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Miért mosakszik a macska
evés után?
Egyszer a macska fogott egy verebet, és
már készülődött, hogy megegye, de a veréb okos volt, ezért megszólalt:
– Megmosakodtál evés előtt?
– Jaj, majdnem elfelejtettem – jutott
eszébe a macskának. Letette a verebet, és
elkezdett mosakodni.
A veréb egy kicsit feküdt a földön,
majd huss! – már fenn ült az ágon.
– Most keress magadnak másik reggelit! – gúnyolódott a veréb, és elrepült.
A macska pedig befejezvén a mosakodást így szólt magához:
– Ha már így állnak a dolgok, mától
fogva csak evés után fogok mosakodni.
És mind a mai napig így is tesz – előbb
eszik, és csak utána mosakszik.

A kiskutya meg a szamár
A szamár megirigyelte a kiskutya jómódját, hogy neki szabad a legszebb szobába
is bemenni, a legszebb vánkosra is ráfeküdni, egész nap csak sétál, nem dolgozik
semmit, mégis mindennek a lángját, a javát kapja, neki meg csak a kóró meg a tüske jut. Meg is kérdezte a kutyától:
– Mért szeret téged úgy a gazdasszony?
– Mert tudok farkat csóválni, és két
lábon szolgálni – felelte a kutya.
– Na, ez nem nehéz dolog – gondolta
a szamár –, majd én is megpróbálom.
Mikor nyitva volt a konyha, besomfordált. Két lábra állt, a farkát billegette, a
lábát nyújtogatta, hogy tenyerest adjon. A
gazdasszony megijedt, s a porolópálcával
kiebrudalta a konyhából. A szegény szamár máig is töri a fejét, hogy miért kapott
ő verést azért, amiért a kutya dicséretet.

AZ ÁLLATOK
VILÁGNAPJA
OKTÓBER 4.

Vidám, táncos őszi délután
Szűrővizsgálatok, ételkóstolók
Negyvenéves a Ráckeresztúri Pávakör
A kert októberben
Gyufarejtvények; nyereményjáték
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Gyógyszertári ügyelet
okt. 23., 28., 29.: Ercsi 06-25/505-790
nov. 1., 4., 5.: Martonvásár 06-22/569-146
nov. 11., 12.: Ráckeresztúr 06-25/455-812
nov. 18., 19.: Ercsi
nov. 25., 26.: Martonvásár

Egészségház
(Petőfi Sándor u. 7.;

25/455-804)

Háziorvosok rendelési ideje

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20., telefon: 06-25/517-900,
06-25/517-902; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu)
Polgármester: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (06-20/239-7255)
polgarmester@rackeresztur.hu
Szabadsága idején a polgármester helyettesei:
Dienes Gábor alpolgármester (06-20/219-8129)
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (06-20/250-5746)
Jegyző: dr. Nagy Gábor (06-25/517-902) jegyzo@rackeresztur.hu
Képviselők:
Dienes Gábor alpolgármester (gdienes76@gmail.com)
Kókai Dávid (06-20/239-1902) kokaidavid@rackeresztur.hu
ifj. Cseprekál István (06-30/373-1354) cseprekal@freemail.hu
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (hajcsi75@freemail.hu)
Szabó Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu
Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu
Ügyfélfogadás: hétfő, péntek: 8.00−12.00;
szerda: 8.00−12.00; 13.00−17.00
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Pénztár: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez, adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok.

Dr. Bánovics Ilona
06-30/475-5781
Asszisztens: Rozman Istvánné
Hétfő, szerda: 14–18
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12
Dr. Mihalicza Ingrid
06-20/852-0350
Asszisztens: Németh Éva
Hétfő, szerda, péntek: 8–12
Kedd, csütörtök: 14–18
Fogászati ügyelet
(Péntekenként felváltva rendel a két
háziorvos.)
Felhívjuk tisztelt pácienseink figyelmét, hogy az érdi fogászati ügyelet
Vérvétel (bejárat az udvar felől)
az alábbi napokon vehető igénybe: munkaszüneti napokon, ünnepKedd, csütörtök: 6.30–8.30
napokon, hétvégén.
Vérvételhez előjegyzés szükséges!
Az ügyeletes orvos elérhetősége (munkaszüneti és
Időpont-egyeztetés a háziorvosi
ünnepnapokon): +36-20/250-8583
rendelésen lehetséges.

Fogorvos – dr. Kálmán Andrea

A rendelő címe: 2030 Érd, Budai út 3. fsz. 2.

Ügyeleti rendelési idő (hétvégén):
Szombat: 8–16 óra között (a rendelőben)
16-tól 8 óráig (készenlétben; az ügyeleti mobilszámon
való bejelentkezés után húsz percen belül a rendelőben)
Vasárnap: 8–16 óra között (a rendelőben)
16-tól 24 óráig (készenlétben; az ügyeleti mobilszámon
való bejelentkezés után húsz percen belül a rendelőben)
Abban az esetben, ha a munkaszüneti/pihenő-/ünnepnapok három vagy
Védőnői szolgálat
több napon át tartanak, az utolsó munkaszüneti/pihenő-/ünnepnap vasárFarkasné Vancsura Ildikó és Peszter napnak tekintendő, az azt megelőző napok pedig szombatnak az ügyeleti
Zsuzsanna elérhetőségei:
rendelési idő tekintetében.
06-20/852-0351
Jenei Fogászat
rackeresztur.vedono@gmail.com

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
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583

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

Orvosi ügyelet
Készenléti sürgősségi ügyelet
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuálisan rendelő háziorvos.
Sürgősségi betegellátás
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepnapokon: Ercsi Egészségügyi Központ
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021)

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

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Hibabejelentő: 06-80/533-533
Bővebb információ: www.eon.hu
Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.;
telefon: 06-22/460-023) Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Polgármesteri Hivatalban.
Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)
Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Birgány Károlyné)
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői
Vízszolgáltatás: Rézbányai József 06-30/598-1269
Varga István 06-30/598-4776
Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/819-5607
Gondi Géza 06-30/868-2293
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Az aradi vértanúk és az 1956-os
forradalom és szabadságharc
hősei emlékére
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél

