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2022. július

Hová vezet az út?
Sokan szívesen járják a határt ilyenkor
nyáron is, persze nem a rekkenő hőségben, hanem az enyhébb, talán
széljárta alkonyatkor. Olyankor jó eltöprengni, vajon hova vezet az út,
amin járunk, hova jutunk, ha követjük
a kanyarulatait.
Nemes Nagy Ágnest is minden
bizonnyal foglalkoztatta e kérdés, elég
ha csak A titkos út című költeményét
elolvassuk. Ballagjunk, bandukoljunk,
andalogjunk, sétáljunk sokat – a
lényeg, hogy induljunk el!
Hogyha most elindulok,
aztán balra fordulok,
egy kis útig, titkos útig
lábujjhegyen eljutok.
Egyik oldalt házak háta,
fal a másik oldalon,
és a lombok zöld szakálla
átömlik a kőfalon.
Nem jár erre senki, senki,
csak talán a Nem-tudom-ki,
az is akkor, hogyha kell,
kézenfogva Senkivel.
Messze innen utcalárma,
messze dong a kisvasút,
így bujik a –
pszt, pszt!
így lapul a –
pszt, pszt!
titkos
út.

Az iskola- és óvodakezdési támogatásról
Megújul a központ faállománya
Szemléletformálás az energiatudatosságért
Falunk Diákja 2022
A Marton ÖTE csapata országos sikeréről
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Szent Kereszt Gyógyszertár

2022. július

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)
Gyógyszertári ügyelet
polgarmester@rackeresztur.hu
Szabadsága idején a polgármester helyettesei: Dienes Gábor alpolgármester
(06-20/514-4816); 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)
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (hajcsi75@freemail.hu)
Egészségház
Peták Norbert (06-30/428-9092) petaknorbert2019@gmail.com
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804)
Scheszták Kornél (schesztakkornel@rackeresztur.hu)
I. háziorvosi körzet: dr. Mihalicza Szabó Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu
Ingridet dr. Kasziba Lilla helyettesíti Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu
06-20/852-0350
Ügyfélfogadás: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00; 13.00−17.00
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Asszisztens: Németh Éva
II. háziorvosi körzet: dr. Kasziba Lilla Pénztár: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez,
06-20/852-0350
adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok.
Asszisztens: Bakonyi Éva

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

A nyári rendelési idő változott, Sírhelymegváltás – Hősök tere (volt takarékszövetkezet épülete)
Ügyintéző: Bokorné Illyés Ibolya
lapunk 3. oldalán olvasható!
Telefon: 06-20/405-8150; e-mail: temetkezes@rackeresztur.hu

Vérvétel (bejárat az udvar felől)
A vérvétel jelenleg szünetel!

Temetőgondnok – Baki Mátyásné: 06-20/852-0361

Fogorvos – dr. Jenei-Kálmán
Andrea, dr. Mozsolits Zsófia

A ráckeresztúri temető reggel 6 órától este 21 óráig van nyitva.

s

06-20/389-0278
hétfő: 14:00–19:00, péntek: 8:00–14:00 –
dentálhigiénia
kedd, csütörtök: 8:00–14:00 (dr. Mozsolits
Zsófia)
szerda: 14:00–19:30 (dr. Jenei-Kálmán A.)
Gyermekfogászat: kedd: 8.30–12.30
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583

Védőnői szolgálat
I. körzet: Peszter Zsuzsannát Farkasné
Vancsura Ildikó helyettesíti
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

Nőgyógyászat dr. Zsolnai Csaba

Orvosi ügyelet

Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.;
telefon: 06-22/460-023)
Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Schmitsek József)
Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Schmitsek József)
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808
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
Nyitvatartás: hétfő–csütörtök: 8.00–16.00; péntek: 8.00–14.00

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (www.eon.hu)

Készenléti sürgősségi ügyelet
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuálisan rendelő háziorvos.

Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039; Körzeti megbízott: Szilukács
Krisztián, Vásári Dénes: 06-20/210-5166
hétközben 16 órától másnap reggel 8 óráig,
Polgárőrség: 06-70/211-6424
Sürgősségi betegellátás – változott!

szombat, vasárnap, ünnepnap 0–24 óra:

Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum
(Érd, Szabadság tér 9.) Felnőtt ügyelet: 0623/365-274; gyerek ügyelet: 06-23/365-770

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

MENTŐK: 104

RENDŐRSÉG: 107

TŰZOLTÓK: 105

SEGÉLYHÍVÁS: 112

2022. július

Tájékoztatás az orvosi ügyelet változásáról
Tisztelt ercsi és kistérségbeli lakosok!
2022. június 30-án megszűnt az orvosi ügyelet az Ercsi
Egészségügyi Központban.
Ercsi, Ráckeresztúr, Martonvásár, Tordas, Gyúró,
Baracska, Kajászó orvosi ügyeletét július 1-jétől az
Inter-Ambulance Kft. érdi ügyelete vette át, tehát a sürgős ellátásra szoruló betegeknek az Érdi Kistérségi
Ügyeleti Centrumban (2030 Érd, Szabadság tér 9.) kell
jelentkezni.
Az ercsi telefonszám megszűnik. (Két hónapig még
átirányítjuk az érdi ügyeleti számra.)
ÉRDI KISTÉRSÉGI ÜGYELETI CENTRUM
Felnőtt ügyelet telefonszáma: (06 23) 365 274
Gyermek ügyelet telefonszáma: (06 23) 365 770
Ügyelet címe: 2030 ÉRD, SZABADSÁG TÉR 9.
(A 220. szakiskola előtt elhaladva, az úttal gyakorlatilag
szemben, a régi főposta helyén található épület.)
Ügyeleti időszak: hétközben 16 órától másnap
reggel 8 óráig, szombat, vasárnap, ünnepnap 0–24 óra.
Ha nagy a baj, továbbra is a 112 (segélyhívó)
telefonszámot kell hívni.
Kérem Önöket, hogy a fenti tájékoztatást minél többen osszák meg, illetve a telefonszámokat mentsék el
telefonjaikra!
Az ügyeletet ellátó személyek: orvos, nővér, gépkocsivezető.
A beteget az ügyeleten a nővér fogadja, bejegyzi a
szükséges adatokat, és segédkezik az orvosnak.
Az orvos a beteget megvizsgálja, és ellátja szükség
esetén tanáccsal, gyógyszerrel (gyógyszerbeadás, receptfelírás). Szükség esetén kórházba utalja.
A beérkezett hívásokat a nővér fogadja, kikérdezi a
beteget. A telefonhívásokat minden esetben rögzítjük.
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy
a nővér kérdéseire minden esetben kérem, válaszoljanak, mert ennek alapján tudjuk a megfelelő sürgősségi
sorrendet felállítani, és ennek alapján ellátni a beteget.
Telefonszám megadása sok esetben segíti a kivonuló személyzetet, mert esetleg nincs feltüntetve a házszám vagy több van belőle, és az ilyen esetekben a
tájékozódást segíti.
HÍVÁST NEM UTASÍTUNK EL!
Az ügyeletet csak sürgős és indokolt esetben vegyék
igénybe.
Esetleges panaszaikkal, észrevételeikkel az ügyelet
vezetőségéhez lehet fordulni, az alábbi weboldalon
található részletes tájékoztatás:
www.interambulance.hu
(Forrás: https://ercsirendelo.hu/ugyeleti-szolgalat/)
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél
Júliusban születtem. Júliusban halt meg édesanyám.
Miért ne lenne furcsán összetett, már-már ambivalens viszonyulásom e szép nyári hónaphoz… Szép?
Nem mindig az. Hiszen a nap égetően tűz, a fű kisül,
s ha nem locsoljuk, akkor a vetemény sem marad
meg. A fákon megaszalódik a gyümölcs, ha nem
szedjük le időben. Olykor annyira „tüzesen süt le a
nyári nap sugára”, hogy a nemsokára kétszáz esztendős Petőfit citáljam, hogy a jó érzésű ember inkább
otthon marad, és ki sem teszi a lábát a házból.
Minden felborult, „minden Egész eltörött”, hogy
egy másik poétát, Ady Endrét idézzek. Az idei nyár
számomra sokféle szempontból különleges és várakozással teli. Várom, hogy felépüljön és megnyíljon
az új iskola, és minél több gyerek jöjjön a könyvtárba.
Ugyanakkor várom azt is, hogy a könyvtárunk bővüljön, új lehetőségeket kapjon a jövőben. Eddig igencsak zsúfolt térben működtünk, szeretném, remélem,
hogy ez majd változik.
A tervek szerint szeptembertől módosul a nyitvatartási idő is, hiszen elsősorban a gyerekekhez szeretnénk igazodni, hogy ők igénybe tudják venni a
könyvtári szolgáltatásokat, és minél előbb megismerkedjenek a könyvtár által nyújtott lehetőségekkel.
Szeretném, ha a jövőben a könyvtár épületén belül is
tudnánk rendezvényeket tartani, hiszen az mégiscsak
más élmény lenne a látogatóknak. Arra törekszem,
hogy a régi tervek is megvalósuljanak, és a gyerekeknek az iskola közreműködésével olvasókört hozzunk
létre. Talán, ha igény lenne rá, a felnőttekkel is megvalósíthatnánk ugyanezt. A vírushelyzet sajnos sok
mindent lerombolt, de úgy érzem, ha erősek vagyunk, ha igazán akarjuk a közösségi létet, akkor
együtt meg tudjuk oldani. Minden jóra fordul majd.
Mint a mesékben. Higgyünk ebben!

