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Hazámban
Arany kalásszal ékes rónaság,
Melynek fölötte lenge délibáb
Enyelgve űz tündér játékokat,
Ismersz-e még? oh ismerd meg fiad!
Rég volt, igaz, midőn e jegenyék
Árnyékain utószor pihenék,
Fejem fölött mig őszi légen át
Vándor darúid V betűje szállt;
Midőn az ősi háznak küszöbén
A búcsu tördelt hangját rebegém;
S a jó anyának áldó végszavát
A szellők már régen széthordozák.
Azóta hosszu évsor született,
És hosszu évsor veszte életet,
S a változó szerencse szekerén
A nagyvilágot összejártam én.

Ezt én tudom – mikép nem tudja más –
Kit ürömével a tapasztalás
Sötét pohárból annyiszor kinált,
Hogy ittam volna inkább a halált!
De most a bút, a hosszu kínokat,
Melyektől szívem oly gyakran dagadt,
És minden szenvedés emlékzetét
Egy szent öröm könyűje mossa szét;

Fotó: Kristóf Ágnes

A nagyvilág az életiskola:
Verítékemből ott sok elfolya,
Mert oly göröngyös, oly kemény az ut,
Az ember annyi sivatagra jut.

Nyertes pályázat
Pannónia Szíve Turizmusfejlesztési Koncepció

Mert ahol enyhe bölcsőm lágy ölén
Az anyatejnek mézét izlelém:
Vidám napod mosolyg ismét reám,
Hű gyermekedre, édes szép hazám!
Petőfi Sándor

Ballagás és tanévzáró
Negyvenéves az Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Öntözés kánikulában
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

(2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20., telefon: 06-25/517-900,
06-25/517-902; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu)
Gyógyszertári ügyelet
Polgármester:
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (06-20/239-7255)
júl. 22., 23.: Martonvásár 06-22/569-146
polgarmester@rackeresztur.hu
júl. 29., 30.: Ráckeresztúr 06-25/455-812
Szabadsága idején a polgármester helyettesei:
aug. 5., 6.: Ercsi 06-25/505-790
Dienes Gábor alpolgármester (06-20/219-8129)
aug. 12., 13.: Martonvásár
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (06-20/250-5746)
aug. 19., 20.: Ráckeresztúr
Jegyző: dr. Nagy Gábor (06-25/517-902) jegyzo@rackeresztur.hu
aug. 26., 27.: Ercsi
Képviselők:
szept. 2., 3.: Martonvásár
Dienes Gábor alpolgármester (gdienes76@gmail.com)
Kókai Dávid (06-20/239-1902) kokaidavid@rackeresztur.hu
Egészségház
ifj. Cseprekál István (06-30/373-1354) cseprekal@freemail.hu
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804)
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (hajcsi75@freemail.hu)
Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu
A háziorvosok nyári rendelési Szabó
Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu
ideje a 2. oldalon olvasható!
Ügyfélfogadás: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00; 13.00−17.00
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Dr. Bánovics Ilona
Pénztár: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00
06-30/475-5781
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez, adóAsszisztens: Erdősi Zoltánné
bevalláshoz szükséges nyomtatványok.
Dr. Mihalicza Ingrid
06-20/852-0350
Asszisztens: Németh Éva

Vérvétel (bejárat az udvar felől)
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30
Vérvételhez előjegyzés szükséges!
Időpont-egyeztetés a háziorvosi
rendelésen lehetséges.

Fogorvos – dr. Kálmán Andrea
06-20/389-0278
Asszisztens: Petrik Tiborné
Hétfő, szerda: 14.00–20.00
Kedd, csütörtök: 8.00–14.00
Péntek: 8.00–13.30
Gyermekfogászat:
kedd: 8.30–12.30

Védőnői szolgálat
Farkasné Vancsura Ildikó és Peszter
Zsuzsanna elérhetőségei:
Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út
06-20/852-0351
24.; telefon: 06-22/460-023) Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Polgármesteri
rackeresztur.vedono@gmail.com
Hivatalban.
Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)
06-20/852-0351. Rendel kéthetente Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Birgány Károlyné)
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpont- Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808
egyeztetés szükséges!
Falugazdász – Bodnárné Jávori Tímea 06-70/199-2773

Orvosi ügyelet

Készenléti sürgősségi ügyelet
A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktu- Vízszolgáltatás: Rézbányai József 06-30/598-1269
álisan rendelő háziorvos.
Varga István 06-30/598-4776
Sürgősségi betegellátás
Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/819-5607
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8
Gondi Géza 06-30/868-2293
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepna- FONTOS TELEFONSZÁMOK
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ
Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021)

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

Körzeti megbízott – Szilukács Krisztián,
Vásári Dénes: 06-20/210-5166
Polgárőrség: 06-70/211-6424
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Nyertes pályázat
A projekt címe: „Ráckeresztúr Község Önkormányzat
ASP központhoz való csatlakozása”
A szerződött támogatás összege: 7 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása: Jelen pályázattal az
adminisztratív terhek csökkentése, a magas szintű és
korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által
használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetése a cél az önkormányzati ASP központhoz történő
csatlakozásának megvalósításával. Az ASP rendszer
bevezetésével a hivatalnál folyó ügyintézéshez szükséges eszközállomány megújul, ezzel segítve az itt dolgozók hatékonyabb munkavégzését, így biztosítva ügyfeleink (a lakosság és a vállalkozók) hatékony kiszolgálását
és a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.
A projekt tervezett befejezési dátuma:
2018. június 30.
A projekt azonosító száma:
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00850

További információ:
www.palyazat.gov.hu

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél

Július különleges hónap. Odakint tombol a kánikula, ám a szívünkben sokszor még sincs nyár. Süthet
a nap mégoly vigasztalón, a hiányt mégsem pótolja,
a fájdalmat mégsem enyhíti.
A Ráckeresztúri Hírmondó hűséges olvasójától és
szerzőjétől búcsúzom most. Váratlanul ért a hír,
hogy Nemes Ferencné Kozel Margit életének kilencvenedik esztendejében hazatért az örök hazába.
Margit néni a kezdetektől figyelemmel kísérte a
lap történetét, a benne megjelent írásokat. Minden
érdekelte, ami szülőfalujával, Ráckeresztúrral kapcsolatos. Az első világháborús rovatba megírta
édesapja, Kozel György élettörténetét. Edényfogókat
varrt, s nagy dobozban elküldte, hogy legyen mivel
megjutalmazni a nyertes rejtvényfejtőket. Horgolt
terítőkkel, gobelinekkel lepett meg, s mindig szabadkozott, nem túl szép, nem túl jó… Pedig dehogynem! Margit néni minden rezdülését a szeretet
vezérelte. Tevékenykedett, amíg csak egészsége engedte. Nem magára, mindig másokra gondolt.
Legutóbb arról elevenítette föl emlékeit, hogyan fogadták annak idején, 1945 májusában a falusiak a hírt: véget ért a második világháború.
Kértem, írjon majd a búzaszentelésről és minden
másról, ami eszébe jut… Megígérte, ha lesz ereje,
megírja…
Bíztunk a személyes találkozásban is, de végül
nem jött létre. S most már telefonon sem beszélhetünk. Pedig Margit néni derűs bölcsessége mindig
erőt adott. Még a legszomorúbb pillanatokban is.
Hiányzik és hiányozni fog. Hálás szeretettel
emlékezem rá, nyugodjon békében!

Gajdó Ágnes

Friss hírek, információk:

www.rackeresztur.hu

FIGYELEM!
Forgalmirend-változás a Hősök terén
Tisztelt Ráckeresztúriak!
Július elején forgalmirend-változás történt a Hősök
terén.
● A butiksor előtt 20 km/h sebességkorlátozás
lépett életbe az út teljes hosszán.
● A tér elülső (piaci) részén reggel 6 órától délután 14 óráig várakozni tilos. (A butiksor
üzletei előtt egész nap lehet parkolni.)
Kérjük, figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat, s
tartsák be a közlekedési szabályokat. Köszönjük
együttműködésüket.