Hatszázhetven év hosszú idő. Vajon mit találnánk itt,
ahol most élünk, ha visszarepülhetnénk az időben?
Nagy Lajos király uralkodott 1347-ben, amikor egy
határjárási okmányban először említik Keresztúr neNILS LINDSTRÖM:
vét, akkor még a Rác előtag nélkül. Az év folyamán
indítja a király nápolyi hadjáratát, s ekkor éri el a
Magyarországhoz
pusztító pestisjárvány Európát, amely aztán 1351-ig
végigsöpör
a kontinensen.
Nincs győzelem
Száz
év
elteltével már a Hunyadiak korában jármondják a bölcsek.
nánk,
majd
a
törökkorba érkeznénk, s onnan továbbAz idő múlásában
lépve a felvilágosodás időszakát is megélhetnénk.
csak a viszály örök.
Vajon az itt élők hallottak egyáltalán Bessenyei
De van egy fajtája
Györgyről, a testőrírókról? Nem valószínű.
a szükségszerűségnek ma és itt:
II. József uralkodása idején, 1784–1787 között
Hogy aki másokat állandóan
népszámlálást tartottak. Magyarországon ez az első
népesség-összeírás, amely a lakosság egészére, így a
és mélyen megsért
nemességre is kiterjedt. A közigazgatási hatóságok a
végül is megbüntettetik.
katonaság segítségével összeírták a községek, házak
Hogy aki a végtelenségig
és háztartások (családok) számát, megállapították a
erőszakoskodik
jogi és tényleges népesség nagyságát, valamint annak
végül is megbüntettetik.
megoszlását vallás, nem és életkor, valamint foglalkoHogy aki megnyomorítja
zás, illetve társadalmi állás szerint. Ekkor kilencvenaz ember legbensőbb szabadságát
egy lakóház állt Ráckeresztúron, s hatszáztizenheten
végül is megbüntettetik.
éltek a faluban. 1830-ra megduplázódott a lakosok
Hogy aki újból és újból
száma (1316 fő), majd az 1848/49-es szabadságharc
idején újra csökkent. Az 1886. XXII. törvénycikk
a gyengék ellen emeli kardját
alapján 1888-ban nagyközség lett Ráckeresztúr, 1650
kard által pusztul végül el.
lakossal. Később változó mértékben növekedett, fejSvédből fordította: Sulyok Vince lődött a település, jelenleg a lakosságszám 3339 fő.
Sokan már nyugdíjasként hazatelepülnek, de többen
városból költöznek a csendes, nyugalmas faluba.
A 670 éves évforduló mindenesetre jó alkalmat
teremt arra, hogy átgondoljuk múltunkat és jövendőnket.

Gajdó Ágnes

MEGHÍVÓ
A Ráckeresztúri Földtulajdonosi
Közösség éves közgyűlését 2017.
november 8-án, szerdán, 10 órakor tartja a Bos Genetic Kft. tárgyalótermében, melyre a földtulajdonosokat ezúton meghívjuk.
Pátkai Péter
a földtulajdonosok választott képviselője

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039
Körzeti megbízott – Szilukács Krisztián,
Vásári Dénes: 06-20/210-5166
Polgárőrség: 06-70/211-6424
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HÍREK

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete 2017. október 5-i ülésén
hozott döntésekről:
● Módosítottuk a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet.
● Határoztunk támogatások odaítéléséről.
● Döntöttünk mart aszfalt és bitumenemulzió vásárlásáról útjavításokhoz.
● Tárgyaltunk a településrendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról.
● Csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati
fordulójához.
● Felülvizsgáltuk a közművelődési alapszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeletet.
● Tárgyaltunk a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás működéséről.
● Támogattuk Székesfehérvár jelentkezését az
„Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím elnyeréséhez.
● Az önkormányzat megvásárolja jelenlegi tulajdonosától Lászlópusztán a főút mellett húzódó világítási
hálózatot, így immár az is csatlakoztatható lesz a
közvilágítási hálózathoz.
● Döntöttünk az óvodába nyomtató beszerzéséről.
● A képviselő-testület 2017. december 31. napjával
felmondta a Római Katolikus Egyházközséggel a
temető fenntartására kötött megállapodást, mert az a
jelenlegi feladatfinanszírozási rendszerbe nem illeszthető anyagi terhet jelent a költségvetés számára.
Bízunk benne, hogy sikerül új megállapodásra jutni
az egyház képviselőivel.
● Megtárgyaltuk a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést.
● Zárt ülésen bíráltuk el a települési támogatás iránti
kérelmeket.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

Friss hírek, információk:
www.rackeresztur.hu
Falugazdász – Bodnárné Jávori Tímea
06-70/199-2773

Avar és kerti hulladék égetésének
engedélyezett időpontja
Minden kedden 14–20 óra között.
Minden szerdán 8–14 óra között.
Minden szombaton 8–12 óra között.

Bursa Hungarica-pályázat
Ráckeresztúr Község Önkormányzata csatlakozott
a Bursa Hungarica pályázati kiírás 2018. évi fordulójához. A korábbi évekhez hasonlóan a felsőoktatási intézményben tanulók (A típusú) és a felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni kívánó tanulók (B típusú) adhatnak be pályázatot. Az ehhez szükséges
űrlapot a www.bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
oldalon a belépést követően tölthetik le, melyet kitöltve, a szükséges mellékletekkel (iskolalátogatási
igazolás, az egy háztartásban élők jövedelemigazolása) együtt 2017. november 7-ig adhatnak le a hivatal ügyfélszolgálatán.

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Felhívás a közösségi együttélés alapvető
szabályainak betartására
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 19/2017. (VII.
28.) önkormányzati rendelet ingatlanokat érintő szabályaira hívjuk fel a figyelmet:
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
követ el, aki a tulajdonában, használatában lévő ingatlan
a) tisztántartásáról, rágcsálóirtásáról, gyommentesítéséről nem
gondoskodik, illetőleg onnan a szennyező anyag, hulladék, törmelék, föld, építőanyag közterületre vagy közös használatú helyiségbe kerülését nem akadályozza meg;
b) területén vagy közös használatú helyiségben hulladékot,
használt csomagolóanyagot tárol, halmoz fel, és ezzel a rovarok,
rágcsálók elszaporodását is segíti;
c) állagmegóvásáról nem gondoskodik, és ezzel veszélyezteti a
szomszédos ingatlan, közös használatú helyiség állagát, használatát;
d) előtt az úttestig terjedő zöldfelületen a fűnyírást, gyommentesítést a fő vegetációs időszakban (május–szeptember) legalább
havonta nem végzi el.
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
követ el az is, aki az állattartásával összefüggésben keletkezett
hulladék, kosz más ingatlanáról, közös használatú helyiségből
vagy a közterületről történő eltávolításáról haladéktalanul nem
gondoskodik.
A fenti szabályok megsértése esetén természetes személy
esetén kétszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
Amennyiben a jogsértés folyamatos mulasztás formájában
valósul meg, a bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.
Az elsődleges célunk nem a bírság kiszabása, hanem a magatartási szabályok mindannyiunk érdekében történő betartatása, ezért elsősorban figyelemfelhívással, figyelmeztetéssel
élünk, és csak szükség esetén alkalmazunk bírságot.
Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal

Gondolatébresztő…
„Ha elrejtőzöl szívemben, nem lesz nehéz
rád találni. Ám ha saját álarcod mögé
bújsz, hiába is keres bárki.”