Gajdó Ágnes

A háziorvosi rendelési idő a
nyári időszakban
A nyári időszakban a két körzetben összevont
rendelést tartunk, az alábbiak szerint:
2022. július 4–29. között
dr. Kasziba Lilla rendel
hétfőtől péntekig 9:00–13:00
2022. augusztus 1–12. között
dr. Mihalicza Ingrid rendel
hétfőtől péntekig 9:00–13:00
2022. augusztus 15–26. között
Dr. Kasziba Lilla rendel
hétfőtől péntekig 9:00–13:00

4

2022. július

Tájékoztatás iskola- és óvodakezdési támogatásról
Iskolakezdési támogatásra jogosult a gyermek jogán törvényes képviselője, amennyiben a gyermek az adott év augusztus 1. napján Ráckeresztúron érvényes lakóhellyel rendelkezik, tanulmányait köznevelési
intézményben vagy felsőoktatási intézményben folytatja, és a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 1500%-át, egyedülálló esetén az
1550%-át.
Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet a szociális ellátásokról
szóló 18/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerint kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolást, felsőoktatási intézményben tanuló gyermek esetén a hallgatói jogviszony igazolást. Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 10 000 Ft.
Óvodakezdési támogatásra jogosult a gyermek jogán törvényes képviselője, amennyiben a gyermek az óvodai beiratkozás
évének július 15. napján Ráckeresztúron érvényes lakóhellyel rendelkezik, és az adott óvodai nevelési évben óvodába beiratkozott
gyermek, továbbá a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1500%-át, egyedülálló esetén az 1550%-át.
Az óvodakezdési támogatás iránti kérelmet is a szociális ellátásokról szóló 18/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 4. mellékletén kell benyújtani. Az óvodai beiratkozás tényét a hivatal ellenőrzi.
Az óvodakezdési támogatás összege gyermekenként 5000 Ft.
A támogatásokra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről a képviselő-testület dönt.
A kérelem mellé csatolni kell: lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány; személyigazolvány; adóigazolvány; TAJ kártya; jövedelmek
igazolására szolgáló dokumentumok; az igénylő nevére kiállított áfás számla.
A települési támogatás iránti kérelem kitöltve, aláírva, mellékletekkel együtt személyesen adható le a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben
2022. augusztus 15-től 2022. szeptember 9-ig!
A támogatási kérelem kizárólag névre szóló számla ellenében, a kérelem hiánytalan kitöltésével és a fent kért mellékletek leadásával együtt bírálható el. A támogatás kifizetése utólagosan történik.
A számlán elszámolható: óvodásoknál: éves tisztasági csomaghoz szükséges termékek (papír zsebkendő, vécépapír,
szappan); váltócipő, váltóruha; iskolásoknál a fentiek, emellett: iskolatáska, tolltartó, ceruzák, toll, festék, színes papír, rajzlap,
füzetek, vonalzó, olló, ragasztó, hátizsák, tornafelszerelés.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük van, ügyfélfogadási időben keressék bizalommal Lukács Zsuzsanna szociális
ügyintézőt.
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

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.

(HULLADÉKSZÁLLÍTÁS)
Ügyfélszolgálat címe:
2451 Ercsi, Damjanich utca 1.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 13.00–16.00; szerda: 10.00–18.00;
péntek: 7.00–13.00
Telefon: 06-22/576-070
E-mail: ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
IDŐPONT-EGYEZTETÉS
Telefon: 06-25/576-070
E-mail: ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu
Honlap: www.vertikalzrt.hu

2022. július
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni Prekop Attilának,
hogy évek óta önkéntes munkában javítja az önkormányzat járműveit. Sokszor kerestük már munkaidőn
túl is, és mindig segített, hogy a falugondnokság zavartalanul végezhesse napi feladatait, vagy a falubusz útnak indulhasson.
Köszönjük szépen Petrik Balázsnak, hogy a Kölcsey
parkban a játszótér kapujára a kicsik védelmét szolgáló biztonsági zárat szerelt fel.
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

A Keresztúri
képeskönyv már
több mint ezer
fotót tartalmaz.
Megtekinthető a
Facebookon:
Községi könyvtár,
Ráckeresztúr
Továbbra is várjuk a
régi fotókat,
dokumentumokat.

Megújul a központ faállománya
A tavalyi évben a Hősök terén és a temetőben sajnos több rossz állapotú, még élő, de veszélyes, korhadt fát kellett kivágatnia az önkormányzatnak.
Feltett szándékunk a zöldfelület megőrzése, gyarapítása, ezért idén a Hősök terén egy darab hegyi
juhart, négy darab vörös virágú vadgesztenyét, illetve két juharlevelű platánt, míg a temetőben a kerítés melletti sort pótolva hat darab himalájai nyírt
ültetett a munkálatokkal megbízott Zöldzóna Plusz
Kft. Újításként a temető melletti parkoló vonalában
hat darab páfrányfenyő telepítését is kértük.
A falugondnokság dolgozói rendszeresen és bőven locsolják a fákat, hétvégén is, amit ezúton is
nagyon köszönünk nekik!
Amennyiben valamelyik fa mégsem maradna
meg, a megbízott cég garanciálisan pótolja
a csemetét.
Az 1,4 millió
forint összértékű beruházás
ugyanúgy fontos a környezetünk szépsége,
mint egészségének megőrzése érdekében, ami a mi egészségünkre is kihatással van.
Épp ezért reméljük, hogy ez csak a kezdet, és
jövőre folytatni tudjuk a fásítási programot!
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
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MOSOLY HÍREK

2022. július

Júniusi történések

Az Ovikert Programhoz is csatlakozhatott óvodánk, nagy
örömünkre szolgál. Pályázatunkat elfogadták, és minőségi,
szinte már a termés is rajta van a paradicsom- és a paprikapalántán, fejlett szép palántákat kaptunk. A gyerekek a
felnőttek segítségével elültették, és azóta mindennap bőségesen meglocsolják. Kertünk, környezetünk gondozása fontos számunkra.
A dm Nap gyermekei napvédelmi pályázatára az idén is
jelentkeztünk. Köszönjük a szülők leadott szavazatait, támogatását. Az idei évben is
kaptunk naptejcsomagot, mellyel védjük gyermekeinket.
Tanévzáró műsorral ért véget óvodánkban a DDC táncstúdiótól Mózsik
Viktória tehetséggondozása. A táncoktatást heti egy alkalommal tartotta az
óvodánkban a négyévesnél nagyobb gyermekek részére. Köszönjük Viki
munkáját, és reméljük a következő nevelési évben is lesz folytatása.
Óvodánkban a gyerekek népi játékokkal, táncokkal is megismerkedhetnek
Papp Richárd néptáncoktató segítségével. A gyerekek nagyon gyorsan és
ügyesen megtanulták a tánclépéseket az év folyamán, és ebből tanévzáró
műsort is adtak, ahol szüleikkel együtt táncolhattak. Köszönjük Ricsi munkáját, és reméljük a következő nevelési évben is folytatódhat a
néptáncoktatás!
OTP Bank Bozsik Program Intézményi Program
keretében óvodánk ismét sporteszközöket kapott. Az

egészséges életmódra nevelés óvodai keretek között
történő megvalósítása a cél és a tehetséggondozás.
2022. június 17-én pedagógus továbbképzésen
ÜGYVÉDI IRODA NYÍLIK RÁCKERESZTÚRON vettünk részt Tatán. A Tatai Ökoturisztikai Fényes TanA Garay & Novák Ügyvédi Iroda 2022. júniustól ösvény látogatása során a lápos növény- és állatvilágvárja régi és leendő ügyfeleit új helyszínen.
gal, természetvédelemmel ismerkedtünk. Szakmai kiElőzetes időpont-egyeztetésre az alábbi elérhetősége- emelt feladatunk volt Tata város történetének megisken van lehetőség:
merése, nevezetességeinek látogatása (vár, tó).
Fiókiroda címe: 2465 Ráckeresztúr,
Köszönjük szépen az állandó felajánlásokat, virágoKossuth Lajos utca 48. (régi gépudvar)
kat, eszközöket, játékokat, amiknek hasznát vesszük
Dr. Garay Eszter, +36-30/826-5988,
az óvodában.
garayugyved@gmail.com
● Polgári jog, Agrárjog, Házassági bontóperek, vagyonjogi
megállapodások, Peres eljárásban történő képviselet,
Közbeszerzési jog