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Tisztelt Ráckeresztúriak!
Ráckeresztúr község belterületén
az avar és kerti hulladék égetésének szabályait a 3/2015. (IV. 16.)
önkormányzati rendelet határozza
meg.
E rendelet szerint:
„Tilos az avar és kerti hulladék égetése
július és augusztus hónapokban.”
Aki a fenti rendelkezést megszegi, tűzvédelmi
szabálysértést követ el, és hatósági eljárás indítható ellene!
Mindannyiunk érdekében kérjük, hogy a tűzgyújtás szabályait tartsák be!
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
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PANNÓNIA SZÍVE TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ – AZ ÚJ TÁVLAT
Pannónia Szíve
Összefogás a fejlődésért

Közös célok érdekében közösen kell
cselekedni – ezt ismerték fel Bicske,
Martonvásár és Vál polgármesterei még
2015-ben. Úgy döntöttek, nem különkülön próbálnak forrásokat szerezni a
településük fejlesztésére, hanem összehangolják az elképzeléseiket, és közösen lépnek fel azok megvalósításáért.
Így indult el a Pannónia Szíve program.
Jelenleg huszonhárom település működik együtt Fejér
megye északi részének fellendítése érdekében. A kitörési
pontot az idegenforgalom jelentheti: ezekben a falvakban,
városokban minden együtt van, ami egy izgalmas nyaraláshoz kellhet. Gyönyörű természeti környezet, műemlékek, színes kulturális programok, bor és gasztronómia
néhány kilométeren belül. A Mánytól Ráckeresztúrig,
Gánttól Etyekig terjedő Pannónia Szívében nincsenek
komoly ipari hagyományok, és a szakemberek egyet is
értenek abban, hogy a tájat elcsúfító üzemek építése
helyett a környezet viszonylagos érintetlenségét és nyugalmát kell megőrizni és kihasználni.
Ehhez azonban fejleszteni és bővíteni kell a meglévő
turisztikai kínálatot. Miközben a program zászlóshajójának számító Etyeken már zajlanak is az első építkezések,
elkészült a Pannónia Szíve Turizmusfejlesztési Koncepció. Ez a dokumentum a benne foglalt elképzelések valóra váltásával évekre meghatározhatja a bekapcsolódó
települések jövőjét. Alapelve, hogy minden közösség
számára lehetőséget teremt saját értékeinek, egyediségének reflektorfénybe helyezésére. A beruházások egyszerre célozzák a meglévő látványosságok megőrzését
és fejlesztését, valamint újak építését.
Rövid ízelítő a legfontosabb tervekből: Etyeken jelenleg is folyik az országosan is ismert újhegyi
Gasztrosétány és a többi helyi borászati központ fejlesztése, valamint a falut Bicskével és Tarjánnal összekötő
kerékpárút építése. A távlati tervek között szerepel egy
borászati látogatóközpont és a Törleyek nevével fémjelzett pezsgőkultúrát a vendégekhez közelebb hozó helyszínek is.

Felújítás után új funkciót kapnak a gyönyörű főúri kastélyok. Bicskén, Csákváron, Martonvásáron, Ráckeresztúron, Tordason és Válon pompás barokk és klasszicista
stílusú épületek állnak kihasználatlanul, helyenként nagyon rossz állapotban. Ezek nemzeti kulturális örökségünk részei, megmentésük mindannyiunk érdeke.
Több lehetőség lesz szabadidős programokra: lovagláshoz, horgászathoz, extrém sportokhoz és túrázáshoz
kapcsolódó beruházások lesznek Bicskétől Lovasberényig számos helyszínen. Tovább bővül a kerékpárúthálózat: a cél, hogy Pannónia Szíve összekapcsolódjon
a fővárossal, a Velencei-tóval és a Balatonnal is. Szerepel a tervek között erdei iskola, irodalmi turistaszálló
Vajda János szellemében, múzeumok, fürdők és szállodák építése és bővítése több településen, valamint a
közlekedési lehetőségek javítása is.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, a térség fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos és dr. Molnár
Krisztián, a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes
Térségi Fejlesztési Tanács elnöke támogatásának és
munkájának köszönhetően egyre több forrás is rendelkezésre áll a program megvalósításához. A közel négymilliárd forintos etyeki beruházás legtöbb eleme a nyáron
befejeződik, és a következő lépések további településeken is előkészületben vannak. A Pannónia Szíve program ráadásul továbbra is nyitott. Az eddigi ötletek is az itt
élők közös gondolkodásának gyümölcsei, és a jövőben is
lehetőség lesz új és előremutató elképzelések megvalósítására.
■

FELHÍVÁS
Tisztelt Ráckeresztúriak!
Régi fényképeket keresünk
a Szűts–Ivánkay-kastélyról (Kossuth L. u. 37.),
elsősorban a kastélybelsőt
ábrázoló fotókat.

Pannónia Szíve – a térség települései
Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, Csabdi, Csákvár,
Kérjük, akinek van ilyen képe, küldje el
Etyek, Felcsút, Gánt, Gyúró, Kajászó, Lovasberény,
Martonvásár, Mány, Óbarok, Ráckeresztúr, Szár, e-mailben (racker.ph@rackeresztur.hu), vagy
hozza be a polgármesteri hivatalba,
Tabajd, Tordas, Újbarok, Vasztély, Vál, Vértesacsa,
hogy lemásoljuk.
Vértesboglár
Bővebb információ:
www.pannoniaszive.hu; www.etyekjovoje.hu

Köszönjük segítségüket!

Ráckeresztúr Község Önkormányzata
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Fotó: Herkli Antal

PANNÓNIA SZÍVE TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ – AZ ÚJ TÁVLAT
A projekt célja a településen található műemléki
vagy műemlék jellegű,
vallási turisztikai attrakciók látogathatóságának
és hasznosíthatóságának
javítása.

Örömmel számolunk be helyi újságunkban is arról a
programról, amelyről már többször hallhattak a rádióban, televízióban, láthattak interjút országgyűlési képviselőnkkel, Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos úrral, és
olvashattak róla cikket a Fejér Megyei Hírlapban is.
De hogyan is érint minket ez a program, melyek a
Ráckeresztúrra vonatkozó részletei?
Ráckeresztúrt érintő fejlesztések

Az Ivánkay-kastély szabadidős hasznosítása
Sokak számára vonzó lesz egy kisebb, de nívós, zöldterületen álló kastély Budapest vonzáskörzetében.
Alagsor: A településképet is meghatározó épületben
méreteire és elhelyezkedésére tekintettel a község és a
környék hiánypótló, kiemelkedő sport- és szabadidős
létesítményének kialakítása indulhat meg, a diáksport
lehetőségeinek bővítésével együtt.
Emelet: A kastély emeleti részén a termek egybenyitásával, valamint próbaterem és melegítőkonyha kialakításával létrejön az a közösségi tér, ami pótolná a helyben
hiányzó művelődési házat, rendezvényterületet. Emellett exkluzív esküvői és rendezvényhelyszínként szolgálna. A termek funkcionális kialakítása egyaránt alkalmas lesz a civil szervezetek általi használatra és közművelődési feladatok ellátására (báb- és színielőadás, vetítések, koncertek). Emellett a parkkal együtt az épület
kiváló helyszín lesz nyári iskolai táborok, családi napok, szabadtéri sportnapok, versenyek lebonyolítására.
Park: Cél a kert revitalizálása, új növények telepítése,
utcabútorok elhelyezése, közösségi tér létrehozása.

A Szentháromság-szobor és műemléki kereszt
bemutathatóságának javítása
A Pannónia Szíve térségének történelmi múltjából adódóan jelentős szerepe van a különböző valláskultúráknak. Ezt szem előtt tartva újjáéleszthető a térségben a
vallásturizmus, a jelentősebb templomokkal és templomromokkal rendelkező településeket összekötő
zarándokutakkal.

(Forrás: Pannónia Szíve turizmusfejlesztési koncepció
http://www.etyekjovoje.hu/dokumentumok)

Ez a fejlődés mindannyiunk javát szolgálja, közös örömünk, közös jövőnk. Ahogyan a program hirdeti: „az
eddigi ötletek is az itt élők közös gondolkodásának
gyümölcsei”, a program
tehát nem lezárt, hanem
élő, folyamatosan alakuló folyamat.
Fel kell tárnunk, be
kell mutatnunk értékeinket. Ehhez közös gondolkodásra hívjuk Önöket: a helyi értéktárba
éppen
ezeket
a
„kincseket” gyűjtjük
össze. Számítunk ötleteikre, javaslataikra!
A Pannónia Szíve
Turizmusfejlesztési Koncepció nem elkülönülten, hanem egységként kezeli a benne részt vevő településeket, a fejlesztések egymásra épülnek, egymáshoz szervesen kapcsolódnak. Mégis, számunkra egyedileg is
óriási lehetőséget kínál.
Nem csak önmagában a projekt összegszerűsége
az, ami itt helyben az elmúlt évtizedek beruházásaihoz
mérten hihetetlenül kimagasló. Most új távlatok nyílhatnak: a tervezet egyrészt településképi szempontból is
meghatározó jelentőségű, másrészt turisztikai szempontból újdonság és új esély ez a program, ami áttörést hozhat igen kedvező földrajzi fekvésű, gazdag
múlttal és szép környezettel rendelkező, de eddig ki
nem aknázott lehetőségeket rejtő községünk számára.
Fotó: GÁ

Kedves Ráckeresztúriak!