(Kahlil Gibran)
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Vidám, táncos őszi
délután
Az idősek világnapja alkalmából zenés-nótás délutánon köszöntötték a település szép korú lakóit. Több
mint ötszázan kaptak névre
szóló meghívót, a mozgásukban korlátozottakat a
polgárőrség szállította a
helyszínre, majd haza.
A község önkormányzata és
képviselőtestülete nevében dr.
Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester üdvözölte és
köszöntötte a megjelenteket,
majd a rendezvény egyik szervezője, Marczinka Marika következett. A nótaénekes verssel
és dalcsokorral készült, sokan
vele együtt énekelték az ismerős dallamokat. A rendezvényen fellépett Leitheizer János és
Tolnai András „nótakirály” is, a
zenét Steinmann György szolgáltatta.
Az ízletes vacsorát követően sokan táncra perdültek, a
nyolcvanesztendős Kiss Feri
bácsi vagy a névnapját éppen
aznap ünneplő Kozocsa Misi
bácsi bizony még ma is fölvehetné a versenyt a fiatalokkal. A jókedvű mulatságon
operettslágerek, sanzonok, nóták hangzottak el, s akik nem táncoltak, régi fotókat nézegetve elevenítették föl emlékeiket.
G. Á.

Jeles évforduló
Mármarosi Ferencné
Kocsmár Máriát kö-

szöntötték a községi
önkormányzat képviselői
kilencvenedik
születésnapján.
Marika néni egy éve költözött a településre,
unokahúgáék, Rózsikáék
gondoskodnak róla.
Törökbálinton született 1927. szeptember
22-én hatgyermekes családban. Huszonhárom esztendősen, 1950-ben kötött házasságot Mármarosi Ferenccel.
Hosszú ideig a budafoki csokoládégyárban dolgozott. Ma már egyedül él, férje több mint negyven éve egy munkahelyi balesetben vesztette életét, s egyetlen fiát is eltemette már. Marika néni nagy örömmel vette át Lisziné
Hunyadi Hajnalka alpolgármestertől és Bilikné Bakonyi Edit igazgatásügyi előadótól a Magyarország kormánya
által kiállított díszes emléklapot, a virágcsokrot és a csokoládét. Mint mondta, amíg az édesiparban dolgozott, rá
sem tudott nézni a bonbonra, de ma már szívesen szemezget belőle. Bár a hallása már nem a régi, s a járás is
nehézkes kissé, Marika néni ma is aktív, gyakran tevékenykedik a ház körül. Ilyenkor ősszel a lehullott falevele(gá)
ket rendezgeti, mert szereti, ha körülötte rend és tisztaság van.
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Felhívás az állattartási szabályok betartására
Felhívjuk a lakosság figyelmét az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. néhány fontos rendelkezésére:
„Az állat tartásának általános szabályai
4. § (1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának,
fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
(2) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és
élettani állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását.
(3) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de
legalább napi egyszeri ellenőrzéséről.
5. § (1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
(2) A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is
biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.
(3) A szabadban tartott állatok számára - azok természetes viselkedését is figyelembe véve - biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén,
valamint az időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak.
(4) Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó
köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani.
(5) A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása, szállítása és életének kioltása
során előnyben kell részesíteni az állatkímélő technológiákat.
(6) A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.”

„43. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának
súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.”
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény a következőképpen rendelkezik:

Kirándulás a Felvidéken
2017. szeptember 18-án kora reggel a Ráckeresztúri Petőfi
Sándor Általános Iskola 7. osztályos tanulói Szlovákiába
indultak a Határtalanul pályázatnak köszönhetően. Velünk
tartottak a tordasi diákok is, akikkel baráti viszonyt sikerült
kialakítanunk. Sok helyen jártunk a három nap alatt.
Hétfőn meglátogattuk a szepesi várat, felmehettünk a
vár tetejére, ahol gyönyörű kilátás tárult a szemünk elé. A
vár belsejében múzeumot alakítottak ki, ahol kedvünkre
nézelődhettünk. Estefelé megérkeztünk a szállásra,
Kokava Líniára. Másnap reggel hét órakor kelt mindenki,
reggeli után az első állomásunk Selmecbánya volt, ahol
bányalátogatáson vettünk részt, majd a körmöcbányai
Pénzverde következett. Öt emeleten keresztül megismerhettük a pénz kialakulását, múltját. Besztercebányán megtekinthettük a Szent
Jakab-templomot, ahol szép festményeket, szobrokat csodálhattunk meg. Végül
egy kis városnézés következett, kedvünkre sétálhattunk, vásárolhattunk. Az
utolsó napon Kassa felé vettük az irányt,
Közép-Európa monumentális gótikus
templomába, melyben megtekinthettük
Rákóczi-fejedelem sírját, és tisztelgésképpen elénekeltük a Himnuszt. Megtekintettük a Rodostó-házat, megnéztük és
hallgattuk a zenélő szökőkutat. A programok közül természetesen nem maradhatott ki egy magyarajkú iskola meglátogatása sem, ahol kiselőadást tartottak a számunkra. Hazafelé
úton meglátogattunk egy repülőgép-múzeumot, ahol számos katonai repülőgépet, helikoptert csodálhattunk meg.
Végül Magyarország felé vettük az irányt, az út alatt az
idegenvezetőnk játékkal kedveskedett számunkra.
Furján Bernadett, Zsigmond Lara (7. a)

„147. Veszélyeztetés kutyával
193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és
a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – vakvezető, illetve
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – vakvezető,
illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz,
szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás)
Interjú Tóthné Bányai Márta tanárnővel
bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ
el.”
Hogy értette meg Márta néni Szlovákiában, amit mondanak?