Óvodánk nyári zárva tartása: 2022. augusztus 1-jétől
augusztus 31-ig tart. Első nevelési napunk 2022.
szeptember 1. (csütörtök). Ezen a napon szeretettel
Dr. Novák Zoltán, +36-30/519-7967,
várjuk minden régi és új óvodásunkat! Új óvodásaink
rackeresztur.ugyved@gmail.com
● Agrárjog (termőföld adásvétel-ajándékozás-csere szerző- szülői értekezletének időpontja: 2022. augusztus 30.,
dések, haszonbérleti szerződések)
kedd, 16.00 óra.
● Hagyatéki eljárásban történő képviselet
● Cégeljárás, cégalapítás és változásbejelentés

Gáborné Kutasi Katalin intézményvezető
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települési rendezvényekhez kapcsolódva sikerült eddig a lakosságot elérni, és felhívni a figyelmet a közös
fellépés és az egyéni felelősség fontosságára is.
2022. június 14-én, kedden a Sikeres Csapatjátékokért Alapítvány munkatársai rendhagyó természetismeret órákat tartottak a Ráckeresztúri Petőfi Sándor
Általános Iskolában. Fux István igazgató úr támogatásával a komplett órák a 3., 4., 5. és 6. osztályokban
lettek megtartva. A felvezető beszélgetések után gyerekeknek, fiataloknak szóló kisfilmek lettek levetítve,
majd kötetlen beszélgetés, kérdezz-felelek játék következett a filmben szereplő fontosabb megállapításokról. A gyerekek nagy lelkesedéssel mesélték,
hogy ki, hogyan járul hozzá az otthoni energiaszámlák csökkentéséhez. Ezután a kisebbek rajzoltak, a
nagyobbak a tesztet töltötték ki. Az esemény zárásaként pedig előkerültek a játékok. Az ismertebb játékboltokban is megvásárolható, napelemes, lépegető
robottal és autóval lehetett játszva megtapasztalni a
jövő egyik legfontosabb, megújuló energiaforrását.
Valódi élmény volt, ahogy a nap sugaraira megfontolt
lépésekkel elindult a kis robot, felpörögtek az autó
kerekei.
A
négy osztályban összesen
közel száz
iskolással
tudtunk
a
közös jövőről
beszélgetni.
Júliusban
az Alapítvány
munkatársai további programokat szerveznek, melyekre várják az érdeklődőket.

Itt a nyár, a meleg és a jó idő, aki tud, strandokon,
vízpartokon hűsöl, de valahol egyre többen látjuk,
hogy ez már több, mint jó idő, érezzük, érzékeljük a
sokat emlegetett klímaváltozás jeleit. Az agrárminiszter történelmi aszályról beszél, vannak helyek, ahol
horgásztavak száradnak ki.
A klímaváltozás, a globális felmelegedés súlyos
problémákat, közösen megoldandó feladatokat vetít a
közeljövőre. Legfőbb előidézője az üvegházhatású
gázok, például a CO2 nagy mennyiségű légkörbe jutása, mely leginkább a fosszilis, szénalapú energiahordozók elégetéséből származik.
Ebből adódik, hogy
a
klímaváltozás
szoros összefüggésben van az
energiafogyasztási
szokásainkkal is.
Éppen
ezért
még
fontosabb,
hogy tisztában legyünk az alapvető összefüggésekkel, és a „saját
házunk táján” megtehető energiaspórolási lehetőségekkel.
Július végéig éppen ezekkel a témákkal foglalkozik a Sikeres Csapatjátékokért Közhasznú Alapítvány
által megvalósuló, Szemléletformálás az energiatudatos gondolkodásért (KEHOP-5.4.1-16-2016-00036)
program is, melynek célközönsége az „Ercsi és környékbeli települések” (Martonvásár, Ráckeresztúr,
Kajászó, Gyúró és Vál) lakossága, gyerekek, fiatalok,
Sikeres Csapatjátékokért Alapítvány
felnőttek és a döntéshozók.
Célja, hogy a különféle települési programok keretében minél szélesebb körben felhívja a figyelmet az Gondolatébresztő…
elérhető megújulóenergia-hasznosító rendszerekre, „– Mi az, hogy »sors«?
mint a napelem, napkollektor, hőszivattyú, megfelelő – Olyan, mint a szél, vagy valami hasonló,
hőszigetelés és a mindennapi rutinokba beépíthető vagy mint a villám, vagy a nagy hideg. Semmit sem
lehet ellene tenni, és senki sem oka. Hiszen a hideg
takarékossági praktikákra.
nem tehet róla, hogy hideg. Csak arról tehet az
Ráckeresztúron és Martonvásáron iskolai progra- ember, hogy miképp viselkedik, amikor hideg van.”
mokban, Ercsiben a karatetáborban, Kajászón pedig
(Anna Seghers)
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Békes Zoltán
Iskolai versenyeken mindig
indult, szüreti felvonulásokon
táncolt, kulturális gálákon,
iskolai, községi ünnepségeken
szerepelt. Tanulmányi versenyeken többször képviselte
iskolánkat, legjobb eredménye
a 2019-ben Ercsiben rendezett Gyors ész, hamar kész
vetélkedőn elért I. helyezés.
Focizott az intézményi
Bozsik-tornákon iskolánk színeiben, többször volt
mezei futóversenyen, idén az iváncsai Diákolimpián
induló csapatunk tagja volt.
Tanárainak többször segített felvételt készíteni a
műsorokról, amiket aztán összevágott, és videót szerkesztett.
Mindezek mellett ötéves kora óta versenyszerűen
focizik és karatézik. 2016 óta versenyzik a Katana SE
színeiben. Többször volt már korosztályának országos bajnoka.
Csak az idei eredményeit említve:
● február Gödöllőn országos karate bajnokságon
KATA 1. hely, KIHON IPPON KUMITE 1. hely,
KUMITE 1. hely
● március Sárváron országos bajnokságon KATA 1.
hely, KUMITE 1. hely
● április Ercsiben Magyarországi Szövetség Országos
Bajnokságon KATA 1. hely, KUMITE 3. hely; Százhalombattán Országos Diákolimpián KATA 3. hely
● május Karate Open JKA Hungarian Nemzetközi
Bajnokság KATA 1. hely, KUMITE 3. hely
A rengeteg szabadidős elfoglaltsága mellett nyolc
éven át jeles bizonyítványa volt.

Zatkó Zénó
Minden évben kitűnő tanulmányi eredményt ért el.
Többször indult országos
levelezős tanulmányi versenyeken, a Tudásbajnokságon megyei döntős 5. helyett volt irodalomból, 7. helyezett matematikából. Arany fokozatú minősítést szerzett két félévben is matematika és irodalom, szövegértés tantárgyból.
Képviselte iskolánkat Pázmándon, Székesfehérváron
matematikaversenyen. 2017-ben Kápolnásnyéken szintén matematika tantárgyból 3. helyezett lett, 2018-ban
az ercsi Gyors ész, hamar kész logikai vetélkedőn pedig
1. helyezést ért el.
Minden évben indult az iskolai Petőfi-napok versenyein: 2017-ben tanulmányi és informatikai versenyen is
1. helyen végzett. 2019-ben fejszámoló versenyen aratta
le a dicsőséget, de 2. lett helyesírási és a történelmi versenyen is. 2020-ban játékos anyanyelvi vetélkedőn 1.
helyezés, 2022-ben pedig nyelvtan vetélkedőn és a pingpong versenyen lett övé az 1. hely, míg angolvetélkedőn
2. lett.
Idén jó eredménnyel képviselte iskolánkat a székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskolában rendezett j-ly-s helyesírási versenyen.
Focizott az intézményi Bozsik-tornákon, táncolt a
szüreti felvonulásokon, szerepelt a kulturális gálákon,
iskolai, községi ünnepségeken.
Szabadidejében 2019 óta a Sulikézi programban tevékenykedik, eleinte segítőként, de az idei évtől már
mint játékvezető.
Ráckeresztúr közösségi életében is aktívan részt vett,
2017-ben a pihenőpark építésénél segédkezett aktívan.

