
 

 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                      2013. november 

Élő történelemóra − 1956 üzenete  
 

Képviselő-testületi hírek  
 

Irány a könyvtár! 
 

Faültetés és virágosítás 
 

Adventi várakozás  

 

Zas Lóránt: Novemberben (részlet) 
 

Novemberben sírnak az utcák, 
novemberben sírnak az emberek. 
Novemberben Budán és Pesten 
nevetni nem lehet. 
 

Novemberben a Farkasréten 
halottak napi mise-csend fogad. 
Novemberben fehér virággal 
fedik a sírokat. 
 

Novemberben égnek a gyertyák. 
Kicsinyek, teltek, véznák és nagyok. 
Novemberben földig hajolnak 
a sötét kalapok. 
 

Novemberben csend van és béke. 
Temető, fejfa, virág és kereszt. 
Novemberben könnyek köszöntik 
az elesetteket. 
 

Novemberben géppuskák szórtak, 
tankok tapostak. A föld remegett. 
Novemberben gyilkoltak, öltek. 
November temetett. 
 

Novemberben itt esküt szegtek, 
gyaláztak törvényt, tiportak jogot. 
Novemberben vörössel, vérrel 
a máglya lobogott. 
 

Novemberben erőszak vágott, 
gumibot tépett, börtön kacagott. 
Novemberben a homlokunkra 
égettek csillagot. 
 

Novemberben öklök szorulnak 
és felbizseregnek a tenyerek. 
Novemberben élők a holtak. 
November fenyeget. 
 
 
 
 
 
 

(A hetvenöt éve Budapesten született Zas [Szász] Lóránt 
1956-ban részt vett a fegyveres nemzetőrség megszervezésében, 
majd bebörtönözték. Szabadulása után emigrált. Az 56-os 
Világszövetség egyik alapítója. A forradalom szellemiségéhez 
hű versei közül a legismertebből idézünk néhány strófát.) 
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

Szent László Völgye Segítő 
Szolgálat 
(2462 Martonvásár Szent László út 24.) 
Telefon: 06-22/460-023 
Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a 
Polgármesteri Hivatalban. 
Gyerekjólléti ellátás (Birgány Károlyné):  
Hétfő: 9.30–10.30  
Családsegítés: 
Hétfő: 9.30–10.30 (Kecskésné Jámbor 
Gyöngyi) 
Szerda: 9.00–10.00 (Babka Balázsné) 
 

FEJÉRVÍZ ZRt. helyi ügyfél-
szolgálati iroda − Németh Beatrix 
(2462 Martonvásár Fehérvári út 10.) 
Telefon: 06-30/5083-231 
Ügyfélfogadás 2013. dec. 31-ig: 
Kedd, csütörtök: 8.00–12.00  
Szerda: 8.00–16.00 
Helyi megbízott: Gondi Géza 
Telefon: 06-30/8682-293 
Ügyeletes telefon: 06-30/8195-607 
Bicskei üzemmérnökség 
(2060 Bicske Bem u. 14.) 
Telefon: 06-40/200-341 
A FEJÉRVÍZ ZRt. Központja 
(8000 Székesfehérvár Királysor 3–15.) 
Telefon: 06-22/535-800 
Elektronikus ügyintézés a cég 
honlapján: www.fejerviz.hu  

A FEJÉRVÍZ ZRt. tájékoztatója   
a szennyvíztisztító telepről 

 

A ráckeresztúri szennyvíztisztító telep több éve túlterhelten működik. A 
szennyvíztisztító telepre tervezett második ütem a szennyvízberuházás 
során nem valósult meg. Jelenleg folyamatban van a szennyvíztisztító 
telep, illetve a szennyvízcsatorna-hálózatok bővítésének előkészítése. A 
bővítés létesítési engedélye 2013. október 21-én került kiadásra. A 
szennyvíztisztító telepen korábban sok problémát okozott a túlterhelés 
miatt bekövetkező szennyvíziszap elúszása, illetve az iszap Szent László-
patakban való kiülepedése. A Szent László-patak érintett szakasza 2013 
októberében ki lett kotorva, és jelenleg a patakban  iszapkirakódás nem 
tapasztalható. A szennyvíztisztító telepen lévő két reaktor közül az egyik 
műszaki hiba miatt nem üzemel (október 1-jén, az üzemeltetés átadás-
átvételekor már jelentkeztek meghibásodások, ahogyan a végátemelőnél 
is), a keverő szivattyú leállt. A javítást követően a normál üzemállapot 
részben visszaáll. Ezután még a második reaktor takarítását is el kell 
végeznünk. Véleményünk szerint ezek után a reaktorok automatikájának 
átállításával, illetve fokozott szennyvíziszap elvételével, elszállításával az 
iszapelúszás megszüntethető. A beruházás megvalósításáig mindent meg-
teszünk azért, hogy a lehetőségekhez képest minél kevesebb szennyező 
anyag jusson a befogadóba. 
 

