RÁCKERESZTÚRI

11–11–11
A Nagy Háborúban a kutatások szerint 376
ráckeresztúri katona vett részt, a hősi halottak
száma nyolcvannégy, más források szerint
százhárom. Tiszteletükre s valamennyi áldozat emlékére gyújtottunk gyertyát november
11-én, 11 óra 11 perckor.
Idén már hatodik alkalommal csatlakoztunk a székesfehérvári Krajczáros Alapítvány 11–11–11 elnevezésű felhívásához. A nemrég felújított hősi
emlékműnél fiatalok és idősebbek gyűltek össze,
hogy azokra a férfiakra emlékezzenek, akik parancsot teljesítve fogtak fegyvert, s messzi idegenben
harcoltak valami számukra megfoghatatlan és
megfejthetetlen cél érdekében.
A ma élők már nem ismerték őket, de a családi
legendáriumokban fennmaradt emlékük. Valamennyien érintettek vagyunk, hiszen nincs olyan
család, amely kimaradt volna a háborúból. Az
anyakönyvek lapjait böngészve tudjuk, sok gyerek
sosem ismerhette meg az apját, mert akkor született, amikor – ahogy a korabeli bejegyzésekben áll:
„az atya hadba volt vonulva”.
Ma még élnek néhányan, akik fel tudják idézni
a több mint száz esztendővel ezelőtt történteket.
A régi fotók is sok mindenről tanúskodnak, ezért
fontos ezeket összegyűjteni, rendszerezni, hogy a
fiatalabb generációk is halljanak arról, mennyire
tragikus a magyar történelem némely fejezete.
A megemlékezésen részt vett dr. Szentes-Mabda
Katalin Dóra polgármester, a képviselő-testület
több tagja, az oktatási, közművelődési intézmények képviselői, általános iskolás diákok, magánszemélyek. A nyolcadik osztályos Kálmán Szabina
és Nánási Ramóna verset mondott, s elhangzott az
elsőrendű cél is: a béke megőrzése és a „soha többé háborút!” gondolat fontossága. Az egybegyűltek a mécsesek lángjánál rövid fohászt mondtak
az áldozatok lelki üdvéért.
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Főhajtás és múltidézés (1956 emlékezete)
Megalakult a képviselő-testület
Újabb sikeres pályázatok
Komplex alapprogram az iskolában
Egészségnap a kisgyermekes családokért
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Szent Kereszt Gyógyszertár
(Hősök tere 4/5.; 25/455-812)
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00

Gyógyszertári ügyelet

Egészségház
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804)
Háziorvos: Dr. Mihalicza Ingrid
06-20/852-0350
Asszisztens: Németh Éva, Bakonyi Éva
Mindkét körzet közös rendelési ideje:
Hétfő: 9.00–14.00
Kedd: 9.00–14.00
Szerda: 13.00–16.00; 16.00 és 17.00
óra között csak előzetes egyeztetés
után, a munkából hazaérkezett dolgozók részére
Csütörtök: 9.00–14.00
Péntek: heti váltásban 8.00–12.00, illetve 12.00–16.00 között
Vérvétel (bejárat az udvar felől)
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30

POSTA (2465 Ráckeresztúr, Ady Endre u. 22.) Telefon: 25/455-819
Általános nyitvatartás:
Hétfő:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00
Kedd:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00
Szerda:
8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Csütörtök:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00
Péntek:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:00
Szombat, vasárnap: zárva
Pénzforgalmi nyitvatartás:
Hétfő:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
Kedd:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
Szerda:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
Csütörtök:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
Péntek:
8:00 – 12:00; 12:30 – 14:30
Szombat, vasárnap: zárva
Elsőbbségi küldemények végső feladási időpontja: hétfő–csütörtök: 16.00;
péntek: 15.00.

Sírhelymegváltás – Hősök tere (volt takarékszövetkezet épülete)
Ügyintéző: Bokorné Illyés Ibolya
Telefon: 06-20/405-8150; e-mail: temetkezes@rackeresztur.hu

Temetőgondnok – Baki Mátyásné: 06-20/852-0361
A ráckeresztúri temető 2019. szeptember 1-jétől 2020. március 31-éig reggel
6 órától este 20 óráig van nyitva.

Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.;
Vérvételhez előjegyzés szükséges! Idő- telefon: 06-22/460-023)
pont-egyeztetés a háziorvosi rendelésen Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)
Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Birgány Károlyné)
lehetséges.
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808

Fogorvos – dr. Rózsás Diána

06-20/389-0278
Hétfő, szerda: 14.00–19.30
Kedd, csütörtök, péntek: 8.00–13.00
Gyermekfogászat: kedd: 8.30–12.30
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583

Védőnői szolgálat
I. körzet: Peszter Zsuzsanna
06-20/852-0351;
e-mail: rackeresztur.vedono@gmail.com
II. körzet: Farkasné Vancsura Ildikó
06-20/225-1820; e-mail:
vedono.rackeresztur@gmail.com

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola (2465 Ráckeresztúr, Szent János
tér 31.) Telefon: 06-25/455-806 (Szent János téri épület), 06-25/455-823 (Hősök téri
épület). E-mail: alsosuli@rackeresztur.hu
RÁCKERESZTÚRI MOSOLY ÓVODA (2465 Ráckeresztúr, Korniss u. 25.)
Telefon: 06-25/455-824; 06-20/852-0342; e-mail: mosolyovoda@rackeresztur.hu
Étkezés lemondása és rendelése reggel 8 órától 10 óráig: 06-20/852-0332

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye
2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet (a családsegítő szolgálat épülete)
Telefon: +36 (22) 796 175; +36 (30) 302 3453
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu; Honlap: www.fejermepsz.hu
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 8.00–16.00; péntek: 8.00–14.00