Évzáró és díjátadás
A tanév végét mindig nagyon várják a diákok és a pedagógusok egyaránt. Az elmúlt esztendő
ráadásul különösen nehéznek bizonyult a ráckeresztúriaknak, ugyanis az új iskola építési
munkái miatt az alsó és a felső tagozat diákjai egyetlen épületben tanultak, a tanári szobát
például konténerben alakították ki. A zsúfoltság számos konfliktust eredményezett, ám sok-sok
előnnyel is járt. Együtt teljesítették a tanévet, és együtt oldották meg a felmerülő problémákat,
miként erről Fux István, az intézmény vezetője szólt a tanévet összegző beszédében. Az igazgató január közepén lett a ráckeresztúri iskola vezetője, azóta hatalmas lendülettel és lelkesedéssel veti bele magát a munkába. Az évzárón összegezte az elmúlt év történéseit, sikereit, és
köszönetet mondott az önkormányzatnak, a pedagógusoknak, a szülőknek és a diákoknak a
kitartásért, az együttműködésért, a türelemért.
Az évzárón felszólalt dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester is, aki szintén hangsúlyozta, hogy különleges tanévet
zárt az iskola, ő is megköszönte a kitartást felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt, s kiemelte, hogy az új épületben majd igazán
XXI. századi körülmények között tanulhatnak az ide járó gyerekek.
Az évzárón díjazták a közösségi munkában aktív és kiváló tanulmányi eredményt elért diákokat, ők egy-egy szép könyvvel
térhettek haza.
Ráckeresztúron több mint két évtizedes hagyomány, hogy a tanév végén átadják a Falunk Diákja kitüntető címet. A nyolc
év alatt kiválóan teljesítő diákok a község címerét ábrázoló emlékplakett mellett ötvenezer forint pénzjutalomban is részesülnek. A
két díjazott idén Békes Zoltán és Zatkó Zénó lett. A méltatásban elhangzott, hogy mindkét fiú példás magaviseletű, udvarias, segítőkész, társaikkal barátságosak, népszerűek. Közösségi munkákra elsőként jelentkeznek, szabadidejükben sportolnak.
gá
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Gondolatszilánkok a tanév végére
Kedves Gyerekek! Nem volt könnyű a tanév nektek, ebben biztos vagyok.
Higgyétek el, nekünk sem, bár ez nem vigasztal titeket. Rengeteg iskolai és
iskolán kívüli programot szerveztek tanítóitok és tanáraitok nektek: kirándulásokat, játékos foglalkozásokat, versenyeket, sportjátékokat itthon és környékünkön. Sőt országos és nemzetközi szinten is jól megálltátok a helyeteket, hiszen a Hebe és a Hon- és népismeret versenyeken országos top 1–15. helyezéseket, a Nemzetközi Keresztúri Diáktalálkozón nemzetközi 1. helyezést értetek el. Büszkék lehettek magatokra, mert mi azok vagyunk rátok.
Kedves Szülők! Ez a tanév mindenkinek egy nehezített pálya volt. Erősen nehezített pálya. Nagyon sok segítséget, munkát és
pozitív hozzáállást kaptunk Önöktől. Ezt nemcsak a szülői munkaközösség vezetőinek és tagjainak, hanem minden szülőnek hálásan köszönöm.
Sajnos a zsúfolt körülmények konfliktusokat is szültek. Igyekeztünk és a jövőben is igyekezni fogunk úgy megoldani azokat,
hogy kölcsönösen mindannyiunk számára előremutatóak legyenek. Köszönöm, köszönjük, ha keresnek minket kisebb-nagyobb
gondjaikkal, igyekszünk rá megoldást találni.
Összegezve a második félévet: létrehoztuk a virtuális világban is önmagunkat, így folyamatosan tájékozódhatnak az internetoldalunkon és facebook oldalunkon keresztül arról a rengeteg munkáról, amit kollégáimmal együtt végeztünk. Idetartoznak a helyi,
megyei, regionális és országos versenyek, a falunkban működő civil szervezetekkel kialakított kapcsolatunk folytatódik. Izgalmas,
érdekes volt a Lázár Ervin Kulturális Programunk, a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogprevenciós Programja, szabadidős foglalkozások, közös ünneplések március 14-én, június 3-án, a Nemzeti Összetartozás Napján, az iskolanyitogató foglakozások, intézményi elismerés Vakler Anna népzenésztől, a Kamaszvilág foglalkozás, az élményközpontú nevelésünk és kirándulásaink.
A tanév végi bizonyítvány útmutató, hiszen nemcsak a diákoknak mutatja meg az éves teljesítményüket, hanem a tanárok munkájáról is visszajelzést ad. A pedagógusi munkánkról nagy hiba lenne a visszajelzést csak a jegyekben és átlagokban keresni.
Hiszen a személyiség formálása, az általunk fontosnak tartott értékek átadása ugyanolyan fontos, mint a tananyag oktatása. Vannak nem számokban mérhető eredményeink is. Vannak állandó értékek és olyan tudnivalók, amiket nagyon korán kell közvetíteni.
Ahogy Csépe Valéria professzor asszony mondja: „A kultúrafogyasztásnak automatizmussá kell válni, ugyanúgy, mint a fogmosásnak. Ha elfelejtettem, akkor hiányérzetem van.” Kollégáim erőssége a szociális érzékenység, empátia, tiszteletadás, bizalom mint
nevelő erő, egyéni felelősség. A kultúrára, művészetre, szépre és jóra való fogékonyság mind-mind olyan érték, amelyet
kollégáim közvetíteni és átadni szeretnek és tudnak gyermekeiknek és önöknek.
Kedves Kollégák! Köszönöm az elhivatottságotokat, az
abból fakadó munkátokat, a szabadidőtöket is feláldozó önzetlen segítségeteket, amely a fejlesztő- és tehetséggondozásban, a versenyekre való felkészítésben, a tanórákon és
gyerekekkel való foglalkozásokon megjelent. Hála legyen
érte.
A nyár vége izgalmas feladatok elé állít gyerekeket, szülőket egyaránt! Remélhetőleg a nyár végén új, korszerű iskolaépületben
kezdhetjük meg tanévünket. Várhatóan augusztus második felében örömteli költözködés áll előttünk. Ebben kérjük a kedves szülők segítségét. Amennyiben biztosat tudunk mondani, honlapunkon és facebook oldalunkon hirdetni fogjuk. Kérjük, figyeljenek rá.
A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola jutalomkönyvben részesítette mindazon kitűnő tanulók munkáját, akiknek kitűnő
lett a bizonyítványuk. Ezúton is gratulálunk kitűnő tanulóinknak: Kővári Zita 1. a, Mónos Csenge 1. a, Pesszer Jázmin 1. a, Tóth
Attila 1. a, Gajdó Jázmin 2. a, Kovács Panna Györgyike 2. a, Kővári Júlia 2. a, Stadler Dóra 2. a, Jusztin Laura 2. b, Cserna Zita
3. a, Erdődi Réka 4. b, Takács Mariann 4. b, Békes Gergő 5. a, Maros Vivien 5. a, Tamás Gréta 5. a, Bognár Sarolta 6. a, Dienes
Regina 6. a, Novozánszki Bíborka 6. a, Lukács Krisztián 6. a, Zsigmond Réka 6. a, Sörös Mira 6. a, Mádai Kíra 6. b, Megyeri
Bernadett 6. b, Kovács Ádám 7. a, Baksai Zoltán 8. a, Békes Zoltán 8. a, Glócz Tamás 8. a, Kihári Adrienn 8. a, Mihály Zoltán 8. a,
Zatkó Zénó 8. a.
A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány hagyományai szerint minden évben jutalomban részesít osztályonként egy-egy tanulót,
aki kiemelkedő munkát végzett az osztályközösségért, illetve iskolánkért. Az Alapítvány jutalomkönyveit Gajdó Györgyné és Lisziné Hunyadi Hajnalka kuratóriumi tagok adták át a következő tanulóknak: Mónos Csenge 1. a, Szász Bence 2. a, Kovács Lili Hanna
2. b, Mike Tímea 3. a, Bársony Botond 4. a, Bíró Kevin Nándor 4. b, Sándor Zsanett 5. a, Zsigmond Réka Zsuzsanna 6. a, Bársony
Boglárka 6. b, Tóth Mira Lotti 7. a, Jankovics Kincső 8. a.
A 2021–22-es tanévben is Ráckeresztúr Község Önkormányzata és képviselő-testülete elismerte a kitartó és eredményes diákmunkát. Ennek eredményeképpen egy budapesti „Falunk diákja” jutalomkirándulásban (Budai vár, Várbarlang, Hadtörténeti Múzeum) részesültek a következő tanulók: Kővári Zita 1. a, Tóth Attila 1. a, Gajdó Jázmin 2. a, Stadler Dóra 2. a, Jusztin Laura 2. b,
Tamás Dániel 2. b, Cserna Zita 3. a, Buzás Ramóna 3. a, Süveges Barnabás 4. a, Rényi Barnabás 4. a, Erdődi Réka 4. b, Takács
Mariann 4. b, Békes Gergő 5. a, Tamás Gréta 5. a, Fuszenecker Zalán 6. a, Glócz Zsuzsanna 6. a, Mádai Kíra 6. b, Megyeri
Bernadett 6. b, Dénes Márk 7. a, Kovács Ádám 7. a, Békes Zoltán 8. a, Zatkó Zénó 8. a.
A végzős és ballagó diákjaink közül két példás magaviseletű, udvarias segítőkész, társaikkal barátságos, népszerű tanulónk
érdemelte ki a „Falunk diákja” emlékplakettet és az ezzel járó 50 000 Ft pénzjutalmat: Békes Zoltán és Zatkó Zénó.
Kívánom, hogy e gyümölcsöző kapcsolatunk a jövőben is megmaradjon. Önöknek és családtagjaiknak a nyárra tartalmas pihenést, örömteli szórakozást és vakációt kívánok.
Fux István igazgató
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS
KISS RICHÁRD egyéni vállalkozó
Az alábbi szolgáltatásokat felelősségteljesen vállalom:

● WC, MOSOGATÓ, MOSDÓ, PADLÓÖSSZEFOLYÓ, ZUHANYTÁLCA, KÁD, PISZOÁR, ALAPVEZETÉK, STRANG VEZETÉK STB.
DUGULÁSELHÁRÍTÁSA
● MAGASNYOMÁSÚ CSATORNA TISZTÍTÁSA
● CSATORNA-KARBANTARTÁS
● KAMERÁS CSŐVIZSGÁLAT

Telefon: 06-70/775-5190
E-mail: info@spdugulaselharitas.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.

Ú
„A sorsszerűség, (...) ahelyett, hogy egyetlen útvonalra jelölne ki bennünket, sok mindenfélét kínál,
és következetesen erősít bennünket – a választásra.
Csodálatos életfeltétel ez! Élni annyi, mint végzetesen erősnek érezni magunkat a szabadság gyakorlására; élni annyi, mint megválasztani, hogy mivé
legyünk a világon. Egyetlen pillanat sincs, amikor
ez a készenlétünk alábbhagyhat és megnyughatik.
Még amikor csüggedten hagynánk, hogy történjék
bármi, akkor is választottunk: a nem-választást.”

(José Ortega y Gasset)
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Válogatós a gyerek

● Közös étkezések. A családnak legyen legalább egy köF
zös étkezése, amikor minden családtag egyszerre eszik.
Ekkor a gyerek látja, mit eszik anya és apa. Ne csak futtá- Ő
ban kapjunk be valamit.
● Helyettesítés: ha a gyermek csak a chipset szereti, akkor A
lehet házilag zöldségchipset sütni. Ha a tejbegríz a kedven- Z
ce, lehet helyette zabkorpa vagy köles.
● Ne erőltessük a gyerekre. Ne kényszerítsük. Ne tukmál- E
juk. Kerüljük a következőket: „Ezt csak anya kedvéért.”
G
„Legalább egy falatot egyél, úgyis ízleni fog.” „Ne csak a
tésztát edd, edd a húst is.” „Mindent, ami a tányérodban É
van, meg kell enni!” „Ha megetted, akkor kapsz desszertet.” S
● Ne legyen az étel jutalom vagy büntetés. Mindennek Z
legyen meg az ideje, például mikor kaphat a nap folyamán
S
édességet, és ne azért kapja, mert megette az összes ételt,
É
amit nem annyira szeret.
● Fontos a tízórai és az uzsonna is. Tervezzük meg, mikor G
mit kap, így elkerülhető a nassolás.
!
● Azt, hogy mi kerül a gyerek tányérjába, a szülőn múlik,
de hagyjuk meg neki, hogy miből mennyit eszik.
● Segíthet a közös vásárlás, veteményezés, majd betakarítás a
gyerekkel. Beszéljük meg vele, mi legyen az ebéd, vacsora,
majd főzzük meg együtt. Közben hagyjuk, hogy kóstolja meg
külön-külön a hozzávalókat.
● Együnk a szabadban.
● Kis adagokban tálaljuk neki, mert a nagy adagok ijesztőek
lehetnek. Inkább többször merjünk a tányérjába.
● Legyen színes, vicces, változatos a tálalás. Pl. lehet szeme a
fasírtnak, tojásból lehet hóember vagy kiscsibe, virsliből csiga,
uborkából pálmafa, falatszendvicsekbe szúrhatunk fogpiszkálót,
rengeteg minden előfordulhat, csak a fantázia szab határt.
● Ha a gyerek szeret mártogatni, akkor kínáljunk az ételhez
valami szószt, pürét.
● Mindig legyen egy biztonsági étel, például a rántott zöldség
mellett legyen rántott hús, ha korábban nem evett rántott zöldséget, de ne legyen túl sok a választék.
● Ne tereljük el figyelmét az evésről. Ne tömjük bele tévénézés
közben.
● Engedjük meg neki,
hogy maszatos legyen, hogy belenyúlhasson az ételbe.
● Segítségünkre lehetnek az evéssel
kapcsolatos mondókák, versek, mesék,
dalok.
● Rejtsük el, amit
nem szeret. Nagyon sok zöldséget bele lehet csempészni szószokba vagy tésztaalapba, esetleg süteménybe (spenótos tészta, sütőtökös muffin, répatorta, cukinisaláta).
A legfontosabb, hogy mit lát a gyerek. Mutassunk példát a
gyereknek a helyes szokások kialakítása érdekében, mert az
egyoldalú táplálkozás hosszú távon hiánybetegségek kialakulásához vezethet.
Néhány könyvajánló: Amber Stewart: Pocak csak a szedret
szereti; Bori szakácskönyve; Szabó-Ballók Amarilla: Baba, mama együtt eszik; Ambrus Éva: Válogatós gyerekek; Annabel
Karmel: Mókás, gyors és egyszerű.

Védőnői munkám során gyakran keresnek fel azzal, hogy „A
gyerek nem eszik meg semmit! Mit csináljak? Biztosan éhezik!”
„Annyit eszik, mint egy kismadár.” „Csak a sült krumplit eszi
meg.” „A gyereket hogy vegyem rá, hogy megegye a karfiolt, a
brokkolit, a spenótot?” Mindig igyekszem valami hasznos tanácsot, praktikát, elkészítési módot, esetleg tálalási tippet adni.
Van egy másfél éves kislányom, és bizony néha nekem is trükkökhöz kell folyamodnom, hogy érje mindig valami újdonság,
vagy legalábbis változatosan egyen. (Szerencsére jó evő gyerekem van.)
Addig, amíg mi etetjük a gyereket, nincs kifejezett akarata,
szinte mindenki mindent megeszik, legyen az számunkra akármilyen fura összeállítás. Azután elérkezik a dackorszak körüli
idő. Amikor a gyerekek mindenféle határokat feszegetnek, nincs
ez másképp az étkezéssel sem. Határozott véleményük van, mit
akarnak megenni és mit nem. Ez a két-három éves kor sajátossága, hogy elkezd szelektíven enni. Kiköpi, kipöcköli a tányérból, kezével összenyomkodja, vagy hopp, majd jön a kiskutya,
kiscica, aki megeszi a földről, mert biztos ő is éhes. A legszórakoztatóbb, mikor dugdossa anya, apa szájába azokat a falatokat, amiket ő nem akar megenni. Szóval rafináltak a gyerekek.
Jó hír, nem tart örökké ez a korszak, ugyanis négy-öt évesen a
kalandvágy a táplálkozásukban is megnyilvánul, amikor elkezdenek érdeklődni az új ízek
iránt is. Fontos, hogy
helyesen kezeljük ezt az
időszakot, és ne csak
túlélni akarjuk.
Fontos, hogy a változatosságra törekedjünk,
igyekezzünk mindenféle
élelmiszercsoportból
válogatni. Ne maradjon
ki a zöldség, a gyümölcs, a tejtermék, a
gabonafélék, a hús és
húskészítmények,
a
halak, valamint a zsírokra/olajokra is szükségük
van. Nem mindegy, hogy a gyerek szervezetébe ezek közül
valami egyáltalán nem jut be, vagy csak jóval kevesebb, mint
ahogy az az életkorának megfelelően kellene. Ha kevesebbet
eszik, az nem olyan nagy baj, mintha semmit sem eszik bizonyos élelmiszerekből. Abban az esetben, amikor ez az állapot
Peszter Zsuzsanna védőnő
tartósan fennáll, érdemes szakemberhez fordulni.
Mielőtt szakemberhez mennénk, próbáljuk ki néhány egysze- (A fotók forrása: makacskakonyhaja.blogspot.com; otthonlap.hu;
femina.hu)
rű házipraktikát.
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Bővült az értéktár