       2013. november 11. 
 

  Staudt István   Rácskai András 
üzemeltetési főmérnök  üzemviteli osztályvezető 

Tisztelt Ráckeresztúriak!  
 

December  elsejétől a Polgármesteri Hivatal tanácstermében intéz-
hetik a sírhelymegváltással kapcsolatos ügyeket. Kedden 10–12 óráig, 
csütörtökön 14–16 óráig várom Önöket.                           Pátkai István 

Kérjük kedves Olvasóinkat, ha van a 
tulajdonukban régi Ráckeresztúri 
Hírek, juttassák el a könyvtárba, hogy 
lemásoljuk. A hiányzó évek: 1994, 
1997, 1998, 2003, 2004. Továbbra is 
számítunk segítségükre!  

Köszönjük Herkli Istvánné Mari-
kának és Pier Imrének a Rácke-
resztúri Hírek régi lapszámait! Az 
Országos Széchényi Könyvtár gyűj-
teményéből hiányzó 2005-ös évfo-
lyamot így már pótolni tudjuk.  

ELADÓ a képen látható  
Škoda Felicia Pick-up 1.3  

Irányára: 200 000 Ft  
(érvényes magyar okmányokkal)  

 

Évjárat: 1997. 
07. 11.; Mű-
szaki vizsga: 
2015. 06. 11.; 
Futott km: 
209 850 km; 
Kivitel: zárt; 
Állapot: nor-

mál; Üzemanyag: benzin; Sebességváltó: 
manuális 5 fokozatú; Hengerűrtartalom: 1289 
cm3; Hajtás: első kerék; Teljesítmény: 50 KW; 
Szállítható személyek száma: 2 fő; Színe: 
fehér; Ajtók száma: 3; Saját tömeg: 955 kg; 
Össztömeg: 1510 kg 
 

Megtekinthető telefonon egyeztetett idő-
pontban a kastélynál (Kossuth L. u. 37.). 
Érdeklődni Zólyominé Margitai Zitánál le-
het, telefon: 06-20/405-8202.   

A téli közfoglalkoztatásról 
 

A Martonvásári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségének két munkatársa, 
Bocsiné Péterffy Ágnes és Kunné Toldi Márta 2013 októberében arról tájé-
koztatta az önkormányzatot, hogy 2013. november 1-jétől 2014. április 30-ig 
téli átmeneti közfoglalkoztatási programot indít a kormány. A legfőbb válto-
zás az, hogy az ebben résztvevőknek képzésben is részt kell venniük; napi 
nyolc órát dolgoznak vagy iskolába járnak.  
     2013. november 1-jén huszonnyolc fő kezdett, akik közül öt fő nyolc osz-
tály felzárkóztató, öt fő segéd gát- és csatornaőr, öt fő kisteljesítményű ka-
zánfűtő, öt fő alapkészségek fejlesztése, nyolc fő alapkompetencia képzés-
ben is részesül. A tanfolyamok két vagy három hónaposak lesznek. No-
vemberben az emberek dolgoznak, majd decemberben iskolába járnak, és 
ha végeztek a képzéssel, akkor a fennmaradó időben újra dolgoznak a köz-
ségben. Decemberben ismét lehetőséget kap kilenc fő, akik iskolába járás-
sal kezdenek, és utána dolgoznak, de az ő programjuk már csak öt hónap. 
     Januárban tizenkét fő kezd, márciusban pedig tíz, de ők már nem járnak 
képzésre, hanem dolgozni fognak; az ő programjuk négy, illetve két hónapig 
tart majd.                 