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

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

Orvosi ügyelet

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

TŰZOLTÓK: 105

SEGÉLYHÍVÁS: 112
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél

Főhajtás és múltidézés
Ráckeresztúr azon települések közé tartozik, ahol az országban az elsők között avattak emlékművet az 1956-os
forradalom és szabadságharc hőseinek, áldozatainak emlékére. Mintegy három évtizeddel ezelőtt a forradalmi
események tevékeny részese, Bicskei Nándor kezdeményezte a mementó építését, amely a Hősök kertjében áll.
Az egyszerű, ám méltóságteljes emlékmű talapzatára koszorúk kerültek, annak bizonyságául, hogy a jelenben
élők nem felejtik el eleik szabadságvágyát, hősies cselekedeteit.
Az ünnepi megemlékezésen a Ráckeresztúri Petőfi
Sándor Általános Iskola diákjai idézték föl a forradalmi
eseményeket korabeli dokumentumok, naplórészletek
alapján. A műsort Orbán Erika magyartanár rendezte.
Nagy Imre megrendítő
szózata mellett a Hol
vagytok, srácok? című
dal is elhangozott,
nemcsak a pesti srácok,
hanem
valamennyi
forradalmár emlékére.
Dr.
Szentes-Mabda
Katalin Dóra polgármester ünnepi beszédében arról szólt, hogy
1956 forradalmát külső erők segítségével leverték, a szabadságharc elbukott, de mégis, e pár nap után már semmi sem maradt ugyanaz, mint korábban volt. Láthatatlanul, de kitörölhetetlenül ottmaradt a szívekben a forradalom eszméje, a mártírok emléke, az összetartozás tudata. A polgármester hangsúlyozta: szerencsések vagyunk, mert ma nem a szabadságért kell harcba szállni,
de tudnunk kell hinni a jövőben, abban, hogy annak mi
vagyunk a formálói. Nem szabad félnünk a kudarctól, a
rosszindulattól, a megaláztatástól. Hinnünk kell abban,
hogy együtt képesek vagyunk szépet és jót teremteni.
Van előttünk példa, és mi is példát mutathatunk gyermekeinknek, unokáinknak. Ebben áll a mi felelősségünk:
méltónak lenni bátor elődeinkhez, bevégezni a ránk hagyományozott feladatot. Mert mi építjük a jövendőt az
utókornak.
Az ünnepség a Hősök kertjében koszorúzással ért
véget.

GÁ

Novemberben hűvösebbek az esték, be kell fűteni.
Van, aki a gázkonvektort vagy kazánt üzemeli be, s
van, aki a cserépkályhát rakja meg jól, hogy otthonos,
barátságos meleget árasszon magából. Nálunk is ropog a tűz esténként, s ahogy a lángokat nézem,
eszembe jut megannyi emlék. Jó érzés hosszú perceket
a tűz mellett időzni, gondolkodni, összegezni egy-egy
nap történéseit, örömeit, bánatait. Ahogyan az akác-,
gyertyán- és bükkhasábok lassanként elhamvadnak,
úgy lesz egyre melegebb a szobában. Amikor már csak
a parázs pislákol, arra gondolok, mennyi mindent tanulhatnánk mi, emberek a fáktól…
S mennyi mindent tanulhatnánk, tanulhatunk egymástól! Hiszen mindenki máshoz ért, mindenki tehetséges valamiben. Csak meg kellene próbálnunk szót
érteni egymással. Lehetőleg indulatok nélkül, sok-sok
türelemmel, empátiával. Lehetnek jó ötleteink, de ha
csak a családtagjainknak mondjuk el, sosem derül ki,
vajon hasznára válhatnánk-e valamiképp a közösségnek. Épp ezért nem szabad magunkban tartani javaslatainkat, véleményünket. Fel kell vetni, el kell mondani,
hiszen – ahogy a mondás tartja – néma gyereknek
anyja sem érti a szavát. Ha megfogalmazzuk, mit szeretnénk, kicsit már meg is valósítottuk azt. Persze reális célokat kell kitűzni, s mindezt kulturált módon
közölni.
Hiszem, hogy az illemtudás sosem megy ki a divatból. Gyerekkoromban nagymamám mindig azt mondta: „légy szerény, mint az ibolya, melyet sötétben is
elárul illata”. Azóta gyakran eszembe jut ez a gondolat. A fák sem beszélnek, mégis bölcsek, akár az idő.
Örök igazságokat ismernek, amelyek nélkül nem tudnánk létezni. S ha már itt élünk, miért ne lehetnénk a
tűz csiholói? Ahogy Ady Endre írja:
„Legkülömb ember, aki bátor
S csak egy külömb van, aki: bátrabb.
S aki mást akar, mint mi most van,
Kényes bőrét gyáván nem óvja:
Mint ős-ősére ütött Isten:
A fölséges Tűz csiholója.”