A települési értéktár három új értékkel bővült június végén. A bizottság a beterjesztett javaslatokat
egyhangú döntéssel fogadta el. Ily módon a ráckeresztúri települési értéktárba került a Keresztes
György esperes plébános által adományozott miséző kehely, a Brauch Ferenc és neje által adományozott templomi csengő és Vrbik József falutörténeti munkája.
A júliusi Hírmondóban a Keresztes György által adományozott miséző kelyhet mutatjuk be, ami éppen száz
esztendővel ezelőtt került templomunkba. Erről a kehelyre gravírozott felirat is tanúskodik. A felirat a következő: 40 ÉVES SZT. MISÉM EMLÉKÉRE FELAJÁNLOM A RÁCZKERESZTÚRI TEMPLOM
RÉSZÉRE. 1922. JÚL. 2.
KERESZTES GYÖRGY
ESPERES PLÉBÁNOS
Szót ejtünk a községben
negyven évig szolgáló esperes plébános életútjáról is,
hiszen az egyházi ember
nemcsak egyházi ügyekben
volt aktív, hanem a község
közéletében is.
Keresztes György 1856.
április 16-án született, apja
Keresztes Jakab, anyja Kő
(Kű?) Katalin. Nagyapja
nemesi rangot viselt, részt
vett a Napóleon elleni 1809. évi felkelésben.
Keresztes György 1887-ben lett a fehérvári szeminárium hallgatója. Az I. évfolyamot kétszer járta ki, nem
tudjuk, miért. A szemináriumban volt tekintélye társai
előtt, amire utalnak tisztségei: 1880-ban infirmarius;
1882-ben a Museum2 viceductora volt. 1882. június
18-án szentelték pappá. Bodajkon négy évig, majd
Bicskén működött káplánként. Székesfehérváron öt
évig volt hitoktató és belvárosi káplán. Ráckeresztúrra
1892-ben került. 1917-ben esperesnek nevezték ki.
Több mint negyven évet szolgált a településen. Élénken részt vett a kulturális és a gazdasági életben. Az
1889-ben alakult Önkéntes Tűzoltóegylet lelkésze és
tiszteletbeli elnöke volt. 1902. február 27-én alakult
meg a Ráckeresztúri Keresztény Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet a Keresztény Szövetkezeti Központ
kötelékében, elnöke Keresztes György lett. 1906. december 22-én alakult a Ráczkeresztúri hitelszövetkezet
mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja,
igazgatósági tanácsában Keresztes György is helyet
kapott. Az 1924-ben alakult Levente Egyesület díszelnöke volt.
1922-ben tartotta a 40 éves hálaadó szentmiséjét,
ennek emlékére adományozta a miséző kelyhet a templomnak. Erről egyelőre nem találtam korabeli híradást,
de a nyomozás még folyamatban van.
Az 50 éves jubileumi szentmiséjéről, az aranymiséről a korabeli sajtó is megemlékezett. A Nemzeti Újság
1932. július 6-i számában röviden beszámolt az ünnepi

alkalomról. A kehely alján látható felirat: ARANY
SZENT MISÉM EMLÉKÉRE RÁCKERESZTÚR
1932. 07. 2.
Keresztes György 1933-ban halt meg hetvenhét
esztendősen. Temetésére 1933. november 11-én került
sor. A szertartást az elhunyt iskolatársa, Scheirich
Antal székesfehérvári nagyprépost végezte. A község
temetőjében nyugszik, síremlékén a felirat:
ITT NYUGSZIK
HUSZÁRI
KERESZTES GYÖRGY
ESPERES PLÉBÁNOS
1856–1933
A miséző kehely nem csak mint tárgy érték. A község
hitéletében és közéletében négy évtizedig tevékenyen
részt vevő Keresztes György esperes plébános adományához hozzákapcsolódik az adományozó életútja is.
Minden bizonnyal köztiszteletnek örvendett, erről tanúskodik, hogy számos egyesület munkájában részt
vett. A kehely mint szakrális tárgy immár száz esztendeje része a szentmiséknek, a bor átváltoztatásakor
elhangzik: „A vacsora után ugyanígy kezébe vette
a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: Vegyétek, és igyatok
ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe,
az új és örök szövetségé. ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme, hitünk szent
titka.” A kelyhet magasba emeli a pap, s mindez
ugyanúgy történik immár száz esztendeje. Bárki legyen
is, aki a szentmisét celebrálja. A kehely történetében
benne foglaltatik mindazoknak a lelkipásztori szolgálata, akik Ráckeresztúron miséztek. Keresztes György
adományát egy évszázad alatt rendszeresen használták
– Kemény József,
Kapitány Gyula, dr.
Németh
László,
Lisinszky János, Molnár Dezső, Schrőder
Gyula, Marx Ferenc,
dr. Hankovszky Béla,
Kovács Zoltán, valamint azok a püspökök, akik a bérmáláskor miséztek –, és
ezáltal a múlt és a
jelen összekapcsolódik, ráadásul nemcsak
a pap, hanem a miBérmálás 2016-ban –
nistránsok szolgálata Spányi Antal megyés püspök
is szorosan a kehelyhez kötődik. Éppen
ezért nemcsak mint tárgyi, hanem mint eszmei, szakrális értéket is érdemes volt a helyi értéktárba fölvenni.
Köszönöm Dienes Gábornak, hogy fölhívta a figyelmet erre a százesztendős tárgyra, és köszönöm
Mózessy Gergely, a Székesfehérvári Püspöki és
Székeskáptalani Levéltár gyűjteményigazgatója hasznos
információit.

Gajdó Ágnes
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Új könyvek a könyvtárban
Morrey, B.: A remény lányai
Barreau, N.: Cseresznyevirágzás
Bon, A.: Fake!
Burton, M.: Az utolsó húzás
Clancy, T.: A becsület törvénye
Fejős Éva: Athén, végállomás
Gunnis, E.: Az elveszett gyermek
Trogmayer Éva: Medvemese
Harcos Bálint: A medve, aki a karácsonyfában lakott
Fellowes, J.: Gyilkosság a vonaton
Gazan, S.: Fehér virágok
Lombardo, C.: Sosem voltunk boldogabbak
Michie, D.: A dorombolás művészete
Schaudinn, J.: 3-5-8 perces mesék
izgő-mozgó ovisoknak
Innes, S.: A barátság olyan, mint a
libikóka
Hjorth, M.: Ki mint vet
Király Anikó: Ne nézz vissza!
Mészöly Ágnes: Barni titkos barátai
Bosnyák Viktória: Elek, merre keresselek?
Knausgard, K. O.: Évszakok
Mitchell, D.: Felhőatlasz
Strange, L.: a fülemüleerdő titka
Strange, L.: A nővérek átka
Tompa Andrea: Fejtől s lábtól
Michie, D.: A dalai láma macskája
Maher, K.: A fehér kesztyűs lány
Innes, S.: A harag olyan, mint a páncél
Michie, D.: A négy lábon járó spiritualizmus
Boldizsár Ildikó: Amália álmai
Erne, A.: Robotok
Harcos Bálint: Szofi nagy képeskönyve
Lövei Sándor: Az idő távolából
Csoóri Sándor: Csillagkapu
Csoóri Sándor-emlékkönyv
Csoóri Sándor: Éji nap-nappali hold
(1., 2.)
Csoóri Sándor: Régi vérfoltok vöröslenek
Csoóri Sándor összegyűjtött versei (1., 2., 3., 4.)
Csoóri Sándor: Küzdelem a valósággal
Petőfi Sándor összes versei
Vörösmarty Mihály összes költeményei

Könyvheti nyereményjáték
Júniusban, a 93. Ünnepi Könyvhét idején játékot hirdettünk, melyre tizenkét megfejtés érkezett. Öt szép
könyv talált gazdára.
A szerencsés nyertesek: Baki Bálintné, Buriánné
Tarró Edit, Fux István, Mikó-Baráthné Rácz Ágnes,
Srajnerné Türjei Anita.
Szeretettel gratulálunk! Hamarosan újabb játékkal
jelentkezünk.