 Zólyominé Margitai Zita 
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ÉLŐ TÖRTÉNELEMÓRA − 1956 EMLÉKEZETE  

vitéz Kövesd Ferenc 

A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola hetedik és 
nyolcadik osztályos diákjai élő történelemórán adtak számot 
a megtanultakról, 1956 októberének azon napjairól, amikor 
egy nemzet, egy szabadságra vágyó nép azt mondta: elég! 
Néhány napra szabad ország lettünk. A narrátorok elmond-
ták: a forradalmárok ledöntötték a zsarnokság jelképét, a 
Sztálin-szobrot, a nemzeti zászlóból kivágták a diktatúrát 
jelentő vörös csillagos címert. A lyukas zászló a forradalom 
jelképe lett. A felkelők ellen fegyverrel lépett föl a hatalom, 
vértől piroslott a pesti utca, majd jöttek az orosz tankok. 

 

Cseszneki Dávid Ötvenhat című verséből hibátlanul 
felelt a két nyolcadikos Kristóf: „Múlt időknek őszi 
reggelén összefogott sok fiatal, / Akaratuk erős, 
kemény, / Újra megszólaltak az ágyúk, fegyverek, / 
Pesti utcán forrong a nép, ezernyi ablak megre-
meg. / Féltek házaikban az úri hatalmasok, / Segít-
ségül hívtak elvtársakat, azt a vörös nagyot, / Tan-
kok jöttek, s a barikád darabokra hullott szerte-
szét, / Vérrel festve meg 1956 esős októberét.” 
     A szabadságnak ára van. Önfeláldozással jár. A 
perui Ernesto Pinto költeménye, a Dal azokról, akiket 
a holnap megkoszorúz is elhangzott, melynek utolsó 
két versszaka a hős magyarok emlékét idézi. (A 
műsort rendezte és a gyerekeket felkészítette 
Versitsné Orbán Erika, Gajdó Rita, Tóthné Sutka Edit 
és Kókai Dávid.) 
     Az ünnepi beszédet vitéz Kövesd Ferenc tartotta, 
aki egész életében hazája és népe szabadságáért 
akart tenni. 1953-ban halálra ítélték, majd tizenöt 
év börtönbüntetést kapott. Vádlói azt mondták 
róla: ,,Nagy isten akart lenni.” Ő viszont nem nagy 
isten akart lenni, csak – mint mondta – „ezt az is-
tentelen, pogány társaságot nem tudtuk elviselni, és 
azért szervezkedtünk ellene”. Kövesd úr nemrég 
Hende Csaba honvédelmi minisztertől átvehette az 
Aranykor kitüntető cím arany fokozatát. „Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék” − énekelték az énekkarosok 

A Nemzetőrség képviselői koszorút helyeztek el az emlékműnél 

Ernesto Pinto verse is elhangzott a diáklányok előadásában 

Egy szabadságra vágyó nép azt mondta: elég! 

A keresztúri hősök kertjében, az ötvenhatosok em-
lékhelyén az 1945–1956 közötti Magyar Politikai 
Elítéltek Közössége nevében vitéz Kövesd Ferenc 
vezetőségi tag helyezett el koszorút.  
     Ráckeresztúr Község Önkormányzata nevében 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester asszony 
és három képviselő-testületi tag helyezett el koszo-
rút. A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Isko-
la, a Bor-Ászok Dalárda Egyesület, a Darázsderék 
Táncegyesület, a Mákvirág Táncegyesület, a Nem-
zetőrség, a Pávakör, az Őszirózsa Nyugdíjasklub, a 
Vöröskereszt helyi szervezete és a Mosoly Óvoda 
képviselői is megkoszorúzták az emlékművet, illet-
ve elhelyezték a megemlékezés virágait.                