Gajdó Ágnes

Kezdődik a tornacsarnok felújítása
2019. november 18-án megtörtént a
tornacsarnok munkaterület-átadása a
Magyar Kézilabda Szövetség által megbízott szakkivitelező részére. A felújítás várhatóan három hetet vesz majd igénybe.
Az önkormányzat a padlófelújításhoz
kapcsolódóan a régi, rozoga kapuk helyett
két új kézilabdakaput is vásárol, amiket
egyedileg kell legyártani, mert mélységük
kisebb, mint az általános szabvány. Az új
kapukra új háló is kerül majd.
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
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RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
(2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20.,
telefon: 06-25/517-900, 06-25/517-902;
e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu)
Polgármester:
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
06-20/239-7255
polgarmester@rackeresztur.hu
Szabadsága idején a polgármester
helyettesei:
Dienes Gábor és Lisziné Hunyadi Hajnalka
alpolgármester
Jegyző: dr. Nagy Gábor (06-25/517-902)
jegyzo@rackeresztur.hu
Képviselők:
Dienes Gábor alpolgármester 06-20/514-4816 (gdienes76@gmail.com)
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester 06-20/250-5746 (hajcsi75@freemail.hu)
Peták Norbert 06-30/428-9092 (petaknorbert2019@gmail.com)
Scheszták Kornél (schesztakkornel@rackeresztur.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: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00; péntek: 8.00−12.00
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez, adóbevalláshoz szükséges
nyomtatványok.
A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI
Csesztreginé Osztafin Ilma iratkezelési ügyintéző
ügyfélszolgálat; iratkezelés; ebösszeírás, eboltás; önkormányzati rendezvények
Bilikné Bakonyi Edit igazgatási ügyintéző
anyakönyvvezetői feladatok; népesség-nyilvántartás; hagyatéki eljárás; Bursa Hungarica-pályázat;
katasztrófavédelem; családi csődvédelem
Lukács Zsuzsanna szociális ügyintéző
szociális és gyermekvédelmi ügyek; települési támogatások; Helyi Esélyegyenlőségi Program
Molnár Nóra titkársági ügyintéző
a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok; üzletek és vállalkozások működése,
telepengedélyezés; közterület használat, közszolgáltatások; műszaki ügyek, településrendezés,
telekalakítás; közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás; adatvédelem
Osztafin Szabina ügyfélszolgálati ügyintéző
önkormányzati pályázatok, beruházások, projektek; termőföld elővásárlás, előhaszonbérlet;
növényvédelem, méhészek nyilvántartása; állatvédelem, vadkár; közterületen fakivágás
Heráné Hegyi Györgyi adóügyi ügyintéző
adóügyek; talajterhelési díj, szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás; adó- és értékbizonyítvány, adók módjára történő végrehajtás; magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezések
bejelentése
Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető
önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodása; költségvetési támogatások és pályázatok elszámolása
Izsó Rebeka számviteli ügyintéző
számviteli, könyvelési feladatok; pénztár
Szente Diána munkaügyi ügyintéző
munkaügyek; közfoglalkoztatás
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Tisztelt Választók!
Az elmúlt öt év jelentős fejlődést hozott Ráckeresztúr
életében: mára elkészültek azok a nagy értékű, sürgető
beruházások, amelyek nélkül nem lett volna működőképes a falu, mint például a szennyvíztelep és a közvilágítás korszerűsítése, az óvoda felújítása, a fogászat, vérvételi helyiség kialakítása.
Ezekre a jövőben már nem kell költenie a településnek, így a következő öt év elsődleges prioritása az úthálózat fejlesztése lesz.
Tulajdonosként figyelemmel kell kísérjük és szakmailag támogatnunk kell a Tankerület munkáját az iskolafelújítási projektben, nagyon fontos igény és cél a
két iskolaépület egybeépítése 2×8 tanteremmel, szaktantermekkel, ebédlővel, parkolókkal. Mindehhez országgyűlési képviselőnk, Tessely Zoltán segítségére is
számítunk.
Célunk, hogy lehetőség szerint megújulhasson az
Ivánkay-kastély, többfunkciós, önfenntartó rendeltetési körökkel. Nagy igény mutatkozik közösségi tér,
gyermekorvosi rendelő, kerékpárút kialakítására,
zöldterületeink fejlesztésére, mely célok egy része
függ a jövőben megjelenő pályázati forrásoktól is.
Fontos célkitűzés továbbá az óvoda udvari játékainak
bővítése, és a közvilágítás fejlesztésének folytatása is.
Komoly elvárás a temető infrastrukturális fejlesztésére,
illetve a temető melletti árok fedése megfelelő számú
parkoló kialakítása érdekében.
Az új településrendezési terv keretében ipari park
kialakítására alkalmas területet jelöltünk ki az M6-os
autópálya mellett. Nagy reményünk, hogy sikerül ezt a
területet vállalkozásokkal benépesíteni, ezzel településünk igen kedvező földrajzi adottságait kihasználni. Ez
az iparűzési adó bevételek növekedését is jelentené,
amiből még több utat, járdát újíthatunk fel, még többet
tudnánk költeni közintézményeink fejlesztésére, parkolók kialakítására, egészségügyre, oktatásra.
Mindezek még öt év távlatában is nagy célok, komoly kihívások, de én bízom képviselőtársaim támogató hozzáállásában, abban, hogy mindannyian a
településért kívánnak dolgozni. Bízom abban, hogy
képesek a lakossággal és egymással is eredményesen
együttműködni.
Polgármesterként – ahogyan eddig is – most is mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a gazdasági stabilitás és szociális biztonság fenntartása mellett
a lakosság által megfogalmazott igények minél szélesebb köre megvalósulhasson, a település továbbra is
eredményesen pályázzon, egyre több fejlesztés valósulhasson meg Ráckeresztúron.
A jól elvégzett munka egyedüli jutalma abban
áll, hogy elvégezhettük – mondta Mahatma Gandhi.
Ebben a szellemben szeretnék tovább dolgozni az
elkövetkezendő öt évben, és ezt várom képviselőtársaimtól is. A lehető legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint, felelősségteljes megbízatásként kell végezzük a munkánkat, melynek jutalma nem köszönet
vagy dicsőség, hanem az, hogy a választók által ránk
bízott feladatot elvégezhetjük.