A
Szentháromságszobor és a kereszt (a
Rácszentpéteri út közelében a patak túlpartján
álló úti kereszt) esetében
is releváns fejlesztések a
következők:
● a szoborhoz vezető
földút rekonstrukciója
● a szobor környékének tereprendezése
● felülettisztítás, állagmegóvás
● a szobor környezetében pihenőpadok, hulladéktárolók kihelyezése, fásítás

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HÍREK

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat
képviselő-testülete 2017. június 27-i ülésén hozott
döntésekről:

Elkészült a Szent János téren az új buszmegálló, s
a környezete is szép virágos lett. Köszönjük
Cseprekál István és Novozánszki Csaba nagylelkű
felajánlását!

Gólyagyűrűzés
Az E.ON szakembereinek
közreműködésével Staudinger
István, a Duna–Ipoly Nemzeti
Park munkatársa gyűrűzte
meg a fiókákat, sok kis óvodás és felnőtt jelenlétében.
Napsugár száma HYT8, Napfényé HYT9, Naspolyáé
H01L, Nádasé H02L lett. Ha
a jövőben valahol felbukkannak, az azonosító szám alapján lehet majd tudni, hogy ők
a ráckeresztúri gólyák.
■

Fotó: Polgárőrség

● Elfogadtuk a Mosoly Óvoda 2016/2017. nevelési évi
tevékenységéről szóló beszámolót.
● Módosítottuk a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet.
● Felülvizsgáltuk a köztemetőről szóló önkormányzati
rendeletet, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötéssel kapcsolatos anyakönyvvezetői közreműködésről
szóló önkormányzati rendeletet.
● Felülvizsgáltuk a gyermekorvossal kötött szerződést.
● Jóváhagytuk a központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet finanszírozásáról szóló Társulási határozatot.
● Döntöttünk a fogorvosi rendelőbe és a védőnői helyiségbe klímaberendezés felszereléséről.
● Támogattunk több társadalmi szervezetet, rendezvényt,
tábort.
● Jóváhagytuk a Ráckeresztúrért Közalapítvány megszűnéséről szóló tájékoztatót.
● Elfogadtuk a lakóhelyi környezet állapotáról szóló tájékoztatót.
● Megtárgyaltuk a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést.
● Hozzájárultunk az óvoda, illetőleg a Rácmenza konyha
bejárata fölé térfigyelő kamera elhelyezéséhez.
● Zárt ülésen bíráltuk el a települési támogatás iránti kérelmeket.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester

Romboló gránát a föld alatt
Második világháborús, közel száz kilogrammos szovjet
romboló gránátot találtak július 3-án, hétfőn csatornázási
munkálatok közben Ráckeresztúron. Az azonosítás idejére
a környéket lezárták, a tűzszerészek kiérkezéséig a helyszínt a rendőrség és a polgárőrség biztosította. A tűzszerészek nem sokkal éjfél előtt fejezték be a helyszíni munkát,
szerencsére senkinek sem kellett elhagynia otthonát. A
gránátból a fenékgyújtót kiszerelték, a detonátort azonban
nem sikerült kiszedniük, így azt a gyújtószerkezettel együtt
a közelben megsemmisítették. A bombatestet a honvédség
központi gyűjtőhelyére szállították.
Köszönjük a rendőrség, a katasztrófavédelem, a polgárőrség és a honvédségi tűzszerészek odaadó munkáját,
valamint az érintett lakosok megértő és fegyelmezett hozzáállását, ami lehetővé tette az önkormányzat és a hatóságok eredményes együttműködését.
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Segítség a mályi gólyáknak
Ráckeresztúr gólyaszerető lakói örökbe fogadtak négy árva
gólyafiókát, amelyek közül három még tojásban érkezett a
mentőhelyre. A segítséget oklevéllel köszönte meg a Mályi
Természetvédelmi Egyesület.
■

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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Jótékonysági gyűjtés
Az ercsi református gyülekezet gyűjtést indított a
kárpátaljai Beregszász és Nagyszőlős kórházának
gyermekosztálya elfelejtett, árva kis lakói és a
beregszászi bentlakásos óvoda számára.
A következőket gyűjtjük az ercsi református
parókián, vidékiek csomagot szintén erre a címre
küldhetnek:
Ercsi Református Missziói Egyházközség
2451 Ercsi, Dózsa György út 32.
A 06-70/350-9394-es számon bármikor szívesen
adunk információt, akik pedig Budapesten tudják
leadni adományukat, Király Ágit keressék itt vagy
a 06-20/324-2617-es számon, akinek pedig jobb
a XII. kerület, ők Marton Kingánál jelezzenek a
06-30/416-9049-es számon, és a Krisztinavárosi
Bölcsődében leadhatják adományukat.
Pelenka, bébiétel, cumisüveg, cumi, baba/
gyermek tisztálkodási szerek, popsitörlő, gyermek lepedő, takaró (vékonyabb-vastagabb egyaránt, elsősorban 100×65-ös méretben), újszülött
kortól kétéves korig ruhanemű, mosható babajáték, lázmérő, inhalátor, babaágy rácsvédő, magyar nyelvű mesekönyv, foglalkoztató füzet, rajzeszközök, rajzlap és – amennyiben valakinek
módjában áll – pénzadomány, ami a gyógyszerekhez való hozzájutáshoz lenne számukra nagyon szükséges.
Ercsi Református Missziói Egyházközség
Ercsi és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 57700012-10161481
Átutalásnál közleményként a „Kárpátalja” szót
kell beírni.
Köszönet minden segítségért!

SZAMURÁJ 07 KFT.

AKCIÓK
TÁVFELÜGYELETI
SZOLGÁLTATÁS

1000 forinttól!

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

06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723
www.szamuraj07.hu
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In memoriam
vitéz lovag
Csobánki Csaba
nemzetőr ezredes
parancsnok
(1938–2017)
„Én ígérem neked az egyetlen
Úr, nem tűnsz el a földről
nyomtalanul.”
Valóban nem tűnhetünk
el nyomtalanul, mert a
jóságos teremtő Istenünknek, az volt a célja, terve velünk, hogy jelet hagyjunk
magunk után. Jó vagy kevésbé jó, apróbb, nagyobb üzenetet.
Hátrahagyva kezünk, lelkünk, szeretetünk, életünk lenyomatait, egy élet munkáját.
Csobánki Csaba 2017. június 8-án, életének hetvennyolcadik esztendejében visszaadta lelkét teremtőjének. Hamvait
június 19-én helyeztük örök nyugalomra a ráckeresztúri temetőben.
Csaba bátyám, mindig így szólítottam az ezredes urat. Kettőnk között bensőséges kapcsolat alakult ki az évek során,
ami ezt megengedte.
Csobánki Csaba szerény, csendes, mégis határozott egyéniség volt. Igazi lokálpatrióta, annak ellenére hogy nem szülőfaluja, hanem választott pátriája volt Ráckeresztúr. Itt élt,
itt teremtett magának egzisztenciát, próbált mindenben segíteni, és életének maroknyi aranyát itt próbálta kimosni, ahogy
Váci Mihály írja egyik versében.
Alapító tagja volt a Ráckeresztúri Népkör Egyesületnek,
később önkormányzati képviselőként tevékenykedett.
Nemzetőrként vett részt az 1956-os forradalomban –
Ráckeresztúron 2001-ben alakította meg a nemzetőrséget,
melynek vezetőjeként rendszeresen segítette az iskolások
úttesten való átkelését reggel és délután. Bajtársaival helyt
álltak árvíznél, belvíznél, segítettek a vörösiszap-katasztrófa
helyszínén is. A ráckeresztúri nemzetőrök vezetőjét 2014
októberében a Magyar Nemzetőrség főparancsnoka nemzetőr ezredessé nevezte ki itt, Ráckeresztúron, az 1956 Magyar
Nemzetőrség elnöki látogatása alkalmából.
Csobánki Csabát mint Istenét és hazáját szerető magyar
és keresztény embernek ismerhettük meg. Egy alkalommal
azt mondta: „Boldoggá tesz az a tény, hogy magyarnak születtem. Ezért lehet, hogy ötvenkilenc éve a Magyar Nemzetőrség tagjaként életformámmá vált nemzetőrként élni. Minden álmom teljesült, csodálatos családom van. Én azért vagyok boldog ember, azért vagyok elégedett, mert tudom,
hogy a Jóisten irányítja az életemet. Szeretem a hazámat nagyon. A mai napig, ha meghallom a Himnuszt, könnyes lesz
a szemem. Hiszem azt is, hogy jónak lenni jó.”
Életednek minden perce fennmarad, hisz az egyetlen Úr megígérte
neked, hogy nem tűnsz el a földről nyomtalanul.
Csobánki Csaba, Ezredes úr, Isten veled! Nyugodjál békében
az örök életben.