Szöveg és képek: Herkli Antal      
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A képviselő-testület 2013. október 29. 
napján megtartott ülésén a következő 
napirendi pontokat tárgyalta: 

 

● A víziközmű törvény előírásaival össz-
hangban döntött a testület arról, hogy Rácke-
resztúron 2014. január 1-jétől az ivóvízellá-
tást is a FEJÉRVÍZ ZRt. látja el (bérleti és 
üzemeltetési szerződés keretében). A részle-
tekről a lap hátoldalán található interjúban 
olvashatnak. 
● Elfogadta a testület a 2014. évi költségve-
tési koncepciót, valamint az önkormányzat 
2014. évi belső ellenőrzési tervét. Mindkettő 
elkészítését törvény írja elő az önkormány-
zatok számára. 
● A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 
értelmében az önkormányzati tisztviselőkre 
vonatkozóan a képviselő-testület határozza 
meg részletesen a követendő hivatásetikai 
alapelveket és az etikai eljárás szabályait, 
melyet a testület megalkotott. 
● Megújító szerződést hagyott jóvá a testület 
az önkormányzat biztosításait kezelő Opti-
mális Kft.-vel kapcsolatban. 
● Önkormányzatunk évek óta támogatja a 
Rákóczi Szövetség ösztöndíjprogramját, 
amely a határainkon túl élő magyar gyerme-
kek magyar iskolába történő beíratásához 
nyújt anyagi segítséget. Így tettünk az idei 
évben is. 

● Március 15-én a hóvihar az ünnepre 
kihelyezett zászlók közül többet elsodort, 
így az addig sem túl nagy készlet minimá-
lisra csökkent. Október 23-ára összesen 
negyven darab zászlót rendeltünk, így a 
falu központját már illő módon fel tudtuk 
lobogózni. A testület döntött a díj kifizetésé-
ről. 
● Szintén pénzügyekben határozott a tes-
tület, amikor jóváhagyta a temetői kis fa-
csemetéknek, valamint a szüreti bálra ti-
zenkét darab műanyag asztalnak a megvá-
sárlását, kiegészítette az útjavításra szánt 
összegkeretet, valamint döntött arról, hogy 
a Szent János téri iskola melletti pálya 
évek óta hiányzó kerítésének elkészítésé-
hez 100 000 Ft segítséget nyújt az iskolá-
nak. 
● A testület mint tulajdonos engedélyezte 
továbbá, hogy az újonnan alakult Barátság 
Diáksport Egyesület a Szent János tér 31. 
szám alatt, az iskola címén székhelyet 
létesítsen. 
 
 

Aki részletesebben érdeklődik a testületi 
ülésen történtek iránt, az egyeztetett idő-
pontban megtekintheti a jegyzőkönyveket a 
hivatalban, vagy olvashatja azokat Rácke-
resztúr honlapján a határozatok, rendeletek 
gomb alatt, a http://www.rackeresztur.hu/
hatrend.html címen. 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK ● POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Útjavítás ● A legnagyobb for-
galmú utakon októberben elkez-
dődött a kátyúzás. A Petőfi utca, 
A Kocsy-Mayer utca és az Arany 
János utca gödreit sikerült eltün-
tetni. A tervek szerint hamaro-
san sor kerül a gréderezhető 
utakra is. A kátyúzással párhuza-
mosan több helyen megkezdő-
dött a vízelvezető árkok ásása is. 
 
Járdaszépítés ● A Kossuth 
Lajos utcán a közfoglalkoztatot-
tak és az önkéntesek segítségével 
sikerült megtisztítani és járha-
tóbbá tenni a járdát.  Most már 
babakocsival is kényelmesen 
közlekedhetnek az arra járók.  
 
Új szemétgyűjtők ● Sok he-
lyen tönkrementek a szemétgyűj-
tők, ezek némelyikét sikerült 
kicserélni. Köszönet a FER Tűz-
oltóságnak, hogy térítésmente-
sen rendelkezésre bocsátottak 
hét darab fémhordót.  
 