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló Lengyelországban tanultam több évig, ahol megtanultam a nyel41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet – sok más egyéb szabály mel- vet. A lengyel, szlovák, orosz, cseh nyelvek nagyon sokban
hasonlítanak egymáshoz, így több-kevesebb sikerrel tudnak
lett – a következőképpen rendelkezik:
kommunikálni a másik nyelven is, de mindenesetre a mondani„15. § (1) Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok – való lényegét megértik.
kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt élő egyedek –, illetve az ember biztonsá- Nagyon tetszett ez a kirándulás. Máskor is pályázunk?
gát.”
Örülök, hogy jól éreztétek magatokat, sok minden újdonsággal
„17. § (1) Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet –
találkoztatok. Természetesen folyamatosan figyelemmel kísérjük
ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki
a pályázati lehetőségeket az interneten, és ha van kedvetek,
az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, jövőre is megpróbálunk egy hasonló, többnapos utat megpályázni.
sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.”
Mikor nézzük meg a készített képeket?
E rendelet szerint veszélyes eb kizárólag az állatvédelmi hatóság A kirándulás után szervezünk értékelő órákat, ahol összegezáltal kiadott engedéllyel, jogszabályban meghatározott feltételek- zük, mi mindent láttunk, hallottunk a három nap alatt. Addigra
kel és módon, ivartalanítva és transzponderrel megjelölve tartha- összeszedjük az összes képet, amit készítettünk, és együtt
tó.
mindent megnézünk.
Kérjük a lakosságot a fenti szabályokat betartására, mert ellenke- Hol tudjuk megmutatni a szüleinknek, barátainknak a videóző esetben hatósági eljárást kell kezdeményeznünk a jogsértőkkel kat a kirándulásról?
Az iskola honlapjára felteszünk egy beszámolót. Ez tartalmazza
szemben.
a képeket és videókat is, amelyeken keresztül az érdeklődők
Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal betekintést nyerhetnek a kirándulás hangulatába.
FB–ZsL
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Szűrővizsgálatok, ételkóstolók
Hetedszer rendeztek egészségnapot szeptember végén a
ráckeresztúri tornacsarnokban. A nagy érdeklődéssel
várt esemény fővédnöke Bánovics Ilona háziorvos, szervezője Máté Viktória. A rendezvény létrejöttét támogatta
Ráckeresztúr Község Önkormányzata és számos helyi
vállalkozó, civil szervezet.
Örvendetes, hogy egyre többen érzik fontosnak egészségük
megőrzését, s kérnek tanácsot háziorvosuktól, a védőnőtől
vagy épp a gyermekpszichológustól. Az egészségnapon lehetőség nyílt biorezonanciás állapotfelmérésre, vérnyomás-,
koleszterinés
vércukorszintmérésre,
diabéteszkockázatelemzésre. Az érdeklődők beszélgethettek vajúdástámogató dúlával, gyógyító játékok kidolgozójával, a
ráckeresztúri drogterápiás otthon és a Magyar Vöröskereszt
képviselőivel, s hasznos tanácsokat kaphattak a vegyszermentes háztartás kialakításához. Előzetes bejelentkezés alapján a
férfiak PSA-szűrésen, a nők mell-ultrahang-vizsgálaton vehettek részt. Akit pedig csak a változatos program érdekelt, nem
távozott csalódottan, hiszen jóga- és hastáncbemutató, gyógytorna is szerepelt a kínálatban, valamint fellépett a
ráckeresztúri Mákvirág Tánccsoport Egyesület és Mózsik Viki
csapata, a Dynamic Dance Crew (ECDS Martonvásár). Pruma
Nikolett különleges és modern eszközöket mutatott be, melyek segítségével minden izomcsoportot megmozgató edzések végezhetők. Az ercsi jógaklub tagjai bebizonyították, hogy
akár a nehezen mozgó idősek is bátran végezhetnek különböző gyakorlatokat, nem kell félni az ászanáktól. A „Gyöngy a
női egészségért” asztalnál Csapó Éva gyöngyfűzéssel és prospektusokkal várta az érdeklődőket, s a rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálatokra, a mell önvizsgálatára
és a méhnyakrák elleni
védőoltásra hívta fel a figyelmet. Különösen megható volt látni, ahogy egy
idősebb férfiú rózsaszínű
gyöngyökből készített karkötőt a párjának.
Az egészségnapon dr.
Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester az önkormányzat és a település lakói nevében elismerő oklevéllel és ajándékcsomaggal
köszönte meg Erdősi Zoltánné Bea többéves, nagy hivatástudattal és szakmai felkészültséggel, lelkiismeretesen végzett munkáját. A Baracskáról járó orvosi asszisztens Bánovics Ilona
doktornő mellett nyolc évig szolgálta a ráckeresztúri betegeket, mindenkihez volt kedves szava, s mindig szívesen, mosolyogva segített.
A rendezvény díszvendége a zenész-énekes Hevesi Tamás
ezúttal nem muzikális tehetségét csillogtatta meg – az életmódváltás fontosságáról, a cukorbetegséggel való együttélés
nehézségeiről beszélt, s felhívta a figyelmet arra: minden betegség hátterében valamilyen lelki tényező áll, ezért kiemelkedően fontos, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, rendszeresen mozogjunk és mosolyogjunk sokat. Már csak azért
gá
is, mert az életet egy életen át kell játszani.
(Az írás szerkesztett változata megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2017.
október 7-i számában – a szerk.)
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Mit rejt az őszi erdő?
F
Ő „Itt van az ősz, itt van újra, / S szép,
mint mindig, énnekem...” –