Megalakult a képviselő-testület

Ráckeresztúr Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2019. október 29-én tartotta nyilvános
alakuló ülését. Az ülésen Bicskei József, a Helyi Választási Bizottság elnöke beszámolt az október
13-i önkormányzati választásról. Elmondta, hogy
– miként a jegyzőkönyvben is olvasható – a választások előkészítése és lebonyolítása rendben, a
jogszabályoknak megfelelően történt. A választások menetét semmilyen rendkívüli esemény nem
zavarta meg. A helyi választási bizottsághoz az
eredmények megállapításával kapcsolatos jogorvoslati kérelem nem érkezett, így az eredmény jogerős. A választásokon a 2795 fő választásra jogosultból 1319 fő jelent meg, ami 47,19%-os részvételi arány. A polgármester-választást dr. SzentesMabda Katalin Dóra független jelölt nyerte. Az önkormányzati képviselő választáson összesen 21
jelölt indult, akik közül 6 jutott mandátumhoz. A
képviselő-testület tagjai a kapott érvényes szavazatok sorrendjében a következők: Dienes Gábor
(Fidesz-Magyar Polgári Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt); Peták Norbert (független); Szabó
Dávid (független); Szabó József (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt);
Lisziné Hunyadi Hajnalka (független); Scheszták
Kornél (független).
A polgármester eskütétele után a képviselőtestület titkos szavazással döntött az alpolgármesterek személyéről. A polgármester Dienes Gábor
és Lisziné Hunyadi Hajnalka képviselőt javasolta
társadalmi megbízatású alpolgármesternek. Javaslatát a képviselők megszavazták.
A polgármester gratulált minden képviselőtársának, s felhívta a figyelmüket a 30 napon belüli
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségre és a 30
napon belüli köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezési kötelezettségre, valamint
arra, hogy az eskütételt követően három hónapon
belül minden képviselő köteles részt venni a korDr. Szentes-Mabda Katalin Dóra mányhivatal által szervezett e-learning képzésen. ■
polgármester
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Október az oviban

Térfigyelő kamerák a
Liliom utcában
A Liliom utcában egyre csak növekvő
szemétkupacot elszállíttattuk, és két kamerát
telepítettünk a terület megfigyelésére. A
közeljövőben, a település peremén újabb és
újabb helyeken jelenhetnek meg kamerák az
illegális szemétlerakás megelőzése érdekében!
Kérünk mindenkit, hogy a kijelölt hulladékgyűjtőket rendeltetés-szerűen használja.
Az üveggyűjtő konténerbe például ne dobjanak kommunális hulladékot! Az építési törmeléket és a nagyméretű hulladékká vált
tárgyakat ne közterületen helyezzék el!
Tegyünk együtt a tisztább településért!

MOSOLY HÍREK

Az Ültess fát! mozgalom keretein belül óvodánk is
kapott a száz gyümölcsfából egyet, melyet közösen,
Kalap Jakab zenés műsorával megfűszerezve ültettünk el az óvoda udvarán.
*
Óvodánk dolgozója, Dvorszkiné Farkas Rita óvodavezető-helyettes sikeres pedagógus minősítést tett a
Micimackó csoportos gyermekek között.
*
A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola
gyermekei látogattak el hozzánk, és mutatták be
óvodásainknak szüreti táncukat. Délután nyílt nap
keretében szüreti mulatságot tartottunk. Erről bővebben írtunk már az októberi Ráckeresztúri Hírmondóban.
*
A könyvtár által kiírt, „Az Üveghegyen is túl” című
rajzpályázaton sikeresen szerepeltek gyermekeink.
*
Részt vettünk az iskolai tornateremben az Utazó
planetárium műsorán, ahol sok új, bolygókkal kapcsolatos információval gazdagodtak óvodásaink.
*
Nagycsoportosaink kirándultak októberben. Részt
vettek a Nagytétényi Kastélypark múzeumpedagógiai programján, amely a régi magyar mesterségek
jegyében zajlott.

*
Ráckeresztúr Község Önkormányzata A hónap vége a tökfaragás, környezettudatosság
jegyében zajlott. Faragtunk tököt, komposztáltunk,
kóstoltunk sütőtököt, rajzoltunk, festettünk.
Vertikál Zrt. (hulladékszállítás)

Ügyfélszolgálat címe: 2451 Ercsi, Mártírok útja 47.
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00–17.00;
szerda: 7.00–16.00; péntek: 7.00–13.00
Telefon: 06-30/990-5327; e-mail:
ercsi@vertikalrt.hu

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
IDŐPONT-EGYEZTETÉS
Telefon: 06-25/436-53 E-mail: dunanett@dunanett.hu
Honlap: www.dunanett.hu

Baki Mónika
óvodapedagógus

Gondolatébresztő…
„A tisztaság a barátság és a szeretet
hű társa. Ha élsz vele, becsülni
fognak az emberek.”

(Hioszi Tatiosz)
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Újabb sikeres pályázatok
Önkormányzatunk a Magyar Falu
program MFP-OUF/2019 kódszámú, „Óvodaudvar” című alprogram keretében benyújtott
nyertes pályázatával

1 034 025 Ft
támogatásban részesül. A pályázati összegből tovább fejlődhet
óvodánk udvara.
A projekt keretében két darab
fészekhintát telepítünk, egyrészt
amiatt, mert ezt az eszközt egyszerre több gyermek is tudja
használni (szociális készségek fejlődése), másrészt a ringató mozgás fejleszti az egyensúlyt, ezzel együtt a mozgáskoordinációt
és a ritmusérzéket, és egyben kiváló testedzés is, hiszen a megfeszítő és elernyesztő hintamozgás az izmokra is pozitívan hat. Nagyon fontos, hogy a mozgás közben nemcsak fizikailag
erősödnek, ügyesednek a gyermekek, hanem a mozdulatok visszahatnak az agyi folyamatokra
is. Az egyensúlyérzék, a szem-kéz koordináció, az
ún. nagymozgások fejlődésével együtt fejlődik a
koncentráció készsége is, ami fontos összetevője
lesz később az iskolaérettségnek.
Reméljük, hogy a lurkók örömüket lelik majd
az új játékokban!
*

Ráckeresztúr Község Önkormányzata a Magyar
Falu Program keretében meghirdetett MFP-FFT
2019 kódszámú, „Temető fejlesztése” pályázati
alprogramban

1 488 494 Ft
támogatást nyert. A pályázati kiírás célja az volt,
hogy az ötezer fő, és ez alatti lakosságszámú települési önkormányzatok kötelező feladatainak ellátásához segítséget nyújtson. E feladatok közé tartozik a köztemető üzemeltetése is. A téma nem a
legvidámabb, viszont annál fontosabb. Az összeget a ravatalozó régi és állandó javításra szoruló
kegyeleti hűtőjének cseréjére fordíthatjuk.