Herkli Antal
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F A L U N K

D I Á K J A ,

Világosi Dániel
Nyolc éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményt
ért el.
Részt vett történelem
egyéni versenyen, ahol
kétszer az országos döntőbe jutott. A „Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról?” című kémiaversenyen körzeti 4. helyezést
ért el.
Kápolnásnyéken matematika tanulmányi versenyen 3. helyezett lett. Rácalmáson természetismeret megyei csapatversenyen első helyezést ért el.
Rendszeresen részt vett körzeti németvetélkedőn,
csapatban első helyen is végzett.
2013-ban ki mit tud?-versenyen szerepelt. A középdunántúli sudoku regionális verseny díjazottja. A Fejér
megyei népdaléneklési verseny elődöntőse volt. A Curie
kémiai emlékverseny megyei harmadik helyezettje.
A kápolnásnyéki környezetismereti versenyen második helyezést ért el.
Ercsiben, a megyei matematikaversenyen 2. helyezett
lett csapatban.
A digitális témahét aktív résztvevője, segítője, a
Happy-hét szervezőinek egyike volt. A diákönkormányzat oszlopos tagja. A fenntarthatósági-hét szervezője,
segítője.
Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy méltó a Falunk diákja cím elnyerésére.
(Fotó: Schneider Mihály)

2 0 1 7

Lukács Vivien
Első osztálytól kezdve minden tanévet kitűnő eredménnyel zárt, magatartása és
közösségi munkája példamutató.
Rendszeresen részt vett
az
iskolai
versenyeken
(szavalóverseny, meseolvasási verseny, mese-rajz verseny,
plakátverseny,
malomverseny, anyanyelvi és helyesírási verseny, iskolai és komplex tanulmányi versenyek),
melyeken gyakran ért el dobogós helyezést.
A területi versenyeken is öregbítette iskolánk hírnevét.
Németből 2. és 3. helyet is szerzett, a „Gyors ész” matematikai vetélkedőn csapatával 3. lett, a Vajda János rajzpályázaton egyszer 1. és háromszor 2. helyezést ért el, a
pázmándi rajzversenyen pedig harmadikként végzett.
Képeit kiállították a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület
rendezvényén. A Keresztúr nevű települések diáktalálkozóján csapatával a 6. helyre került. A „Keresztúri
Pityerkék” énekkar tagja volt, arany minősítést szereztek.
A sportversenyeken idáig harmincegy érmet akasztottak a nyakába. Alsó tagozatban az atlétikacsapat tagjaként
több dobogós eredményt is elért, a Játékos sportverseny
országos elődöntőjén 2. helyezett lett, a mezei futóversenyen szintén 2. volt. Tagja volt az iskolai kézilabdacsapatnak, gólkirálynői címet szerzett, majd a ráckeresztúri
Barátság DSE U13-ban focizott, jelenleg a martonvásári
KSE Junior női kézilabdacsapatban játszik. Atlétikából
figyelemre méltók egyéni eredményei is: Vajda János tankerületi futóverseny 1. és 3. helyezés, atlétika egyéni összetett körzeti 1. helyezés (kétszer), megyei 5. hely. Zsámolylabda bajnokság 1. hely, mezei futóverseny Adonyban 4.
hely.
A „Nagy vagy!” országos televíziós sportvetélkedőn
elődöntős 4., illetve döntős 3. helyet ért el csapatával.
Mindezek alapján Lukács Vivien méltó a Falunk diákja
cím elnyerésére.
(Fotó: Schneider Mihály)

A 2016/2017-es tanévben kitűnő eredményt elért diákok

A Falunk diákja kitüntető címet 2000-ben alapította Ráckeresztúr Község Önkormányzata. Minden évben két végzős
általános iskolás diák részesülhet az elismerésben, akik a
nyolc év során kiemelkedő tanulmányi eredményt érnek el,
és közösségi munkájukkal is példát mutatnak. A díjazottak a
község címerét ábrázoló emlékplakettet és pénzjutalmat
kapnak.

1. a: Bognár Sarolta, Dienes Regina, Lukács Bianka, Lukács
Krisztián, Novozánszki Bíborka, Sörös Mira, Zsigmond
Réka; 1. b: Bereznai Kíra, Buzás Viktória, Koltai Nikolett,
Mádai Kíra, Megyeri Bernadett, Nagy Kristóf, Regdony
Roland, Spejer Panka, Vasadi Virág; 2. a: Magyar Emma,
Horváth Álmos; 2. b: Ács Tamara; 3. a: Cserna Gréta, Zatkó
Zénó; 4. a: Drozdik Balázs, Venczkó Vencel; 4. b Ónody
Ágnes, Szakolczi Zsolt, Világosi Dorka; 5.: Furján Fanni,
Garai Hanna, Kocsis Csenge, Kristóf Ágnes, Török Máté,
Vagyóczki Szilvia; 6. a: Venczkó Alexandra; 6. b: Ferenczi
Dávid, Kucsera Máté; 7. a: Garai Lilla, Juhász Zsolt,
Kucsera Réka, Sólyom Lívia, Németh Levente; 7. b: Garai
Fanni, Török Regina; 8. a: Apró Lili, Ferenczi Dóra, Gondi
Vivien, Lukács Vivien; 8. b: Székely Kata,Világosi Dániel
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Ó, ió, ció… vakáció!
Ballagás és tanévzáró az általános iskolában
Harminckét nyolcadikos vett búcsút az iskolától, vállán az útravalóval
megtöltött tarisznyával. Elődeikhez hasonlóan ők is megköszönték
szüleiknek a törődést, átvették az önkormányzat ajándékát, majd
szélnek engedték a léggömböket, és fölrepültek a galambok
is. Új szakasz kezdődik a diákok életében, akiktől Gergics
Mihályné igazgató Kálnay Adélidézettel búcsúzott: „Te vagy
az, aki nyitott szemmel és szívvel jársz a világban, te vagy az,
aki észreveszi az élet apró
szépségeit, te segítesz jó szívvel, ahol éppen kell, általad lesz
a világ még szebb és jobb. Mi legfeljebb segítünk neked!”
Az ünnepélyes pillanatokat követően az első osztályos Megyeri
Bernadett, Bársony Boglárka, Ruzsa Edina és Lukács Krisztián állt
színpadra az Itt a vakáció című verssel. Gergics Mihályné tanévzáró
beszédében hosszan sorolta a 2016/2017-es tanévben elért eredményeket. Idézzük: „A 2. a osztályból Magyar Emma szavalóversenyen vett részt, Horváth Álmos matematikaverseny helyezettje volt.
A 3. a-ból az ercsi Gyors ész hamar kész vetélkedőn a Békes
Zoltán, Cserna Gréta, Tóth Mira és Világosi Balázs alkotta csapat 3.
helyezett lett, a Bendegúz levelezős versenyen Zatkó Zénó megyei
5. helyen végzett szövegértésből. Honismereti versenyen Cserna
Gréta országos első helyezett lett. A 3. b osztályos Világosi Balázs a
váli szavalóversenyen is szerepelt. A 4. a osztályból is járt két tanuló
Ercsiben a Gyors ész versenyen: Drozdik Balázs és Klemencz Attila,
2. helyezést értek el. Az Országos honismereti tanulmányi versenyen Barabás Botond, Drozdik Balázs, Somodi Zalán és Venczkó
Vencel 1. helyezést ért el. Balázs helyezést ért még el Dunaújvárosban a tankerületi helyesírási versenyen és a pázmándi matematikaversenyen. Pintér Lilla Pázmándon 3., Válon, a POK által szervezett
szavalóversenyen 1. helyen végzett. A 4. b osztályból Ónody Ágnes
a Tudásbajnokság verseny megyei fordulóján 3. helyezést ért el
irodalom-szövegértés tantárgyból. Az osztály benevezett a Bajnokok
útja mentorprogramba. Szülői segítséggel elkészítettek egy kisfilmet
Mit jelent a sport az osztályunk életében? címmel. Ezzel iskolalátogatást nyertek, melynek keretében egy olimpikon vagy élsportoló
keresné fel az évfolyamukat a 2017/18-as tanévben. A foglalkozás
célja, hogy ismert sportoló bevonásával motiváljuk a diákokat a
rendszeres mozgásra és az egészséges életmódra.
Az 5. osztály is számos szép eredményt mondhat magáénak. A
Veritas országos történelem versenyen 4. helyezést ért el Török
Máté, Tóth Dominik, Németh Tamás. Kristóf Ágnes a Tudásbajnokság országos versenyen anyanyelvi 4., történelem 10. helyezést ért
el. Mozaik országos tanulmányi verseny irodalom 9., történelem 10.
hely. Kálti Márk országos történelmi tesztverseny 6. hely, Nyelvész
nemzetközi anyanyelvi verseny megyei 6. hely, matematika körzeti
verseny 1. hely. Egy előszállási irodalmi pályázaton, amit a község
89. éves évfordulója alkalmából írtak ki, 1. helyezett lett. Tizennégy
alkalommal szerepelt az előszállási színjátszókkal, rendszeresen
részt vett felolvasóesteken. Tagja volt Garai Hannával, Furján Fannival és Török Mátéval az Ercsiben 2. helyet szerzett csapatnak.
Csuka Patrik és Balog Emánuel egész évben megbízható teljesítményt nyújtott úgy a Bozsik-program, mint a suli-kézilabda mérkőzésein. Balog Emánuel a diákolimpia atlétika összetett számban egyéni és csapatversenyben is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, bejutottak a megyei döntőbe. Turai Kíra, az Iringó Tánc Klub táncosa kiemelkedő teljesítményéért, szorgalmas munkájáért, hozzáállásáért
Janikovszky Éva-díjban részesült, amit Százhalombattán vehetett át.
A 6. a osztály tanulói inkább a sportban jeleskedtek. Balog
Róbert, Gajdó Olivér és Komlódi Gergő körzeti és megyei atlétikaversenyen 1., illetve 2. helyet szerzett.