A idézhetnénk Petőfi Sándor egyik
Z ismert verséből is. De tényleg itt

van, van aki szereti, van aki annyira
nincs kibékülve ezzel az évszaE kunkkal, pedig érdemes kirándulni a színekben gazdag őszi
G erdőben. A levelek színváltozása pompás látványt nyújt, a
É fák között rengeteg hasznos növényt találunk.
Talán mindenki által ismert növény a csipkebogyó, igen
S gyakran használjuk megfázások kezelésében, magas
Z C-vitamin-tartalma miatt, viszont vigyázni kell, mert a
S C-vitamin forraláskor a nagy hőhatás miatt elveszti hatását.
Érdemes a csipkebogyóval óvatosan bánni.
É A csipkebogyó hatékony alkalmazása: négy-öt szem csipkeG bogyót kb. egy deciliter vízbe áztatunk néhány óráig, majd
! ezt a tinktúrát langyos teához adjuk, és úgy fogyasztjuk.
Csipkebogyót az első őszi fagyok után érdemes gyűjteni, a
bogyók színe a narancssárgától a sötét vörösig változik az érettségétől függően. Akkor a legmagasabb a tápanyagértéke, ha
rögtön a szedés után félbevágva, a magvas szőrös rész eltávolítása után fogyasztjuk. Csipkebogyóból készíthetünk szörpöt, lekvárt, gyümölcsbort, teát, levest, de vigyázni kell, mert a C-vitamin
már ötven fokon megsemmisül. A legjobb nyersen fogyasztani,
tehetjük gyümölcssalátába, bóléba. Forrázott változata epekő és
vesekő oldására kiváló. A csipkebogyó magját a szépségiparban
használják. Bokra fás szárú, a rózsához hasonló, tövisei vendégmarasztalók, a termés begyűjtésekor óvatosnak kell lenni.
A csipkebogyó mellett a kökény is megtalálható az erdő szélén. Kékesfekete színű, apró, éretlen állapotban fanyar íze van, de
mikor megcsípte a dér, édessé válik az íze. Kitűnő vérnyomáscsökkentő, és vértisztító hatása van. Leggyakrabban teát, lekvárt
és almával keverve húsok mellé mártást lehet készíteni belőle.

A következő, amivel találkozhatunk az erdőben, az
az apró, piros termésű
galagonya. A galagonyának már a virágát is érdemes gyűjteni, nem csak a
termését. Terméséből lekvárt, virágos ágvégéből tinktúrát készíthetünk. Értágító hatása
miatt a magas vérnyomás csökkentésére és a vérkeringési
problémák enyhítésére alkalmazható. Stresszoldó, nyugtató
hatású.
A többitől valamivel ritkább, de nem kevésbé értékes fekete
berkenye kiváló gyulladáscsökkentő és méregtelenítő, értágító
hatású. Magas C-vitamin-, antioxidáns- és karotinoid-tartalma
van. Ajánlott fogyasztása lekvár vagy gyümölcslé formájában.
A nyár végén, kora
ősszel termő húsos som
magas C-vitamin- és antioxidáns-tartama miatt
immunerősítő hatással
rendelkezik, csak teljesen
érett állapotában jó az íze,
amely fanyar, de finom.
Készíthetünk belőle gyümölcslevet, lekvárt, kompótot, likőrt.
Hasznos lehet, hogy fája kemény; szerszámnyelek készítéséhez használják.
Ezek a fák nemcsak széppé teszik az erdőt, de termésük
egészségmegőrző szerepe is jelentős. Erdei kirándulásunk
alkalmával érdemes körülnézni, milyen hasznos terméseket
gyűjthetünk. A bogyós gyümölcsök jellemzően bokor vagy
kisebb fa méretűre nőnek, így a legtöbb kert, udvar hasznos
és dekoratív kiegészítői is lehetnek. Termesztésük egyszerű,
igénytelenségük miatt vegyszeres kezelést és komoly szakértelmet nem igényelnek.
Peszter Zsuzsanna védőnő

2017. ŐSZI PROGRAMJAINKRÓL
Szeptembertől folytatódnak az Egészségfejlesztési
Iroda nyáron szünetelő programjai.
Munkatársaink újra jelen lesznek a Martonvásári Járás
általános iskoláiban, ahol egészséges életmóddal kapcsolatos órákat tartanak a felső tagozatos tanulóknak.
Ercsiben a „Kuktaképző szakkör” is folytatódik az új tanévben, tanári felügyelet mellett a felsősöket arra tanítjuk,
hogy boldoguljanak a konyhában, hogy megszeressék a
főzést, valamint arra törekszünk, hogy megismertessük
velük az egészséges ételeket.

Ercsiben hat alkalomból álló „Fogyiklub” indul szombatonként, melyre várjuk a jelentkezőket. A hangsúly a
gyakorlati megvalósításon lesz, ezért az iskola tankonyháján rendezzük – főzéssel, kóstolóval egybekötve!
Folytatódik Ercsiben „Főzőiskola” programunk is,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A Főzőiskolában több nemzet ételét készítjük el, a kellemes, családias hangulatban elfogyasztjuk az elkészült ételeket.
Kövessék figyelemmel kihelyezett plakátjainkat!
Természetesen folytatódnak a már eddig is népszerű
programjaink, mint a Piloxing, a gyógytorna, úszás, vízi
gimnasztika Ercsiben, valamint Baracskán, Martonvásáron a cukorbeteg klub, Tordason és Gyúrón a szív- és
érrendszeri betegklub, Ráckeresztúron az idősek klubja.

Hamarosan újabb programok
indulnak a lelki egészséget megőrző, a
lelki eredetű betegségek kialakulását
Kérdéseikre szívesen válaszolunk
megelőző foglalkozásokkal!
elérhetőségeinken:

Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14.
Telefon: +36 (25) 520-777
E-mail: ercsi.efi@gmail.com
Holnap: www.ercsirendelo.hu/EFI

Telefon: 25/520-777, ill. 25/520-770/121-es melléken.
E-mail: ercsi.efi@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ercsi.efi
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Kvíz és kézműves
foglalkozás
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat hagyományosan sok érdeklődőt
vonz. Idén sem történt másként. A Plíz! Víz! című játék
kérdései nemcsak a környezetkímélő és takarékos vízhasználatot érintették, hanem a település vízszolgáltatóját s a közelben található Szent László-patakot is, amit a helyiek
időtlen idők óta egyszerűen csak Kanálisnak neveznek. A
totót több mint negyvenen töltötték ki – többek között a
teljes 2. a osztály –, s mindenki kapott valamilyen apró
ajándékot: tollat, ceruzát, jövő évi naptárt, könyvjelzőt,
noteszt, kirakót. (A
játékot a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár támogatta.)
A kézműves foglalkozáson a természet
csodáival ismerkedhettek meg az érdeklődők. Herkli Istvánné Marika irányításával őszi termésekből,
falevelekből, dióhéjból, gesztenyéből készültek különleges
kompozíciók. Egérke, mókus, kutya, cica sorakozott az
asztalon, némelyiknek petrezselyemzöldből készült a füle.
Drozdikné Nagy Ágnes Tünde vezetésével kukorica- és napraforgómagokból sünit, mókust, baglyot alkothattak a gyerekek, akik nagy türelemmel, aprólékos műgonddal ragasztottak, vágtak, színeztek, bátran szabadon engedve fantázi-

ájukat s kreativitásukat. Jutalmul könyvjelzőt kaptak,
amelynek hátoldalán Mezei András-idézet olvasható: „De
lesz-e föld az Araráton, / a füst fölött egy zöld mező, /
ahol a ritkás levegőben / zihálva, de él a tüdő? // Lesz-e
bárka, mely megtelik majd / minden égi és földi fénnyel? /
Visszatérnek-e a madarak /csőrükben oxigénnel?”
GÁ

A könyvtár nyitvatartási rendje
hétfő: 10.00–16.00
kedd: 10.00–14.00
szerda: 12.00–17.00
csütörtök: 14.00–17.00
péntek: 8.00–12.00
szombat: 9.00–11.00
vasárnap: zárva

IRÁNY A KÖNYVTÁR!

