múlva is megállja
a helyét? Nem most van az ideje kipróbálni minden lehetőséget,
amelyet az élet elénk tár? Húsz év múlva már késő ezen morfondírozni. Az idő elszalad, és bizony vannak olyan dolgok az életben, amelyeket később már nem csinálhatunk. Ezek közül példa
egy focicsapat U19-es csapatában való szereplés. 1999. január 1.
és 2006. december 31. között születtél? Akkor szerencséd van,
mert az ajtó nyitva áll, de ha ennél idősebb vagy, akkor ez az ajtó
bezárult előtted, még mielőtt átléptél volna rajta. Ez az, amit talán
csak húsz év múlva fogsz megérteni. Akkor már késő...
Ezért szólítalak benneteket, ráckeresztúri fiatalok és szüleik!
Hogy a klasszikust idézzem: „Talpra magyar, hí a haza!” Elfogytunk, legyengültünk. Az utolsó előtti pillanatban vagyunk. A kérdés most már a következő: független ráckeresztúri foci, fejlődés,
közösségi értékteremtés, fiataloknak lehetőség helyben, településünket képviselve vagy gyors, esetleg lassú elmúlás. Komoly múltú egyesület vagyunk, 1930-ban alakultunk. Sok játékosnak szereztünk sportolási és közösségi lehetőséget, sok nézőnek és támogatónak felejthetetlen pillanatokat. Voltak és vannak nehéz időszakaink, de a közösség erejével úrrá lettünk a problémákon.
Szükségünk van rátok, fiatalokra a játékotokért, és szükségünk
van rátok, szülőkre a támogatásotokért. Mindenekfelett szükségünk van az elkötelezettségetekre!
Csatlakozzatok a Ráckeresztúri Sportkör Egyesülethez! 1999.
január 1. és 2006. december 31. között születtél? Várjuk jelentkezésed az egyesületnél. Szerezz új barátokat, tanulj kitartást és fegyelmezettséget, építs állóképességet, legyél része egy csapatnak,
fejlődj és erősödj, nevess és sírj velünk, a településünkért és magadért. Gondolj erre: húsz év múlva, elfoglalt életedben, hajlandó
lennél elcserélni az összes napot ettől a naptól addig, egy esélyért,
csak egyetlenegy esélyért, hogy visszajöhess ide, az élet szemébe
nézz és mondd: minden lehetőséget kihasználok, amit elém társz.
Éppen úgy, ahogy én, a helyi sportkör jelenlegi elnöke tettem
kicsivel több, mint húsz évvel ezelőtt.

Scheszták Kornél
a sportkör elnöke

„Idő múltával az emlékekből
lassan kipusztul minden
keserűség, szomorú hangulat, s
csak a jó dolgok maradnak
meg.”
(Tömörkény István)

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: 2019. június 5., éjfél
Az előző lapszámban közölt feladvány
megfejtése: a gyógyszertár bejáratánál lévő
felirat részlete. Két helyes megfejtés érkezett, a szerencsés nyertesek: Süveges

Boglárka, Lukács Krisztián.
Gratulálunk! A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben.

Új könyvek a könyvtárban
Paul, G.: A titkos feleség
Quick,A.: A lány, aki kámforrá vált
Ross, R.: A királynő felemelkedése
Vadadi Adrienn: Titkos vacsora
Wéber Anikó: Marci és a legvidámabb osztály; Ragacs, a hős kismacska; Marci és a
kincsesláda
Nyulász Péter: Kiazaki
Pásztohy Panka: Pitypang a zebrán
Schäffer Erzsébet: Ezüstróka
Csurgó Csaba–Kalapos Éva–Mészöly
Ágnes–Miklya Luzsányi Mónika–Molnár
Krisztina Rita–Sohonyai Edit–Turbuly Lilla:
Plázafoglyok

RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ ● Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja ● VII. évfolyam 5. szám
Kiadó: Ráckeresztúr Község Önkormányzat 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Telefon: 06-25/517-900; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu
A kiadásért felel: Dr. Nagy Gábor Telefon: 06-25/517-902
Szerkesztő: Gajdó Ágnes Telefon: 06-20/405-8315; e-mail: gajdoagnes@gmail.com
Szerkesztőség: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4. (könyvtár); telefon: 06-25/454-655; e-mail: rackereszturi.hirmondo@gmail.com
Megjelenik 1350 példányban. Nyilvántartásba vételi szám: CE/55570-3/2013
Nyomdai munkák: Co-Print Nyomdaipari Kft., www.co-print.hu; felelős vezető: Gebauer Gergő
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Mini vegyesboltunkban
(Hősök tere 1.)

szeretettel várjuk régi és
új vásárlóinkat
megújuló áruválasztékunkkal.
Kínálatunk:

kedden és csütörtökön friss
sertés- és csirkehús,
pulyka- és kacsahús

DARÁLT HÚS IS KAPHATÓ!
Nyitvatartás:

keddtől péntekig
8-tól 16 óráig,
szombaton 8-tól 12 óráig

HÚSRENDELÉST
FELVESZÜNK!
Tálcás felvágottak és
tejtermékek széles
választéka
Bankkártyás fizetés
lehetséges!

BOLTUNK NYÁRON
7 ÓRÁTÓL TART NYITVA!