A 6. b-ből Horváth Hunor, Kucsera Máté és
Világosi Gergő a Veritas
intézet 1956-os országos
történelmi
versenyen
1. helyezést ért el.
Ugyanezen a versenyen a hetedikesek csapata – Óanna Márk,
Garai Fanni, Török
Regina – a 2. helyen
végzett. Török Regina Válon, a matematikaversenyen első lett.
8. osztályosaink a Curie-versenyen Százhalombattán 2. helyen
végeztek, a csapat tagjai Kanya Miklós, Schmidt Szilárd Dominik és
Világosi Dániel volt. Az ercsi versenyen is dobogósak lettek, valamint a
pusztaszabolcsi Vállalkozz okosan versenyen másodikak lettek (Palló
Renáta, Mészáros Viktória, Ritz Ivett, Elek Júlia, továbbá a 8. b-ből
Madai Kíra).
A számos szép sporteredmény közül csak a legjobbakat említve:
játékos sportverseny körzeti 1., megyei 4. helyezés, atlétika megyei
versenyen lány csapat 3. helyezés, Izsó János körzeti 1. helyezés.
Iskolánk az elmúlt tanévre is együttműködési megállapodást kötött a
Magyar Labdarúgó, a Magyar Kézilabda és a Magyar Kosárlabdázók
Szövetségével. Sportteljesítményeiért kiemelhetjük Molnár Richárdot,
Pesser Milánt, Barabás Botondot, Gondi Dominikot, Knolmár
Zsombort, Balog Jeromost, Hujber Ádámot, Somodi Leventét, Izsó
Jánost, Lukács Vivient, Szakolczi Kárment, Gondi Vivient, Madai Kírát,
Dobi Erikát és Ménesi Fannit.
A pedagógiai programunkba újonnan bevett emelt szintű informatika tagozat is kezdi hozni az eredményeket, az idei tanévben tizenkét fő
5. osztályos és tíz fő 6. osztályos tanuló tett eredményes ECDL-vizsgát
a prezentáció modulból.
Ebben a tanévben többen kaptak nevelőtestületi dicséretet kiemelkedő tanulmányi eredményükért és közösségi munkájukért. Hangozzék itt el a nevük: Békes
Zoltán, Cserna Gréta (3.
a), Világosi Balázs (3. b),
Drozdik Balázs (4. b),
Kristóf Ágnes (5.), Juhász
Zsolt (7. a), Török Regina
(7. b), Lukács Vivien
(8. a), Kálmán Enikő,
Kanya Miklós, Kanya
Rebeka, Szpisják Zulejka
és Világosi Dániel.
A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány felajánlása alapján minden osztályból egy tanuló jó szorgalmáért, példamutató magatartásáért és kiemelkedő közösségi munkájáért ötezer
forint értékű vásárlási utalványt kap, amely a helyi papírboltban váltható be: 1. a: Bognár Sarolta;1. b: Buzás Viktória; 2. a: Szegedi Abigél; 2.
b: Kovács Laura; 3. a: Cserna Gréta; 3. b: Glócz Tamás; 4. a: Drozdik
Balázs; 4. b: Herkli Zsombor; 5. a: Kocsis Csenge; 6. a: Fekete Alexander; 6. b: Somodi Levente; 7. a: Sólyom Lívia; 7. b: Óanna Márk; 8. a:
Gondi Vivien; 8. b: Kálmán Enikő.
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete nevében Pintérné Bánkuti
Mónika a színjátszó szakkör tagjainak adott ajándékot. Király Antalné,
a Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület elnöke három 4. osztályos
tanulónak ajánlott fel ajándékot: Ónody Ágnesnek, aki négy évig kitűnő
tanulmányi eredményt ért el, Apró Majának és Klemencz Attilának
négyéves közösségi munkájáért és jó tanulmányi eredményéért.
Két civil szervezet ebben a tanévben is mindennap biztosította, hogy
a gyerekek balesetmentesen jussanak az iskolába és onnan haza;
őrködtek a rendezvényeinken. Köszönjük áldozatos munkájukat!”
A tanévtől a 2. b osztály a Legyetek jók, ha tudtok… című dallal
búcsúzott, majd a gyerekek átvették év végi bizonyítványukat.
■