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester
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Padlórobotok a hatékonyabb tanításért
November elején Dérné Veresegyházy Erika tanító, tananyagfejlesztő, Smart notebook oktató tartott workshopot, melyen
megismerkedhettünk három padlórobottal: a Bee-bottal, a
Blue-bottal és az interaktív DOC robottal. Megtudhattuk, hogyan kezdjünk hozzá a programozás tanításához – robot nélkül, s hogyan folytathatjuk, ha már van robotunk. Miközben
játszva tanultunk, mint a gyerekek, megtanultuk, hogyan lehet
beilleszteni az óráinkba a programozást. Ötleteket kaptunk
különböző tantárgyak és témák tanításánál való felhasználásukhoz. Különféle robotpályákon dolgoztunk, amiket kedvünkre átalakíthattunk. Minden, amit megmutatott nekünk az
előadó, a gyakorlatban, teljes osztálylétszámnál kipróbált, tanítási környezetben megvalósított ötletek alapján
készült. Egy pedagógusnak innovatívnak kell lenni, el kell rugaszkodnia a hagyományos tanítási módszerektől,
mer újítani, kitartó, nem fél a plusz munkától – mi ilyenek vagyunk, ezért vettünk részt ezen a programon. Reméljük, hogy sikerül ilyen „Zümi” méhecskéket vásárolnunk, s akkor a tanóráinkat még izgalmasabbá tudjuk tenni.
A Bee-Bot/Blue-Bot padlórobot olyan programozható eszköz,
amely tanórai és tanórán kívüli keretben egyaránt alkalmazható,
kiválóan alkalmas a diákok motiválására és komplex kompetenciafejlesztésre (algoritmikus gondolkodás, problémamegoldás, kreativitásfejlesztés) egyaránt. Az eszközt szinte bármely tanórán használhatják a pedagógusok. Az eszköz(ök) a hozzákészített eredeti
gyakorlópályán vagy tetszőleges, egyénileg elkészített pályával
használható(k). A kiindulópontra helyezve a beprogramozott lépéseket hajtja végre, a lépéssor végén hangjelzést ad.
A tanuláshoz használt pályától függően számos különböző feladathoz használható, az alsó tagozat szinte
összes tanóráján. Az irányok megtanulása mellett támogatja az egyes alapismeretek (számok, színek, alakzatok,
állatok neve stb.) játékos elsajátítását. Az eszközök támogatják a hagyományos frontális óra helyett az egyéni,
páros vagy csoportmunkára építő tanulásszervezési megoldásokat, sőt összetettebb projektmunka is megvalósítható a segítségükkel. Mivel az eszközhasználat a diákok közvetlen tevékenységét igényli, ezért a tanár szerepe a
feladatok meghatározására és a végrehajtás eredményességének támogatására irányul.
(Forrás: https://dpmk.hu/2017/11/29/problemamegoldas-az-also-tagozaton-bee-botblue-bot-robotokkal)

Drozdikné Nagy Ágnes Tünde tanító
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Komplex alapprogram az iskolában
A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola 2017
szeptembere óta az EFOP-4.1.2 „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése
érdekében elnevezésű projekt megvalósításában vesz
részt. A projekt lebonyolítása során az iskola vállalta, hogy
bevezeti a Komplex Alapprogramot, amire a 2019/2020-as
tanév szeptemberétől az alsó tagozatban kerül sor.
A bevezetést megelőzően intézményünk minden pedagógusa 4×30 órás továbbképzésen vett részt. Az elsőn
megismerhettük a Komplex Alapprogram (KAP) célját,
megvalósításának lehetőségeit, szakmai támogatórendszerét.
A második képzésen a Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoport (DFHT) stratégiájáról, módszereiről
hallhattunk. Ennek a tanítási-tanulási stratégiának a célja
a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoport kezelése. A DFHT tanítási-tanulási stratégia középpontjában a személyre szabott differenciális áll, ami a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének egyik segítője. A differenciálás persze nem új elem oktatási módszereink között, már évek óta alkalmazzuk a tanórákon. A
DFHT a feladatok sokféleségén keresztül egy időben biztosítja a leszakadók felzárkóztatását és a tehetségek gondozását.
A DFHT olyan oktatási módszert kíván megvalósítani,
melynek egyik fontos eleme az innovatív gondolkodást,
sokféle képesség felhasználását igénylő feladatok kijelölése. A pedagógus felkészíti a tanulókat az együttműködési
szabályok betartására is. Sikerélményhez szeretné juttatni, megtalálni minden tanulóban azt, amiben tehetséges.
Minden tanulónak más mértékben és más területeken
érdemes segítséget nyújtani. Ez a segítség tantárgyanként
és képességterületenként is eltérő.
Fontosnak tartja:
● az egész életen át tartó tanulás kezdő szakaszának
megerősítését
● az egészséges életmódra nevelést
● az informatikai kompetenciák fejlesztését