„Az ember bellül
magában lakik otthon,
nem a ház teszi”
Léteznek-e véletlenek, tesszük fel
magunknak gyakran a kérdést, előre
elrendeltek-e a velünk történő események vagy az ember maga alakítja a
sorsát? Nincs általános igazság, de
kétségtelenül minden pillanatnak,
találkozásnak ereje és hatása van a jövőre.
Ugyanilyen véletlenek – talán döntések – eredményeként válik valaki orvossá is, és tette ugyanezt több, mint
száz évvel ezelőtt, a XX. század eleji Magyarországon
ugyanis már a nők számára is nyitva álltak egyes egyetemek
kapui. Tompa Andrea Fejtől s lábtól – rendkívül sokatmondó – című regényének főszereplői, egy fiatal fiú és lány a
Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen kezdik meg orvosi karrierjüket az 1900-as évek hajnalán, egymástól végletesen különböző háttérrel, ki-ki szülői nyomásra vagy éppen szembemenve azzal.
Az egymástól sokáig szinte teljesen független személyek
elbeszéléseiből éppúgy világlik egy medikus életének eszszenciája, a gyógyítás művészetének felfedezése, mint a
felnőtté válás kortalan nehézségei, emberi kapcsolatok és
belső vívódások. Az énelbeszélő leírások mellett azonban
erősen megjelenik az erdélyi néplélek, az élet maga, legyen
szó mindennapi emberekről vagy kutató orvosokról, az
általános életérzés és a Budapesttel ápolt ellentétek egyaránt tűpontosak, emberiek, hiszen végérvényesen mégiscsak emberek alkotnak minden közösséget.
A már-már idilli, apró-cseprő problémákkal tarkított
mindennapok rendjét a Nagy Háború kitörése szakítja
meg, gyorsított eljárások során kiadott diplomák boldog
tulajdonosai hadiorvosként kezdhetik meg hivatásuk gyakorlását vagy a sebesültek ápolásában segédkezhetnek kórházakban. Valódi kincsesbánya a számtalan különböző
sérülés egy friss sebészi kéznek, de talán fontosabb kérdés,
hogy a lélek hogyan reagál mélységes sebeire.
Tompa Andrea egyedülállóan festi le a háborút lezáró
békeszerződés következményeként Erdélyben ragadt lakosság helyzetét, amikor is olyan elemi kérdések fogalmazódnak meg a fejekben, mint érdemes-e adaptálódni az új
élethez, megtanulni egy új nyelvet, vagy inkább jobb, fejest
ugorva az ismeretlenbe, a bizonytalanba, kereket oldani,
amíg lehet. Komoly dilemmák, komoly megoldások, emberi sorsok hitelesen ábrázolva, egy elképzelhetetlennek
tűnő szituációban. „Mert biza ott van még a rettentő gőg, hogy
mégiscsak mi volnánk a haza vértanúi.”

KÁ

(A kötet könyvtárunkból kikölcsönözhető.)

A könyvtár nyitvatartási rendje
hétfő: 15.00–18.00
kedd: zárva
szerda: 10.00–14.00
csütörtök: zárva
péntek: 8.00–12.00
szombat: zárva
vasárnap: zárva

14

2022. július

Forró nyár – hűs levesek
Itt a nyár közepe, már várjuk az esőt, a
lehűlést, a föld szomjazza a frissítő,
éltető vizet. A héten megint jócskán
harminc fok fölötti hőmérséklet, igazi
izzasztó kánikula várható. Kinek van
ilyen melegben kedve sütő vagy tűzhely környékére menni?
Enni azonban csak kell, ha nem kívánjuk is a főtt, meleg
ételeket. Legyen inkább hideg, főzés nélküli leves, ami laktat, hűsít, energiával tölt fel. És ha lehet, legyen egészséges
és finom.
A mediterrán országokban már rég tudják, hogy nagy
melegben nemcsak időrabló a konyhában szöszmötölni
valami meleg fogással, hanem szó szerint egészségtelen is.
Könnyen, gyorsan elkészíthető, minimális főzéssel vagy
akár teljesen anélkül összeállítható kánikulai ételeket fogyasztanak: ilyenkor a legjobb egy gazdag, de nem túl nehéz saláta, egy gyors szendvics vagy épp valamilyen hideg
leves ebédre, ha enyhült a hőség, lemegy a nap, akkor már
lehet valami komolyabbat is harapni. A magyar konyha is
ismeri a hideg levesek intézményét, gondoljunk csak a többféle ízben elkészített gyümölcslevesünkre, amely valódi
hungarikum, hisz a világon nem nagyon esznek édes, gyümölcsös levest első fogasként, a külföldiek először nem is
igazán tudják értelmezni, hogy miért a desszerttel kezdik a
magyarok az ebédet. Pedig egy jól behűtött, savanykás
gyümölcslevesnek nincs párja. Érdemes akár előző este
összeforralni a gyümölcsöket a fűszeres sziruppal, és másnap csak kivesszük a hűtőből, és tálalhatunk is. Praktikus a
vakáció ideje alatt is, hiszen az otthon maradó gyerekek is
elő tudják venni, nem kell melegíteni, tűzhelyet, mikrót használni. Arról nem is beszélve, hogy folyadékpótlásra is kiváló,
és leves formájában észrevétlenül esznek gyümölcsöt.
Ha nincs időnk, vagy épp nem szeretjük a hagyományos
megoldásokat, nyugodtan készíthetjük a gyümölcslevest
főzés nélkül, ekkor csak egy turmixgépre vagy botmixerre
lesz szükségünk: a friss gyümölcs egy részét vízzel pürésítve, egy kevés tej vagy tejföl hozzáadásával máris krémlevest készítettünk, és tálalhatjuk is. Ha nincs friss gyümölcs
otthon, bármilyen fagyasztott is tökéletes, legalább azonnal
hideg lesz az eredmény. Nagyszerű ilyen módon készítve a
sárgadinnye, a kajszibarack, őszibarack, ezeknek a gyümölcsöknek nem kell hőkezelés. Amit viszont nagyon tudok
bele ajánlani, a kertekben burjánzó friss zöldfűszer – menta,
bazsalikom, citromfű, bátrabbaknak levendula –, de csak
módjával. Nehogy szappanízű legyen az ételünk.

Ha pedig nem vágyunk édes ízekre, magyaros vagy épp
mediterrán ízű finomságot készíthetünk zöldségekből.
A tejföl megint segítségünkre lesz. Tartalmat és krémességet is ad az ételeknek. Kissé savanykássá tehetjük pár
csepp citrommal a hideg, tejfölös zöldbablevest, megszórva
jó sok petrezselyemzölddel. A petrezselyem kiváló vasforrás
is, azon túl, hogy mennyire feldobja ízében is a leveseket.
Pár éve fedeztük fel, hogy kovászos uborkából milyen
klassz leves készülhet, a levét tejföllel-joghurttal behabarva,
pár gerezd fokhagymával, friss és kovászos uborkával turmixolva, végül a tetejét jól megszórva kaporral. Diétás és
üdítő, frissítő. Nem sok ilyen ételt ismerek, ami mindezeket

tudja egyszerre. Csak friss uborkából is készülhet tejföllel
vagy épp sűrű görög joghurttal leves – gyakorlatilag a tzatziki, a görögök uborkás előétele hosszú lére engedve. A törökök csodás joghurtos itala, az ayran is remek alapanyag:
gazdagíthatjuk egy kis uborkával, fokhagymával, és máris
kész a hideg ebéd.
A legismertebb főzés nélküli levesféle kétségkívül a spanyolok kenyér-, paradicsom- és paprikaalapú zöldséglevese, a gazpacho, amelyet rengetegféleképp készítenek.
Édes, érett paradicsom, vörös- és fokhagyma, uborka, érett
piros húsú paprika, némi jéghideg víz, só, bors, turmixgép –
ezek a hozzávalók. Olyan ez számukra, mint nekünk
a lecsó, az arányok és a hozzávalók családonként változnak, mi magunk is kísérletezhetünk, mennyire legyen sűrű,
sós, kenyérrel vagy kenyér nélkül fogyasztjuk. Egyet érdemes megfogadni, hogy mindenképp jó minőségű, napon
érett, hazai alapanyagokból dolgozzunk.
Szöveg és kép: Katona Anita

„TRABANTON SZÁLLNI ÉLVEZET”
Milyen típusú autó látható a képen?