10

2017. július

Őszirózsa-születésnap zenével, tánccal

Évzáró gálaműsor sok meglepetéssel
A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai különleges műsorral készültek a tanév végi kulturális gálára.
Szinte minden osztály és a színjátszó szakkör is fellépett.
A hetedik-nyolcadikos diákok a palotással nyitották meg a rendezvényt, majd Mészáros Hajnalka színpadra szólította a negyedikes Pintér Lillát, aki tavasszal a váli Vajda Jánosszavalóversenyen lett első. A legkisebbek néptáncbemutatója a
hagyományőrzés jegyében született, s igen ígéretes a jövőre nézve. A 4. a osztály képviselői tréfákkal szórakoztatták a népes
publikumot, a hatodikos Elek Miklós és Kucsera Máté klarinéton
játszott. A Venczkó testvérek, Alexa és Vencel dobolni tanul, tudásukról, tehetségükről óriási sikert aratva adtak számot. a 8. b
osztályos Világosi Dániel és tanára, Tóthné Sutka Edit a Für Elise
jól ismert dallamait varázsolta elénk, a harmadikos lányok és fiúk
pompás ruhában keringőztek. Mulattató mesével készült az ötödik osztály: az aranyszőrű bárányka történetét elevenítették fel
pompás pantomimjátékkal. A felsős színjátszók Berg Judit darabját, a Párisz almáját adták elő. Különösen a féltékeny Héra
(Kanya Rebeka) s a kissé teszetosza Zeusz (Ferenczi Dávid) parádézott szerepében, de Párisz (Juhász Zsolt) és szép Heléna (Kálmán
Enikő) kettősét is dicsérhetjük. A 3. a osztály vízi balettjét a Hófehérke sajátos feldolgozása követte. A 7. a tagjai szavak nélkül,
a különféle stílusú zenék – Beethoven, Csajkovszkij, Alice
Cooper, Kis Grófó – felhasználásával tárták elénk a mesék egyik
(gá)
örök klasszikusát.
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Kedves Feri bácsi!
Születésnapján jó egészséget,
sok örömöt kívánunk.
Köszönjük a település lakóiért
végzett önzetlen munkáját!
Isten éltesse!
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Negyven éve, 1977-ben alakult egyesületünk. E jeles jubileum alkalmából Móra Magda hangulatában aktuális versével
invitáltuk egykori klubtagjainkat, támogatóinkat, valamint
több évtizedes barátságot ápolván Tököl, Érd, Szabadegyháza, Ercsi, Beloiannisz, Iváncsa, Besnyő nyugdíjas klubjának képviselőit: „Ha elkerülted már a negyven évet, / a lelked gyakran tűnt időkbe téved. / A dolgaidban tartod még a
rendet, / de egyre inkább áhítod a csendet.”
Sajnos legtöbben egészségi állapotukra való tekintettel,
bár-mennyire is szerettek volna, de nem tudtak eljönni,
kivéve Jávorik Margit nénit, akit jó egészségben üdvözölhettünk valamennyi régi klubtársat képviselvén.
Rövid megemlékezés után egy szál mécsest gyújtottunk
alapító tagjaink, Gálné Imréné Bözsi néni, Juhász Istvánné
Márika és Raffer Jánosné szervezésében megalakult klub
valamennyi kedves tagjának emlékére, valamint szeretettel
gondoltunk Pier Károlyné Kati nénire és mindazokra, akik
már nem ünnepelhettek velünk.
Dienes Gábor alpolgármester úr köszöntője után a Beloianniszból érkezett Maheridu Vasziliki – Vaszó – énekelt,
majd a Nosztalgia Duó mutatkozott be. Sztárvendégünk,
Pohly Boglárka operetténekes – akinek tehetségét Oszvald
Marikáéhoz hasonlítják
– előadását, táncos
produkcióit (cigánykerekezés, spárga) hatalmas ováció kísérte…
Mindezek után nem
volt alkalmam név szerint megköszönni a soksok segítséget és támogatást: a Ráckeresztúri
Iskolásokért Alapítvány
ajándékát, a Rácmenza
finom vacsoráit, a Roxána „Zsuzsi” virágbolt csodálatos
virágcsokrát – a művésznőnek a „fiúk sorfala” adta át –,
Gajdó Ágnes fotóit és videóit.
Markaltné Katika és Bendákné Vig Anikó szakértelme és
munkája a garancia, hogy minden törvényi kötelezettségünknek meg tudunk felelni.
Cseprekál Istvántól a születésnapi tortát kaptuk ajándékba, önkormányzati támogatással pedig megvalósulhatott
ünnepi műsorunk. Köszönöm Bereznainé Jutka dekorációit,
Gajdóné Julika ajándékát, Herkliné Marika kézműves alkotásait, a Polgárőrség munkáját: Kiss Feri bácsi, Szente Imi
és Beszteri István mindig segített, bármikor számíthattunk
rájuk és Novozánszki Csaba segítségére is. Köszönet illeti
Axt Ibolya profi konferálónkat és Szabó István zenészünket!
Végül, de nem utolsósorban valamennyi klubtagunknak
köszönöm a segítséget, akik a mosogatástól kezdve a süteménysütésen, terítésen át a cipekedésig bármiben hozzájárultak ünnepi rendezvényünk lebonyolításához.
Amennyiben időm engedi, a negyven év eseményeiből,
fotóiból az idősek világnapján szeretnénk kiállítást rendezni,
akkor lesz alkalom a nosztalgiázásra is.
Kocsis Zsuzsa

Gondolatébresztő…
„Könyvek révén sokan lesznek
tudóssá az iskolán kívül is, könyvek
nélkül viszont senki nem lesz tudós,
még az iskolában sem.”
(Johannes Amos Comenius)
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK”
Gáspár György 1972-től 2005-ös nyugdíjba vonulásáig szállította a dolgozókat autóbusszal a százhalombattai kőolaj-finomítóba Ráckeresztúrról és a
környező településekről. Aki ebben az időszakban ott dolgozott, jól ismeri őt,
hiszen számtalan alkalommal segített eljutni a munkahelyükre, majd a nap
végén hazatérni családjuk körébe. Nyugdíjba vonulása után a nagy buszt kisebbre cserélte, és a mai napig fuvarozza a dolgozókat a környékről. Aki az
általa vezetett buszon utazik, jó eséllyel célba is ér. Felkerestük otthonában,
hogy meséljen nem mindennapi pályafutásáról és arról, miként él ma.
– Gyuri bácsi mindig Ráckeresztúron élt?
– 1951-ben születtem Baracson nagy családban, édesapámék tizenheten, míg édesanyámék tizenöten voltak
testvérek.
– Hol kezdte a pályafutását?
– Ipari iskolát végeztem Dunaújvárosban, a 316-os számú
iskolába jártam, ahol járműlakatos szakmát szereztem,
majd egy évet dolgoztam a Dunai Vasműben, a hideghengerműben, beállító lakatosként. Utána hívtak a szülőfalumba, Baracsra a téeszbe szerelőnek és váltósofőrnek, mert
akkor
az
MHSZ-nél
már megszereztem a jogosítványt teherautóra. Egy
régi Csepellel
jártam. 1970ben elvittek
katonának,
majd amikor
két év múlva
leszereltem,
Dolhai Péter, Lehoczky Sándor, Gáspár György
Budapesten,
az Andor utcában indult egy buszvezető-tanfolyam, amire
beiratkoztam. 1972-től 2005-ös nyugdíjba vonulásomig
annak a Volán vállalatnak a kötelékében dolgoztam, ahol a
buszos vezetői engedélyt megszereztem.
– Nyugdíjazása után egyből folytatta a buszvezetést?
– Nem egészen, két év kimaradt. Elvégeztem az őrzővédő tanfolyamot, és Martonvásáron dolgoztam biztonsági
őrként a kutatóintézetben.
– Emlékszem, a buszozás mellett annak idején fuvarozott is.
– Igen, lovas kocsival, teherautóval másodállásban fuvarokat vállaltam, tüzelőt, építőanyagot szállítottam. Aro
kistehergépkocsival kezdtem, később Ifával folytattam.
– Pályafutása során hány kilométert vezetett?
– Több, mint hárommillió kilométer van mögöttem. Balesetem sohasem volt, betegállományban sem igen voltam,
úgy érzem, a főnökeim és az utasok meg voltak elégedve
a munkámmal.
– Melyik típusú busz áll önhöz a legközelebb? Melyiket
vezette a legszívesebben?
– Az Ikarus 66-os, a „Faros”-ként elhíresült jármű volt a
kedvencem, őrzök is egy makettet erről a típusról.

– Mondjon néhány szót a családjáról.
– A feleségemmel, Erzsivel július elején leszünk negyvenhárom éves házasok. Egy fiunk van, aki az autópálya
rendőrségnél dolgozik. Ercsiben lakik a családjával. Három unokával ajándékoztak meg minket, Patrik tizenhét,
Kíra tizenhárom,
Martin pedig egyéves.
– Mit csinál szabadidejében?
– Amikor ’72-ben
megvettük a telket, és építkezni
kezdtünk a kőműves felhúzta a
falakat, az ács
feltette a tetőt a
házra, azon kívül
mindent én csináltam a burkolástól kezdve a festésig, a
kerítésen át a kert kialakításáig. Nagyon szeretek kertészkedni, tenni-venni a ház körül, mindig nagyon várom,
hogy vége legyen a télnek, és mehessek ki a levegőre,
és persze az unokák is kitöltik mindennapjaimat.
Gyerekkorunkban – a nyolcvanas évek derekán – nyaranta az utcán játszottunk.
Este hét óra tájban, amikor
Gyuri bácsi befordult a buszszal a Kocsy-Mayer utcába,
elkezdtünk szaladni elé.
Megállt, kinyitotta az ajtót, és
a házáig szállított minket,
utcabeli gyerekeket. Az akkori gyerekek azóta felnőttek, de Gyuri bácsi még hatvanhat évesen is aktív, továbbra is fáradhatatlanul rója
a kilométereket, és a tőle
megszokott kedvességgel
szebbé varázsolja munkában elfáradt utasai napjait. Reméljük, még sokáig teszi ezt jó egészségben. Megkért,
hogy feltétlenül említsem meg két kollégáját, Dolhai Pétert és a már elhunyt Lehoczky Sándort, ők hárman váltották egymást a MOL-os járaton.
Dienes Gábor
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A rovarcsípésről
F
Ő Biztosan mindenkit csípett már meg valamilyen rovar, sokan allergiások is a rovarcsípésekre. Néhányan félnek is