● a művészeti nevelést
● a tehetséggondozást
● az egész életen át tartó tanulás támogatását
● az egyénre szabott, differenciált képességfejlesztést és az alapkészségek fejlesztését
● a korai iskolaelhagyás csökkentését
A programhoz tartozik öt alprogram, a Logikaalapú, a
Testmozgásalapú, a Művészetalapú, a Digitális alapú,
valamint az Életgyakorlat-alapú alprogram. Ezek azonos
nevű képzéseket is jelentettek, melyek mindegyikén részt
vett valaki a tantestületből. Minden pedagógus két alprogrami képzésen vett részt. Az Alprogramok megvalósítására kezdetben a délutáni szakkörökön kerül sor. A délelőttöt
a hét egy-egy napján ráhangolódással, beszélgetéssel
kezdik, amire tudjuk, hogy nagy igény van.
A Testmozgásalapú alprogram a testnevelésóra, a
mozgásos tanulás, a szabadidős mozgástevékenységek
repertoárját bővíti, ahogyan a Művészetalapú alprogram a
művészeti nevelést célzó tanórák, szabadidős tevékenységek módszertanát szélesíti.
A Logikaalapú alprogram a matematikával összefüggésben lévő tantárgyak, szakkörök játékos megközelítését
segíti. A Digitális alapú alprogram a ma már nélkülözhetetlen IKT műveltségi területeket célozza meg.
Az Életgyakorlat alapú alprogram hozzájárul az egyén
és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának
tudatos kialakításához.
Gergics Mihályné igazgató

Tökfaragó verseny
Mintegy ötven remekmű érkezett az alsós diákönkormányzat által meghirdetett tökfaragó versenyre. Volt olyan lelkes kisdiákunk (és anyukánk ☺), aki három tököt hozott a versenyre. A hagyományos tökfejeken kívül rémisztőbbnél rémisztőbb faragványokat, modern technikával kivájt alkotásokat, de még kézzel festett tököket is hoztak a gyerekek. Az első három helyezett tököt a gyerekek szavazatai alapján választottuk: 1. helyezést ért el Mihály Roland 4. b osztályos tanuló alkotása (teliholdat vonyító farkasok – 69-es sorszámmal). 2. helyezett lett Bíró Kevin 2. b osztályos
tanuló 17-es sorszámú műve. 3. helyezést ért el Lósits Antal 2. b osztályos tanuló 79-es sorszámú alkotása. Őket az alsós DÖK oklevéllel, apró ajándékkal és cukorral jutalmazta.
A tanító nénik is szavaztak, ők többek között a
legrémisztőbb, legcukibb, legkisebb, leggondosabban kidolgozott, legmagyarabb, legszínesebb, legvigyoribb… tököket választották ki. Oklevelet, matricákat és cukrot kaptak a gyerekek. Akinek egyik kategóriában sem jutott szavazat, annak emléklappal,
lufival és cukorral köszöntük meg a munkáját.
Köszönjük szépen, hogy néhány napig vidám és egyben rémisztő lehetett a folyosónk! Örülünk, hogy ilyen ügyes gyerekeink és lelkes anyukáink vannak!
Drozdikné Nagy Ágnes Tünde (alsós DÖK)
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SZAMURÁJ 07 KFT.

AKCIÓK
2000 forinttól!

AKCIÓS
ESZKÖZCSOMAGOK
SZERELÉSSEL
MÁR 27 000 Ft-tól!
06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723
www.szamuraj07.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.
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Egészségnap a kis- ahhoz, hogy gyermekünk milyen ételeket fogyasszon, F
gyermekes családokért milyen sportot válasszon annak érdekében, hogy Ő
Szeretnék beszámolni az
október 26-án tartott egészségnapról. A gondolat, hogy
tartsunk egy napot a várandósoknak és a kisgyermekes
szülőknek, a szoptatás világnapja alkalmából fogalmazódott meg bennünk.
Meghívásunkat nagy örömünkre két, hatalmas szakmai tudással rendelkező szakember is elfogadta. Első előadónk Horváth Márta védőnő,
szoptatási szaktanácsadó volt, aki a szoptatás szépségéről, az anyatejes táplálás előnyeiről, majd kezdeti nehézségeiről beszélt a részvevőknek. Márti igyekezett felkészíteni minden szoptatás előtt vagy a szoptatás kezdetén álló
kismamát annak fontosságára és a vele járó örömökre.
Több alternatív eszközt is javasolt, hogy a szoptatás minél
tovább tartson, mert az első napokban nem mindenkinél
mennek felhőtlenül a dolgok.
A baba és az édesanya részéről is előfordulhatnak nehézségek, amiket kis apró
praktikákkal
ki
lehet
küszöbölni a hosszantartó
szoptatás érdekében.
A szoptatás után egy másik fontos, és érdekes témával folytattuk a programot.
Nagyon sok esetben fordul
ma már elő, hogy a kisgyermekeknél mozgásfejlesztésre is szükség van. Csatári Vera Dévény-módszerrel dolgozó DSGM szakgyógytornászt kértük fel arra, hogy adjon
bővebb tájékoztatást a témáról. Vera beszélt a normális
mozgásfejlődésről, majd az eltérésekről, valamint azokról
a haszontalan eszközökről, amik rossz irányba viszik a
normális mozgásfejlődést.
Az előadókhoz nagyon
sok érdekes és fontos kérdés
érkezett, melyekre örömmel
és legjobb tudásuk szerint
válaszoltak. Biztatták a kérdezőket, hogy rajtuk is múlik,
hogy a szoptatás vagy a
mozgásfejlesztés jó irányba
menjen, ezért jó szívvel
ajánlják, próbálják ki a hallottakat.
A szakmai előadások után
teljesen más témával érkezett Zomborka Adrienn, aki előnyös, komplex életbiztosítást is tartalmazó megtakarítási
lehetőséget ajánlott a jelenlévőknek. Bemutatta a Genetika+ megtakarítási csomagot, amely személyre szabott
DNS-analízis. Gyermekek esetében teljes térképet kapunk