Beküldési határidő: 2022. augusztus 5.
E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com
A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek szeretettel gratulálunk!
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Tanévzárás az ifjúsági
sakkozóknál

Virággal egy mosolyért
Ebben az évben is számos szép virág talált gazdára az
Újseprű Bt. jóvoltából. A Virággal egy mosolyért akció keretében június 28-án a község több pontján helyeztek el színpompás virágokat, s aki megtalálta, hazavihette, s ha kedve volt, akár egy fotót megoszthatott a közösségi oldalon is.
Nemes gesztus önzetlenül örömet szerezni, s mint tudjuk, a
mosoly olyan görbe, amely mindent kiegyenesít.

SAKK-SAROK

Véget ért a tanév az iskolákban. Járásunk egyesülete a MartonVál Sakk Club is szerette volna méltóképpen lezárni az idényt.
Ezért a tanév utolsó szombatjára sakkversenyt szerveztünk a
környéken sakkozó gyermek- és ifjúsági korú játékosoknak a
martonvásári BBK-ba, azaz a Brunszvik–Beethoven Kulturális
Központba. Érkeztek résztvevők Tordastól Dunaújvárosig és
Kápolnásnyéktől Érdig. A verseny négy korcsoportban zajlott:
óvodások, alsósok, felsősök és középiskolások. Az egyes korcsoportok győztesei kupát, az első három helyezettjei érmet
kaptak jutalmul. Senki sem távozott azonban üres kézzel. Minden résztvevő kapott oklevelet és könyvjutalmat. A gyerekek
meg is érdemelték az elismerést nemcsak a versenyen elért
pontjaikért, hanem az egész tanévben nyújtott teljesítményükért
is. Az igazi örömsakkot hozó fegyelmezett, de végig baráti hangulatú verseny végeredménye: Középiskolások: 1. Körtélyesi
Richárd, 2. Fábián Péter. Felsősök: 1. Dalocsa Vince, 2. Tomasits Mihály, 3. Bányai Csongor, 4. Ihász Attila, 5. Csicsó Benedek, 6. Busch Gergő, 7. Kaszab Lázár. Alsósok: 1. Tóth Kolos,
2. Taller Bálint 3. Fodor-Adorjáni Lilla. Óvodások: 1. Taller
Donát, 2. Bakacs Ábel Márton. A verseny bíráskodásáért és
technikai lebonyolításáért ráckeresztúri sporttársunk, Schaum
Béla, valamint Szabó Levente és Bakacs János felelt. Most
kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől újra várjuk a BBK-ban a
sakk-szakkörünkön szombatonként 9 órától a kezdő gyerekeket
és 10 órától a haladókat. A felnőtt sakk-klub nyáron sem áll
meg. A felnőtteket minden csütörtökön 18 órától várjuk a martonvásári Postakocsi étteremben.
Aktuális játékunkban egy nehéz feladvány vár megfejtésre.
Első ránézésre hihetetlennek látszik, de ebben az állásban egy
kettőlépéses matt rejtőzik. Az első lépés az, ami igazán trükkös.
Ha az megvan, a második lépés már adja magát. Mi legyen
világos következő kettő lépése a matt érdekében?

A megoldás beküldhető a martonvalsakk@freemail.hu e-mailcímre. Aki hat alkalommal is helyesen küld be megoldást a feladványokra, Magyar Sakk-világ magazint kap ajándékba, melyet
postai úton juttatunk el hozzá. Sakkos képességeink fejlesztéséhez sakkleckék és sakkfeladványok találhatók még az egyesületünk weblapján is, aminek címe: martonvalsakk.hu.
Bakacs János MartonVál SC
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Első helyezést ért el a Marton ÖTE csapata az országos
tűzoltó megmérettetésen
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság június 29. és július 1. között
a rendezte meg a XIII. Országos Tűzoltószakmai Vetélkedőt. A magas színvonalú verseny keretében húsz hivatásos, valamint tizenkettő önkéntes, önkormányzati, illetve létesítményi tűzoltókból álló csapat állt rajthoz. Az ország minden
megyéjéből érkeztek tűzoltó egységek a szakmai versenyre. Fejér megyét három
csapat is képviselte: a megyeszékhely hivatásos tűzoltói mellett a Martonvásári
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Dunaferr létesítményi tűzoltósága.
A csapatok változatos tűzoltási, műszaki mentési és életmentési feladatokat
oldottak meg Százhalombattán, ahol minden egység három beavatkozási helyszínen bizonyította felkészültségét. A verseny első napján a hivatásos tűzoltóságok csapatai mérkőztek meg, míg a második napon az önkéntes, létesítményi és
önkormányzati tűzoltóké volt a főszerep. Nekik egy épületben keletkezett tűz oltásával
és a bent rekedt emberek mentésével indult a feladatsor, majd sérült személyt kellett
egy tartályból kimenteniük, végül egy épület tetején keletkezett tűzeset felszámolásához
kaptak riasztást.
A versenybírák a szakmaiságot figyelték, büntetőpont járt az időkeret túllépéséért
éppúgy, mint a hibás megoldásokért. A feladatok sikeres teljesítéséhez nemcsak szakmai ismeret és alapos háttértudás kellett, hanem a kiemelkedő helyzetfelismerés, a
csapatmunka és az összetartás is szükséges volt.
A versenyzők az egyéni felkészültségüket is bizonyították: elméleti tudásukról beosztott tűzoltói, irányítói és gépjárművezetői kategóriákban adtak számot, ez utóbbi csapattagok Tökölön vezetéstechnikai megmérettetésen is részt vettek. A csapatok végső
rangsorát az összesített eredmények alapján állapították meg, amiben az egységek
közös teljesítménye és az egyéni helyezések egyaránt számítottak.
A verseny izgalma valódi próbatételt jelentett, hasonlót, mégis más jellegűt, mint
amit a tűzoltók bevetés közben átélnek. A versenyszámok alaposan megdolgoztatták a
csapatokat, a szakmai feladatok megoldását a rekkenő hőség és az egymást követő
feladatok közötti rövid „pihenőidő” is nehezítette.
Az eredményhirdetésre Budapesten, a BOK Csarnokban került sor, ahol a fáradt, de elégedett versenyzők sorakoztak fel, hogy megtudják háromnapos vetélkedésük végeredményét.
A létesítményi tűzoltóságok közül a VÉD-SZ Kft. Dunaferr Tűzoltóság szerepelt a legjobban, míg az önkéntes tűzoltóságok kategóriájában a Martonvásár Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata lett a legkiválóbb.
Győztes csapatunk tagjai: Kiss Richárd, Cserna László, Nagy Dániel, Pimper Máté; felkészítőjük: Gaál Tamás.
Gratulálunk nekik!
Dr. Pimper László, a Marton ÖTE elnöke

Nevet és gyűrűt kapott az öt kis gólya
Timi és Misi fészkében idén öt fióka nevelkedik. A szokásos gyűrűzésre június
17-én került sor. Staudinger István, a Duna–Ipoly Nemzeti Park munkatársa helyezte el a gyűrűket a kis gólyák lábán. Ebben az évben sz-szel kezdődő nevet
kapott az öt gólyababa: Szél, Szellő, Szivárvány, Szende és Szerencse. Életüket
Damak Lászlóné Kati jóvoltából – szokás szerint – egészen közelről nyomon
követhetjük, köszönet érte. A gólyakamera mindent rögzít: etetést, itatást, szárnypróbálgatásokat, azt, hogy hogyan vészelik át a viharokat, a hőséget. Bízunk benne, idén is rendben történik majd a kirepülés, s a ráckeresztúri gólyák élete tovább folytatódik. Értékeink között tartjuk számon őket.
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