Találkozás Nógrádi Gábor íróval
Gyermekrablás a Palánk utcában, Hecseki és a kedves betörők,
A mi Kinizsink, Petepite, Az öcsém zseni, Papa, ne már! –
csak néhány cím Nógrádi Gábor regényei közül, de
említhetjük a Sose halunk meg, a Meseautó vagy az Egy
szoknya, egy nadrág című népszerű filmeket is, melyek
forgatókönyvét ő írta.
Ritka alkalom, hogy az olvasók (ezúttal negyedikes
gyerekek) találkozhatnak olyasvalakivel, akinek ismerik
egy-egy írását, vagy látták valamelyik filmjét.
Nógrádi Gábor hamar megtalálta a hangot a diákokkal. Fölolvasott néhány szemelvényt könyveiből, s felhívta a figyelmet az olvasás hasznára, fontosságára is.
Tette mindezt humorral fűszerezve, igen meggyőzően.
Arra buzdította a gyerekeket, hogy ne féljenek megvalósítani álmaikat; ha valamiben tehetségesek, dolgozzanak
sokat, s cselekedjenek. Ne rettenjenek vissza a nehézségektől, az akadályoktól. És olvassanak minél többet,
mert aki dolgoztatja az agyát, aki olvas – főként szépirodalmat –, előrébb tart, mint aki soha nem vesz könyvet a kezébe…
■
(Az író-olvasó találkozót a székesfehérvári Vörösmarty Mihály
Könyvtár támogatta a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében. Nógrádi Gábor regényei könyvtárunkból kikölcsönözhetők.)
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NEGYVENÉVES A RÁCKERESZTÚRI PÁVAKÖR

A négy évtizede működő Ráckeresztúri Pávakör 1977 októberében, kilenc fővel jött létre. A Magyar Televízióban látható Röpülj páva vetélkedő nyomán országos mozgalom bontakozott ki, és sorra alakultak a pávakörök, többségük még
ma is működik. Ezek az egyesületek a magyar népdalkincs
megőrzését és továbbhagyományozását tűzték ki célul. Nem
történt ez másként a Fejér megyei községben sem, ahol a
kezdetektől a mai napig nagy hangsúlyt helyeznek a népművészetekre – a Pávakör mellett például a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület és citerazenekar is fő feladatának tekinti a
hagyományőrzést.

Ráckeresztúri Pávakör
Alakult: 1977 októberében
Alapító tagok: Bakos Istvánné, Gál Imréné, Horváth Mihályné, Latyák Jánosné, Mádai Jánosné, Pongrácz Istvánné,
Rácz Albertné, Száraz Józsefné, Ugróczi Gyuláné, Venczkó
Gáborné, Zsigmond Károlyné
Akik az elmúlt negyven évben énekeltek: Balogh Péterné,
Csesztregi Istvánné, Csizmarik Jánosné, Damak Antalné,
Franó Istvánné, Gajdó Jánosné, Holhos Andrásné, Juhász
Mihályné, Katona Istvánné, Király Kálmánné, Knolmár Istvánné, Komlódi Lajosné, Kovács Sándorné, Kvasz Lászlóné,
Molnár Anna, Nagy Józsefné, Néder Mónika, Németh Mihályné, Novoth Gizella, Novozánszki Istvánné, Parádi Józsefné,
Petkes Andrásné, Sátor Jánosné, Szalai Mária, Szentes
Mihályné, Szokoli Lászlóné, Tóth Andrásné, Tóth Lajosné,
Vigh Ferencné, Zörgő Sándorné, Zsigmond Józsefné
Akik jelenleg énekelnek: Bajnok Mártonné, Dobi Józsefné,
Fodor Istvánné, Halászné Fleischer Mária, Tyukodi Lászlóné,
Varga Józsefné
Művészeti vezetők: Klamerusz Mária (1977–1980), Damak
Julianna (1980–1982), Gál Imréné (1982–1991), Halász
Tibor (1991–)

A Ráckeresztúri Pávakör tagjai fontosnak tartják, hogy a
fiatalabb generációval is megismertessék és megszerettessék
a népdalokat, hiszen közülük kerülhetnek ki a jövőben a
dalos kedvű tagok, akik továbbadják az értékes kincseket. A
jelenleg hat főből álló kórus művészeti vezetője 1991-től
Halász Tibor. Szakértő irányításával hetente egy alkalommal
tartanak próbát az asszonyok, azonban ha fellépésre vagy
megmérettetésre készülnek, gyakrabban összejönnek. Repertoárjuk helyi gyűjtésű népdalokból áll, de műsorra tűztek
már katonanótákat is. Korábban egy csokorra való dalról
hangfelvételt készítettek, amely CD-n is megjelent. Az aszszonyok fellépő ruhájukat általában egy népi motívumokkal
hímzett köténnyel teszik egyedivé, ugyanez a minta található
a blúzukon is. A négy évtized alatt három arany, hét ezüst
és három bronz minősítést szereztek.
A jubileumi rendezvényen besnyői, ercsi, budapesti s
természetesen ráckeresztúri vendégek is részt vettek, s az
érdeklődők megtekinthették az elmúlt négy évtized emlékezetes pillanatait, sikereit megörökítő kiállítást is. SzentesMabda Katalin Dóra polgármester köszöntötte az ünnepelteket, kiemelve, milyen fontos és értékes küldetést teljesít a
nagy múltú klub, hiszen értékeink megőrzése, eleink tudásának továbbadása elengedhetetlen a jövő szempontjából.
Halász Tibor gyertyát gyújtott mindazon klubtagok emlékére, akik már nincsenek közöttünk, felesége, Halászné Fleischer
Mária pedig fölidézte a régi társak egy-egy jellemző vonását:
Gálné Bözsi néni igazi vérbeli nótafa volt, aki ha énekelt, a
szeme is ragyogott, minden porcikája dalolt, Latyák Eszti
néni ősz hajával, Pongráczné Manci néni a nyolcvanon túl is
fürgén tevékenykedett, Novoth Giza néni kezdte legtöbbször
a Tavaszra várunk… nótát, Sátorné Erzsike mindig sürgette,
terelgette a tollászkodó asszonyokat, Szentesné Juliska olykor
cívódott is a többiekkel…
A megható pillanatokat igen változatos műsor követte:
fellépett a Besnyői Népdalkör Szuszán Jánosné vezetésével –
citerán Czumpft Krisztina, a Szironta együttes tagja kísérte
őket –, s a többszörös Arany Páva-díjas csapat tagjai ezúttal
nemcsak énekeltek, hanem csengettyűztek is. Az ercsi
Jorgováni Kórus rác dalokkal készült, a ráckeresztúri Mákvirág Tánccsoport Egyesület moldvai táncot mutatott be,
majd a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesülettel közös produkciójuk varázsolta el a közönséget. A budapesti Táncoló Talpak Baráti Társaság formáció színes koreográfiával, a Laurán János–Takács Ágnes házaspár néptánccal, Marczinka Marika nótaénekes dalcsokorral érkezett, szívmelengető érzelmeket ébresztve a közönségben. Balogh Péterné beregi népdalcsokorral, a maga hímezte ruhában állt színpadra, Halász
Tibor megzenésített verseket és saját szerzeményt adott elő.
Felejthetetlen pillanat volt, amikor a régi és mai Pávakörtagok együtt énekeltek, majd megérkezett a pávamotívumokkal díszített óriási torta, amiből mindenkinek jutott egy
gá
szelet.