A tőlük, és kézzel lábban hadonásznak ellenük. A rovarok
Z azonban leggyakrabban önvédelemből csípnek, de csíp-

hetnek akár táplálékszerzés céljából is.
Ha táplálkozás céljából csípnek, akkor nem bocsátanak
E
ki magukból méreganyagot, ha viszont önvédelemből,
G akkor méreganyag-kibocsátás is történik.
É
Sokan kérdezhetik, vajon miért fáj a csípés. A fájdalom
és
a
csípés során létrejövő egyéb tünetek – mint például a
S
duzzadás, viszketés, égő érzés, bőrpír – a szervezetbe
Z jutott méreganyag mennyiségétől függnek. A tünetek néS hány óráig, de akár két-három napig is jelentkezhetnek.
A csípés tünetei maguktól elmúlnak. Vannak olyan
É
egyének
azonban, akik allergiásak ezekre a méreganyaG
gokra, náluk akár súlyos állapot is kialakulhat. Egy időben
! sok csípés is ugyanilyen veszéllyel járhat. Ilyen reakciók
ritkán fordulnak elő, de akkor nagyon súlyosak és gyors
lefolyásúak lehetnek. Igen veszélyes lehet a gége szöveteinek
duzzanata, mert az a beteg fulladását okozhatja.
Rovarcsípésre allergiás egyénnél testszerte különböző tünetek jelenhetnek meg: csalánkiütések, szédülés, szem-száj körüli
kötőszövet duzzadása, nyelvdagadás, bizsergő érzés a torokban, hányinger, hányás, nehezedő légzés, eszméletzavar vagy
akár eszméletvesztés. Ezért az ilyen betegnek sürgősen oxigénre és életmentő injekcióra van szüksége a fulladás elkerülése
érdekében.
Legyünk résen, figyeljünk!
● A méhek öreg fák hasadékában, cölöpökön, a darazsak lóherés réten raknak fészket.
● Lóherével borított réten ne járjunk mezítláb.
● Az erős illatú parfümök, dezodorok vonzzák a méheket, darazsakat, ezért ha kirándulni megyünk, kerüljük az erős illatokat.
● Ne hordjunk kirándulás alkalmával bő ruhát, mert ezek alá
könnyen bejut a rovar, de kifelé nem találja az utat. Így védekezés céljából szenvedhetünk el csípést.
● Élénk színű és virágmintás ruháinkat sem célszerű kiránduláskor használni, mert ezek is vonzzák a rovarokat.
● Óvatosságra int a magas cukortartalmú ételek és italok fogyasztása is.
● Ha minden óvintézkedés ellenére mégis egy méh száll ránk,
próbáljuk meg az óvatosan lefújni magunkról, nem agyonütni.
● Ha menet közben az autóba repül egy méh vagy egy darázs,
álljunk félre, engedjük le az ablakokat, és várjuk meg, míg magától kirepül.
● Ha lakásunk közelében méhkast találunk, kérjük szakember
segítségét, aki biztonságosan eltávolítja őket közvetlen környezetünkből.

Mit tehetünk, ha megcsíp valamilyen rovar?
● A legelső teendő megnézni, hogy bennmaradt-e a rovar fullánkja a bőrünkben. A méh fullánkja horgas szélű, ezért kicsit
nehéz eltávolítani.
● Ha bennmaradt a fullánk, csipesszel távolítsuk el, ügyelve
arra, hogy több méreganyagot nem nyomjunk ki a fullánk végén
lévő méregzsákból. Használjunk hideg vizes borítást, mellyel a
fájdalmat és a duzzanatot csökkenteni tudjuk.
● Szájat ért csípés esetén a legjobb a jégkocka és annak elszopogatása.
● A viszketést csökkenthetjük mentolos vagy antiallergén krémmel, pasztával, melyet a gyógyszertárban beszerezhetünk.
Otthon természetes módon is enyhíthetjük a darázscsípés
kellemetlen tüneteit:
● Jeges vizes borítás. Ecetes vagy citromleves vatta a darázscsípés helyére. Vöröshagyma a darázscsípésre. A vöröshagyma leve kihozza a méreganyagot a csípés helyéről.
● Hasznos lehet az almaecet és szódabikarbóna keveréke is,
ami kiváló hatást eredményez méhcsípés esetén.
● Darázscsípést levendulával is lehet enyhíteni. A levendula
virágával kell a csípést bedörzsölni, ezzel enyhül a kellemetlen
fájdalom.
Amennyiben a tünetek nem múlnak, vagy súlyosbodnak,
mindenképpen orvoshoz kell fordulni.
Mindenkinek balesetmentes nyarat kívánok!
Peszter Zsuzsanna védőnő
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Öntözés kánikulában

Az öntözést érdemes hajnalban, de legalábbis a reggeli
órákban elvégezni, vagy késő délután/este, mikor a nagy
meleg már enyhült. Érdemes eleve szárazságtűrő növényeket ültetni. A szárazságtűrő kifejezés nem azt jelenti,
hogy sosem kell öntözni, csupán azt, hogy az átlagosnál
kevesebb nedvességgel is beéri a növény, hosszan tartó
meleg, aszályos hetekben az öntözés az ilyen növények
esetében is elkél.
Az öntözési költségeket jól lehet mérsékelni az esővíz
begyűjtésével. Csupán egy méretesebb hordót kell csatlakoztatni az eresz aljához. Az ereszhez kapcsolt hordók kevés kreativitással kifejezetten dekoratívvá alakíthatók. Az esővizet azonban csak a kerti növények itatásához használjuk fel, a sokszor
jóval érzékenyebb szobai zöldek nem mindig tolerálják a szenynyeződésekkel terhelt esővizet.
Mindenfajta locsolásra érvényes a kijelentés, hogy felesleges elárasztani, tocsogósra öntözni a növényeket, mert a számukra kellő mennyiségnél többet úgysem fognak felvenni, a
felesleg pedig vagy pangó vízként károsítja a növényt, vagy
egyszerűen elpárolog.
Közkeletű tévedés, miszerint lehet előre öntözni. Főleg nyaralások előtt szoktak sokan többnapnyi öntözést egy menetben
elvégezni, mondván, így ellesznek pár napig a növények. Előre
öntözés azonban nincsen, az eredmény pedig az lesz, mint az
előző pontban.

IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Tisztelt Olvasóink!
2017. július 11-én, kedden a székesfehérvári Vörösmarty
Mihály Könyvtár munkatársai megkezdik a munkát
könyvtárunkban. Minden egyes könyv vonalkódot kap,
bekerül a számítógépes rendszerbe, s ezzel elérhető lesz
majd a ráckeresztúri könyvtár állománya is a Vörösmarty
Mihály Könyvtár elektronikus katalógusában.
A könyvállomány feldolgozása előreláthatóan három
hetet vesz igénybe, ez idő alatt a kölcsönzés szünetel. Az
Önöknél lévő könyveket természetesen visszavesszük, de
kölcsönözni nem lehet.
Július és augusztus hónapban szombatonként a
könyvtár zárva tart.
Köszönjük türelmüket és megértésüket!

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!

Az öntözés módszere sem mindegy, ne öntözzünk mindent
ugyanúgy a kertben. A rózsák nem szeretik, ha felülről, esőszerűen spriccelik őket, ezzel ugyanis a gombás fertőzések kockázata növekszik, így a rózsákat alulról, kannából, árasztva kell
öntözni. A gyepet ellenben esőt imitálva nedvesítsük, így
egyenletesebben oszlik el rajta a víz. Ismerjük meg dísznövényeink és zöldségeink igényeit, és ennek megfelelően öntözzük
azokat.
A nyári melegben a fűnyírást követően nem kell feltétlen
összegereblyézni a levágott szálakat, azok maradhatnak a
gyepfelületen, így lassítva a párolgást. Viszont a túl hosszú
szálakból álló, túl nagy mennyiségű nyesedék már összetömörödik, és a gyep károsodik.
A növények földjének kiszáradása késleltethető
mulcsolással. A növények töve köré halmozzunk mulcsanyagot
(fűnyesedéket, szalmát, zúzott aprókövet, díszkavicsot, stb.),
mely a talajban lévő nedvesség elpárolgását késlelteti. A
mulcsolás többek közt jó módszer arra is, hogy a fűnyírás maradékát hasznosan tüntessük el.
Drága, de idővel megtérülő befektetés az időzíthető kerti
öntözőrendszer, mely a kívánt és ideális időben lép működésbe, és annyi vizet juttat ki, amennyit meghatározunk. Ennek
párja lehet az olcsó csepegtető öntözőrendszer, melyhez csupán egy, a növények között elvezetett, sok helyen kilyuggatott
gumitömlő kell, melyet egyik végén a kerti csaphoz rögzítünk, a
másik végén pedig bedugaszolunk.
KL
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SKANDINÁV
REJTVÉNY
(Forrás: skandomata.hu)

Egy magyar író nevét
és egyik híres színdarabjának címét
rejtettük el. Kérjük,
írják meg azt is, mikor és hol tartották a
darab ősbemutatóját.
A megfejtés beküldésének határideje:
2017. augusztus 5.