egészségesebb, tudatosabb életmódot tudjon kialakítani magának.
A
Az érdeklődőket teával, sütivel és gyümölccsel Z
láttuk vendégül. A rendezvény ideje alatt és a végén is
rengeteg, a védőnői szolgálatnak felajánlott adomá- E
nyokból válogathattak a jelenlévők. A felajánlások G
babaruhát, pelenkát és egyéb hasznos dolgot tartalÉ
maztak, melyet örömmel vittek haza a résztvevők.
A következő rendezvény ötlete már a fejünkben S
van, szeretnénk, ha rendszeresen lennének ilyen al- Z
kalmak, ezzel is segítve a szakemberekkel való jó S
kapcsolat kialakulását. A programokkal, előadásokkal É
szeretnénk a családoknak lehetőséget biztosítani arra,
G
hogy bátran forduljanak szakemberhez probléma esetén, még a bizonytalanabb szülők is. Úgy gondoljuk, !
hogy ezeken
az alkalmakon a kötetlenebb beszélgetések
alkalmával a
s z ak em be r
és a családok között
bizalmi kapcsolat alakulhat ki, mely
hosszú távon segítheti a gyermekek gondtalan és egészséges testi-lelki fejlődését.
Peszter Zsuzsanna védőnő

Az Ercsi Szociális Szolgálat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

ÁPOLÓ munkakör és
TAKARÍTÓ, KONYHALÁNY
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Idősek Otthona 2451 Ercsi, Lejtő sor 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ Szabó Beáta Anasztáziától kérhető a
25/784-746 vagy a 25/786-507 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton: 2451 Ercsi, Lejtősor 1.; személyesen: 2451
Ercsi, Kossuth Lajos u. 12.; e-mailben:
szocszolg@ercsi.hu
A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.
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A fantázia kapuja
Egyik nap sétálgattam az erdőben, és ahogy mentem-mentem,
egyre csak azt éreztem: a tündérvilágba csöppentem. A fák olyan
szép színeket öltöttek, mint még soha. A leveleken átütött a gyenge napfény, és a nedves cseppek mondhatni megcsillantak rajtuk.
Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy valami mozog a bokorban. Egy kicsike őzgida volt. Felállt, és elkezdett szökdelni
befelé. Követtem, és utánakiáltottam:
– Hé, várj meg!
Az őz megállt. Sétálva
ment tovább. Egyszer
csak beugrott egy bokor
mögé, de onnan se hátra, se előre, se jobbra, se
balra. Beszaladtam utána, és megláttam egy
érdekes, fényes kaput.
Átmásztam a boltíven,
és tényleg a tündérvilágban találtam magam.
Picurka szárnyam nőtt.
Meg is akadt a szavam.
Egy másik picuri lány
kiáltott oda nekem:
– Hé, nem te vagy az
új lány itt?
– De, azt hiszem, igen.
Mi ez a hely? ...és hogy
kerültem ide?
– Majd a királynő elMagyar népmesék
magyarázza.
– Milyen királynő? –
Bognár Sarolta (4. a) alkotása
de választ már nem kaptam. Indultunk is a palotába.
– Üdvözlök mindenkit a mai ceremónián – mondta. – Egy
újabb ember kap lehetőséget, hogy csatlakozzon az évszakőrzőkhöz.
– Szerintem kerüljön hozzánk – kiabálta a tavaszőr.
– Nem, inkább hozzánk! – kiáltotta a télőr. – A miénk a legszebb évszak.
– Nem is igaz, mert a nyár a legszebb évszak.
– Csend legyen! A természet eldönti. Arra kérlek, új jövevény,
menj oda az egyik évszakhoz.
Úgy is tettem. Először a nyárhoz mentem. Nem történt semmi.
Ugyanígy jártam a tavasznál és a télnél. Már csak az ősznél volt
esély. Odamentem, s egyszer csak felkapott a szél. A ruhám szinte
teljesen levelekből állt, mikor leértem a földre. Hirtelen makkok,
mogyorók és diók jelentek meg körülöttem.
– Az ősznél még nem volt új tündér – mondta a királynő. –
Gratulálok! Te leszel az ősz egyik elhozója.
– Ne haragudjon, királynő, de én haza szeretnék menni –
mondtam. – Hiányzik a családom.
– Semmi akadálya. Ugyanazon a kapun tudsz kimenni, ahol
bejöttél. De ne feledd! Ez nem álom, és szükség lesz még rád.
Ugye visszajössz néha?
– Hát persze!
Elindultam a kapu felé, és átmentem rajta. BUMM! Újra abba a
bokorba kerültem. Abban a pillanatban kirepült még egy tündér,
és a fülembe súgta:
– Ez nem álom!
Zavartan sétáltam haza, s leírtam ezt a történetet. Remélem, te
is megtalálod azt a kaput, a fantázia kapuját! Sok sikert!
Sörös Mira (4. a)

Dió
Van egy rejtélyes golyó
Barna, rücskös, pont így jó.
Íze édes, kesernyés,
Héja kicsit keménykés.
Bele fehér, ragyogó,
Úgy hívják őt, hogy dió.