2017. október

NEGYVENÉVES A RÁCKERESZTÚRI PÁVAKÖR

Ráckeresztúr,
2017. október 7.

11

12

2017. október

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.

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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A kert októberben

A lombhullató növények októberben már színes
pompába öltöznek. Az eddig a levelekben tárolt
tápanyag ilyenkor a jövő év levélkezdeményeibe
vándorol, a rügyekbe, melyekből a következő tavasszal a lomb újra kifejlődik majd. Hosszú, enyhe
ősz esetén a levelek fokozatosan hullnak csak le,
aminek hátránya, hogy több menetben kell összegyűjtenünk azokat a fák és cserjék alól. A hirtelen
beköszöntő egy-két fagyosabb éjszaka azonban egy
adagban is a földre parancsolhatja a leveleket, amit így
egyszerre összegyűjthetünk.
A lomb összegyűjtése fontos. Ha a füvet napokig
vagy még tovább lombszőnyeg borítja, az alatt befülled,
kipusztul a fű. A fűféléknek a telelés egyébként is problémás, a hónyomástól is fagykárok keletkezhetnek a pázsiton, ezért a télire készülő fűfélék kondícióját ne rontsuk
azzal, hogy a lehulló lombot hagyjuk napokig rajta állni.
A lomb összegyűjtése növényvédelmi szempontból is
lényeges. Nyár végére a kártevők elszaporodnak, a lehulló levelek elhordásával ezek számát is megritkíthatjuk, ami a jövő évi növényvédelmi munkák csökkentésére ad némi lehetőséget. Persze csak akkor, ha a szomszédság is így tesz.
Az év utolsó fűvágását is októberben végezzük el. A
helyes vágási magasság beállításától jelentősen függ a
gyep telelésének a
sikere. Ha túl alacsonyra vágjuk, akkor könnyebben
szenvedhet fagykárt
a gyep. Ha túl magasra hagyjuk, akkor
a hótakaró a földre
fekteti, és az egymáson fekvő nedves
fűszálak a tavaszi
felmelegedéskor
rothadásnak indulhatnak. Általában az öt-hat centiméteres magasság az ideális.
Sok kedvelt díszcserje van hazánkban, amelyek kiültetést követően egy-két évig fagyérzékenyek, később
megerősödve már biztonsággal tűrik teleinket. Ilyen a
selyemakác, a füge, a gránátalma. Ezek ágait célszerű
összekötni, papírral betekerni, végül textillel, kenderzsákkal becsavarni. Fóliás borítást semmiképp ne használjunk, mert az nem szellőzik, és a bent lecsapódó pára
indította folyamatok, valamint a műanyag fólia alatti nagy
hőingadozás nagyobb kárt okozhat, mint hasznot. Egyegy napsütéses téli napon fölszökhet a fólia alatt a hőmérséklet, és a növény tavaszt érezve megindítja nedvkeringését, ami elfagyáshoz vezet, ha ismét mínuszok
jönnek.
A hónap végéig a téli tárolásra szánt késői zöldségeket is érdemes betakarítani és tárolni. Ilyen a sárgarépa
vagy a fejes káposzta, sütőtök. Tárolásra csak a teljesen
ép példányok alkalmasak. A sérülteken megtelepedő
kórokozók napok alatt teljesen tönkretehetik a teljes tárolt állományt.
KL

Az én iskolám: Sziszki
2014-től járok az ÉSZC Százhalombattai Széchenyi István
Szakgimnáziuma és Gimnáziumába. A gimnáziumi osztályt
választottam, ahol felkészítenek az érettségire és a felsőfokú iskolai tanulmányaim megkezdésére. Az iskola jó elhelyezkedése miatt könnyű a bejárás mind busszal, mind vonattal.
Legfőképp barátaim miatt választottam az iskolát, nagyon sok jót hallottam róla, volt pár negatívum is, ezért az
elején féltem a középiskola megkezdésétől. Mikor az első
évem elkezdődött, kellemesen csalódtam. Az iskolában
kellemes a hangulat, a szünetekben a Sziszki Rádió szórakoztatja a diákokat, a tanárok nagyon segítőkészek, felkészítenek minket az érettségire és a nagybetűs életre. Rengeteg
kreatív programon vehetünk részt: röplabdabajnokság, focidélután, tanulmányi vetélkedők, osztálytánc-bemutatók,
Diákparlament, Széchenyi-napok, DÖK-nap, stb.
Az idei tanév a Sziszki harmincéves jubileumi évfordulója, amit eddig osztályversenyekkel és a családi napon lévő
bográcsozással ünnepeltük. A focipályán összegyűlt minden
tanár, diák, szülő, és egymás mellé állva együtt kiraktuk a
„Sziszki 30” feliratot, amit a magasból egy drón fotózott le.
Végzősként úgy gondolom, hogy jó iskolát választottam.
Életre szóló barátságokat kötöttem, rengeteg színes élménnyel gazdagodtam, és hasznos tapasztalatokat gyűjtöttem. Sajnálom, hogy itt kell hagynom ezt az iskolát, de csodás négy évet tudhatok magam mögött.
Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy a Sziszkit válassza jövőbeli iskolájának.