Ezüst minősítés ● A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége és a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége által Gyulán rendezett
IX. Országos Szenior Táncfesztiválon a ráckeresztúri
Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület ezüst minősítésben részesült. Gratulálunk a csoport minden tagjának, és további sikereket kívánunk!

A 2017. júniusi rejtvény megfejtése:
Tündöklő mámor a
junius. A vers címe:
Szerelmes junius.
Nyolc helyes megfejtés érkezett. A három
szerencsés nyertes:
Fleischer Andrea,
Szakolci Marosvölgyi
Éva, Szabó József
A nyeremények a
könyvtárban vehetők
át nyitvatartási időben.
Minden megfejtőnek
gratulálunk!

SÁRKERESZTÚR
A Sárvíz mentén található Fejér megyei településen
kétezer-ötszázan élnek. Hajdan a Gorsiumból (Tác)
Sopianae-ba (Pécs) vezető egyik római főútvonal a
községen haladt át. Keresztúr néven 1351-ben említik először: Nagy Lajos király apródjának, Kolus
mesternek adományozta a birtokot. A községtől nyugatra elterülő mocsaras
sárvízi területet Beszédes József mérnök tervei szerint 1811 és 1827 között szabályozták. Ez
idő tájt kapta a falu a „Sár” előnevet. A Sárkeresztúr határában található Sárkány-tó fokozottan védett természetvédelmi terület, madárvilága rendkívül értékes. A településen idén
először rendezték meg a Szedd magad! levendulaszüretet, melynek kísérőprogramjai között
kosárfonás, levendulabuzogány-készítés és más kézműves foglalkozások is szerepeltek.
Bella István emléktábla ● A községben töltötte gyermek- és ifjúkorát Bella István költő. Sárkeresztúri litánia című versében írja: „Szép
és igaz a falunk neve, / sár is, kereszt is, úr is. / Mint minden ember
élete, / sár is, kereszt is, úr is.” Az emlékház falán a költő születésének 75. évfordulóján avattak emléktáblát, amely Kontur András szobrászművész alkotása. Az ünnepségen Szentmártoni János mondott
beszédet: „Az emlékezés, ha valódi, olyan mint az imádság. Megszólítjuk azt, akire emlékezünk, kapcsolatot keresünk vele, olyan mélységekbe ereszkedünk, ahol a találkozás lehetősége megvalósul.
Mert aki elment, mégsem ment el. Aki elmegy, lényének sűrítményét,
szellemének esszenciáját itt hagyja nekünk. És végül is mi más az
ember lényege, mint ez a szellemi sűrítmény? Ha így gondoljuk el,
arra juthatunk, hogy nincs is halál. Ami az embert emberré teszi, azt
a halál nem képes elragadni.”
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Csókolom! Jó napot!
Tisztelt futballszerető Ráckeresztúriak!
A hatvanas-hetvenes évek legendás brit zenekara
híres gitárosának második felesége, a japán Yoko
Ono azt találta mondani egyszer, hogy „Egy álom,
amit egyedül álmodsz, az csak egy álom. Az álom,
amit együtt álmodunk, az valóság.” Keresve sem
találtam volna ennél időszerűbb és egyben nagyszerűbb mondást arra, hogy milyen irányt szeretnénk szabni településünk sportkörének.
Őszintén ki kell mondani, hogy többéves kemény munka, szervezés és a
csapat feljuttatása a megyei másodosztályba után igen törékeny évet zártunk.
Az utolsó utáni pillanatban a srácoknak sikerült elérni a bennmaradást, így
ismét a másodosztályban kezdhetjük a szezont. Mindez most már a múlt. Bizakodva tekintünk a jövőbe. Sok az előttünk álló feladat, és mindemellett adósai
vagyunk egymásnak, a szurkolóinknak, a támogatóinknak, az egész településnek. Mindenki jó focit vár tőlünk, jól szeretnék érezni magukat a meccseken,
végigizgulni a meleg helyzeteket, szeretnének együtt örülni a győzelmeknek.
Megnyugtatok mindenkit, aki olvassa ezeket a sorokat, a focisták is így érzik.
Nincs felemelőbb érzés, mint a mellen feszülő mezben kilépni az öltöző ajtaján,
és megpillantani a több száz szurkolót, büszkén, emelt fejjel lépni a pálya füvére, belépni a szentélybe. Ezek az érzések úgy vesztek fokozatosan a múlt homályába, ahogy a szurkolók száma egyre csak fogyott és fogyott, míg végül
csak tíz-húsz ember várta a csapatot. Ennél több kell, sokkal több… mindkét fél
részéről.
Focistáinknak szükségük van Önökre, a szurkolásukra, a támogatásukra.
Hogyan is írhatnám le ezt másként, nézzük csak…. ah, igen, házasságkötéskor
az atya megkérdezi a hitveseket: fogadod-e hitvesül az itt megjelent X. Y.-t, és
kitartasz mellette jóban és rosszban, Isten téged úgy segéljen? Tartsunk ki
jóban és rosszban! Legyünk ott, hangosan biztassunk, ösztönözzünk, kérjünk
számon! Mondjuk azt: fiúk, focizzatok, adjatok bele mindent, verejtékezzetek,
harcoljatok, lássuk azt, hogy mindent és még az fölött is beleadtok, nemcsak
értünk, de a faluért és magatokért. Ez a ti időtök, a ti történetetek! Amikor aztán
lejöttök a pályáról, fel kell tenni a kérdést, „megtettem mindent, abszolút mindent?”. Amennyiben igen a válasz, biztos vagyok benne, hogy mindenki megemészti a vereséget is, és elfogadja, hogy még fejlődni kell. A csapat nevében
mi ezt meg is ígérjük. Mindannyian. Mindent megteszünk a győzelemért, jó focit
mutatunk, szeretnénk, ha a település és Önök büszkék lennének a fiúkra. Jöjjenek, szurkoljanak, töltsenek el néhány kellemes órát a focipályán.
Mindezek szellemében a focicsapat nevében szeretnénk Önöket meginvitálni a 2017. július 23-án formabontóan első ízben tartandó, a „Bemutatkoznak a
Ráckeresztúrt képviselő labdarúgó-csapatok” sportdélutánra, ahol kicsit ünnepélyesebb, formálisabb keretek között bemutatjuk a kezdődő szezon csapatait,
játékosait, majd az ifi, az első csapat és az öregfiúk 45 perces körmérkőzést
játszanak egymással. Amennyiben a szervezés jól sikerül, még egy meglepetéscsapat is előkerülhet, ebben az esetben változhat a körmérkőzések
szerkezete.
A pontos időpontot kihelyezett plakátokon fogjuk tudatni. A belépés ez alkalommal díjtalan, a délután folyamán lehetőség lesz étel-ital vásárlására, melynek nyereségével a sportkört támogatják. Ezenkívül a nagy napon bejelentünk
minden fontos tudnivalót a jövőre nézve. Nagy-nagy izgalommal várjuk Önöket.
Álmodjunk együtt! Isten minket úgy segéljen!
Kornél

ÚTRAVALÓ ÜZENET
„Az embereket puszta eszközöknek soha ne tekintsd, bármilyen alant álljanak is.
Tiszteld mindenkiben az
emberi méltóságot.”
(Deák Ferenc)

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

A megfejtéseket személyesen is
leadhatják a könyvtárban nyitvatartási időben, vagy elküldhetik a
következő e-mail címre:
rackereszturi.hirmondo@gmail.com

Határidő: 2017. augusztus 5.
Előző havi játékunk megfejtése: a
posta előtti postaláda részlete.
Kilenc helyes megfejtés érkezett, a
nyertes: Laurán Bertalan. Gratulálunk! A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben.
Pontosítás ● A 2017. májusi lapszámban megjelent nyereményjáték megfejtése: az óvoda udvarán található kút.
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