Rajz és vers: Mádai Kíra (4. b)

A csillagszemű juhász
Koltai Nikolett (4. b) rajza

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
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Elégedettségmérés

Az álmok megvalósíthatók
A könyvtár szervezésében interaktív ismeretterjesztő előadáson vehettek részt a harmadik-negyedikötödik osztályos diákok. Dr. Hajdu Zsanett biológus, gyógynövénykutató a veszélyeztetett állatfajokról beszélgetett a gyerekekkel.
Rendhagyó természetismeret órára gyűlt össze három
évfolyam és az őket tanító pedagógusok. A Bolíviát
megjárt fiatal kutató hamar megtalálta a közös hangot a
hallgatósággal. Hajdu Zsanett előadásában mesélt nagy
álmáról, arról, hogy indiánok között kutathassa a gyógynövényeket. Célja megvalósulása érdekében mindössze
huszonegy évesen, nyelvtudás nélkül vágott neki a világnak két barátjával. Bolíviában megismerkedett a
meszticek, a chiquitano és a guarasug’we indiánok mindennapjaival, s önkéntes munka keretében teknősöket
mentett. A következő évben már az indiánok hiedelmeit, szokásait, gyógynövényhasználatát tanulmányozta.
Eljutott La Pazba is, ahol a kulináris élvezetek mellett
megtapasztalta,
milyen különleges is ott a karácsony. Élményeit könyvben
örökítette meg,
melyet ekképp
ajánlott
a
könyvtárlátogatók figyelmébe:
„A
ráckeresztúri könyvtár Olvasóinak szeretettel és inspirációul
legszebb álmaik megvalósításához!”
A gyerekeknek szóló előadás elsősorban a veszélyeztetett állatfajokról szólt, de Zsanett az óceánokban felhalmozódott szemétszigetekről is beszélt, képekkel illusztrálva mondanivalóját. Felhívta a figyelmet arra,
hogy 2050-re több szemét lehet az óceánokban, mint
hal. Hogyan lehet tenni ez ellen? – kérdezte, s a kisdiákok számos okos, ötletes válasszal álltak elő. A leglelkesebbek a látottak és hallottak alapján azonnal útra kelnének, s örömmel vennének részt például teknősmentő
akcióban. A negyedikes Krisztián pedig elhatározta,
hogy ő bizony biológus lesz, s tevékenyen tesz majd
bolygónk megmentéséért.

A 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet 2. § e) pontjában
foglaltak szerint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működésének alapelve a használói elégedettség rendszeres mérése. A Vörösmarty Mihály
Könyvtár ezért elégedettségmérést végez 2019.
november 1–30. között azon Könyvtári, Információs
és Közösségi Helyeken, ahol érvényes megállapodás
alapján könyvtári szolgáltatásokat nyújt.
A Fejér megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer célja, hogy megismerje a lakosság vélemé-

nyét annak érdekében, hogy minél színvonalasabb
szolgáltatásokat nyújthasson.
Kérjük kedves Olvasóinkat, tölték ki a kérdőívet,
ezzel is segítve munkánkat. A kérdőív elérhető az
interneten:
https://www.fejerkszr.hu/elegedettsegmeres
Akinek nincs internete, nyomtatott formában is válaszolhat a kérdésekre a könyvtárban.

Szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat!
MERT OLVASNI JÓ!

Új könyvek a könyvtárban

Rufin, J-C.: Vad tengereken
Wolf, T.: Mesél az erdő a varázslókról
Ezentúl lesz banán!
A Fausttól a Szívlapátig
Czirják Eszter: A Tükörkészítő
Bartos Erika: Pest fényei
Lázár Ervin: Százpettyes katica
Csillag Péter: Ady stoplisban
Feldmár András: A cudar édesanya
Szeifert Natália: Mi van vetek, semmi?
Mörk Leonóra: Ködkirálynő
Péterfy Gergely: A golyó, amely megölte
Puskint
Balatoni József: Önharckép
Baldacci, D.: Kiút
Yalom, I. D.: Úton önmagamhoz
McDonald, D.: Az arisztokrata kémnő
Állatszimbólumtár
A–Z
GÁ
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SKANDINÁV REJTVÉNY (www.skandomata.hu) ● A rejtvény megfejtése egy népszerű magyar ifjúsági író neve és egyik
kötetének címe. Beküldési határidő: 2019. december 5. E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com.
az ölelés világnapja.
A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!

SIBE-WELDING KFT.
HEGESZTÉSTECHNIKA ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZET
Hegesztés – Lakatos munka – Csőszerelés – Hűtés – Fűtés

Kapuk, kerítések, egyedi lakatos munkák
gyártása és kivitelezése

INGYENES FELMÉRÉS
bendaklaszlo@gmail.com

Simon János

Bendák László

06-30/906-3979

06-30/863-2061

2019. november
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„Egy hideg éjszakán összebújt
néhány sündisznó, hogy kicsit
megmelegedjék. Tüskéik azonban a közelséget kényelmetlenné
tették, ezért ismét széjjelhúzódtak és fáztak. Ismételt próbálkozások után végül találtak egy
olyan távolságot, amelynél még
eléggé megmelegedhettek, anélkül, hogy összeszurkálták volna
egymást. Ettől kezdve ezt a távolságot illendőségnek és jó
modornak nevezték.”
(Paul Leyhausen)

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

A Keresztúri képeskönyv már
több mint ezer fotót tartalmaz.
Megtekinthető a Facebookon:
Községi könyvtár, Ráckeresztúr

Továbbra is várjuk a régi
fotókat, dokumentumokat.
Gyűjtsük össze emlékeinket!

A megfejtéseket személyesen is
leadhatják a könyvtárban nyitvatartási időben, vagy elküldhetik a
következő e-mail-címre:

Határidő: 2019. december 5.
Az októberi Hírmondóban megjelent feladvány megfejtése: a
Hősök terén található Szent Istvánszobor részlete.
Sajnos egyetlen helyes megfejtés
sem érkezett.

RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ ● Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja ● VII. évfolyam 11. 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
kedves vásárlóinkat
megújuló áruválasztékunkkal.
friss sertés- és csirkehús,
pulyka- és kacsahús
füstölt sonka, kolbász, tepertő
sütni való hurka, kolbász

HÚSRENDELÉST
KARÁCSONYRA FELVESZÜNK!
BÉBIPULYKA CSAK ELŐZETES RENDELÉSRE!

Nyitvatartás:

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