Magyari Kincső Eszter
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1.

GYUFAREJTVÉNYEK
1. Tegye helyessé a képletet legfeljebb két gyufaszál elmozdításával!
2. Tegye helyessé a képletet egyetlen gyufaszál
elmozdításával!
3. Tegye helyessé a képletet legfeljebb két gyufaszál elmozdításával!

2.

A megfejtés beküldésének határideje:
2017. november 8., szerda, éjfél
E-mail cím:
rackereszturi.hirmondo@gmail.com
A 2017. szeptemberi képrejtvények megfejtése:
Kiskunfélegyháza, fáradhatatlan, fogyókúra, szűk,
nagyzol, értékes. Egyetlen hibátlan megfejtés
érkezett, a nyertes: Cserna Gréta.
A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási
időben. Gratulálunk!

3.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Érd központjában, közismert családi bölcsődénkbe, fiatalos, kreatív kisgyermekgondozót felveszünk, kiemelt bérezéssel.

Telefon: 06-30/625-3924
PINCEFALVAK
A Tolna megyei Györköny kezdeményezésére 2012-ben a pincefalvak
szövetségre léptek egymással, céljuk, hogy az eddig létrehozott értékek ne vesszenek kárba, s hogy a pincefalvakban maradjon élet. A
Kalandozások a magyarországi pincefalvakban program és a Pincefalvak napja e célt szolgálja, de a szövetség a borászat fejlődését is segíteni szeretné. A népi építészet szépségei iránt érdeklődők és a finom borokat kedvelők szüret
idején nemcsak a tokaji, a villányi, a badacsonyi vagy az egri borvidéket kereshetik fel, hanem
tolnai tájakon is kirándulhatnak. Bölcske pincefaluja például több mint ötszáz pincéből áll, szépen gondozott szőlőültetvények veszik körül. Sióagárd pincéi között száz évesnél idősebbek is
találhatók. Paksról pedig talán már nem csak az atomerőmű jut eszünkbe, ha megkóstoljuk az
itt hagyományosnak számító, a halászléhez is kitűnően illő, mondhatni zászlós, siller borokat.
Hajós

Bölcske
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LABDARÚGÁS

Az őszi szezon eddigi eredményei
AGÁRDI TERMÁL Megyei II. osztály (felnőtt)
Góllövők:

Kisláng-Telmex–MPF Ráckeresztúr
MPF Ráckeresztúr–Kápolnásnyék
LMSK Cobra Sport–MPF Ráckeresztúr
MPF Ráckeresztúr–Szabadegyháza
Vajta–MPF Ráckeresztúr
MPF Ráckeresztúr–Pusztaszabolcs
Velence–MPF Ráckeresztúr
MPF Ráckeresztúr–Besnyő-Iváncsa II.
Aba-Sárvíz–MPF Ráckeresztúr

5–0
3–3
1–5
1–1
2–2
4–3
1–2
2–1
2–3

Bendák L., Rebők S., Lakatos J.
Bendák L. (3), Horváth B., Lakatos J.
Cseprekál G.
Borsos L., Horváth B.
Lakatos J. (2), Horváth B. (2)
Hartai L., Bendák L.
Horváth B., Czakó G.
Bendák L., Hartai L., Rebők S.

ÚTRAVALÓ ÜZENET
„Maga a zene létezése is csodálatos dolog, mondhatni maga a csoda. A gondolat és a tünemények
között elterülő birodalom. Mint
egy megfoghatatlan közvetítő közeg, szellem és anyag közt lebeg
testetlenül, mindkettőhöz kötődve, mégis különbözve azoktól.
Szellem, de szellemként kötődik
az idő mérhetőségéhez. Anyag,
ám anyagként nélkülözi a teret.”
(Heinrich Heine)

GYŰJTSÜK ÖSSZE ÉRTÉKEINKET!
Tisztelt Ráckeresztúriak!

Lapzárta után rendezte meg a
Ráckeresztúri Iskolásokért
Alapítvány és a Ráckeresztúri
Sportkör Egyesület a hagyományos szüreti felvonulást és
bált. Minderről következő lapszámunkban olvashatnak
bővebben.

NYEREMÉNYJÁTÉK

Mi látható a képen? A fotó
Ráckeresztúron készült. KérGondolkodtak már azon, hogy milyen értékek talál- dés, hogy pontosan hol.

hatók a településen, ahol élünk?
Nemcsak a műemlékek, szobrok, régi épületek
értékesek, hanem mindaz, amit mi magunk készítünk, amire büszkék vagyunk. Legyen szó akár a
negyvenéves Pávakörről, akár a Kanálisról vagy a
hagyományos szüreti felvonulásról.
Kérjük, javasoljanak értékeket, hogy közösen
bővítsük a Ráckeresztúri Települési Értéktárat.
Minden érték, amit a közösség tagjai annak tartanak. Várjuk ötleteiket, javaslataikat – írásban vagy
akár szóban!
Bereznai Istvánné

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

Határidő: 2017. november 8.
Előző havi játékunk megfejtése: az
egészségház bejárata melletti kora Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság elnöke lát és virágtartó részlete. Nyolc
helyes megfejtés érkezett, a nyerAz értéktárba eddig bekerült értékek megtekinthetők a tes: Mészáros Rebeka. Gratulátelepülés honlapján:
lunk! A nyeremény a könyvtárban
http://rackeresztur.hu/rackereszturi-telepulesi-ertektar vehető át nyitvatartási időben.
RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ ● Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja ● V. évfolyam 10. szám
Kiadó: Ráckeresztúr Község Önkormányzat 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Telefon: 06-25/517-900; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu
A kiadásért felel: Dr. Nagy Gábor Telefon: 06-25/517-902
Szerkesztő: Gajdó Ágnes Telefon: 06-20/405-8315; e-mail: gajdoagnes@gmail.com
Szerkesztőség: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4. (könyvtár); telefon: 06-25-454-655; e-mail: rackereszturi.hirmondo@gmail.com
Megjelenik 1300 példányban. Nyilvántartásba vételi szám: CE/55570-3/2013
Nyomdai munkák: Co-Print Nyomdaipari Kft., www.co-print.hu; felelős vezető: Gebauer Gergő
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