Kerékpártárolók ● Települé-
sünk csatlakozott a Nemzeti 
Kerékpáros Chartához. Sokak 
örömére biciklitároló épült az 
óvoda és a tornacsarnok mellett. 
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„Itt van az ősz, itt van újra” − ahogy Petőfi Sándor írta versé-
ben. Ezzel együtt jár a szeptemberi iskolakezdés is. Vannak 
diákok, akik a tanulás akadályait egy kis biztatással könnyeb-
ben átugorják. Ebben szeretnénk mi, felsőbb éves tanulók és 
felnőttek segítséget nyújtani, melyre novembertől szerdánként 
délután a kastélyban lesz lehetőség, Ráckeresztúr Község 
Önkormányzata, az Önkéntes Keresztúr egyesület és a Katoli-
kus Karitász jóvoltából. Október 23-án került sor a megnyitóra 
és a beiratkozásra. A megnyitón részt vett dr. Szentes-Mabda 
Katalin Dóra polgármester asszony, Dienes Gábor alpolgár-
mester úr, a gyerekek és szüleik, végül, de nem utolsósorban 
a „tanítók” is. A szerdák alkalmával játszunk, 
kézműveskedünk és persze tanulunk. Reméljük, hogy ezek 
után a diákok, ha nem is problémamentesen, de könnyebben 
veszik az akadályokat.  
     A továbbiakban is adott a lehetőség a jelentkezésre.  

                  Takács Flóra, Horváth Patrícia 

MÚLTIDÉZŐ − BARINKAY JÓZSEF 
 

Darufalvi Miklósné Joli nénitől tudjuk, hogy a 
ráckeresztúri temetőben nyugszik Josephus Barinkay, 
azaz Barinkay József, aki 1813-tól haláláig, 1846-ig látta 
el a községben a plébánosi teendőket. Sírja a nagy 
gesztenyefa árnyékában, Kassai Ilona tanítónő végső 
nyughelye mellett található; az egyházközség néhány 
tagja rendszeresen gondozza. 
     Barinkay atyáról a Székesfehérvári Püspöki és 
Székeskáptalani Levéltár intézményvezetője, Mózessy 
Gergely adott információkat.  
     Barinkay József 1783. március 19-én született az 
Árva megyei Medvetze faluban. Apja harmincadvá-
mos volt, anyja (Kroner Erzsébet) rózsahegyi polgárle-
ány. Magyarul, szlávul beszélt, és – bár nem tökélete-
sen, de – németül is. Filozófiát Pozsonyban tanult, 
teológiát Székesfehérvárott. Milassin Miklós püspök 
1805-ben szentelte pappá. Káplánként szolgált Seregé-

lyesen 1805–1807 között, 
Bicskén 1807–1813 között. 
Kétszáz esztendővel ez-
előtt, 1813-ban innen ke-
rült Ráckeresztúrra plébá-
nosnak. 1822-től kerületi 
esperes is volt, 1830-tól a 
püspöki szentszék konzul-
tora (tanácsadója). 1846-
ban érte a halál. (Egy bi-
zonytalan adatgyűjtés ezt 
november 22-ére teszi.) 
     Barinkay József műkö-
dése idején a templom pad-
lóját lapokkal burkolták, új 
fedél került rá és új harang-

lábat is állítottak. Bendák Pál végrendeleti hagyományá-
ból 1827-ben elkészült a toronyóra. Novák József 1994-
ben megjelent, Ráckeresztúr község története 1347–1992 
című könyvéből azt is megtudhatjuk, hogy Bendák Pál 
végrendeletében a harangozásra is kitért: „...minden nap 
dél után 3 órakor a Szent Háromság tiszteletire harangozza-
nak és a Harangozónak 6 Ft, azaz hat forint jutalma légyen 
esztendőnkint fáradságáért”. Hét évvel később, 1834-ben 
a templom, majd a tornya is új tetőt kapott, 1844-ben 
újrafedték a sekrestyét és két ablakra drótfonat került.  
     Barinkay József plébános hatvanhárom esztendőt 
élt, latin nyelvű sírfelirata ma már nehezen olvasható. 
 

Gajdó Ágnes 

Amikor Viktor megkért, hogy segítsek a kastélyt takarítani, még 
nem tudtam, mi lesz ott. A megbeszélt időpontban lementem, és 
egy vidám társaság fogadott. Sokat viccelődtünk és nevetgéltünk. 
Viktorral beszélgettem, és ő mondta, hogy miért szépítjük meg azt 
a három szobát, amit takarítottunk. Megkérdezte, van-e kedvem 
csatlakozni önkéntesnek, én meg rávágtam: miért ne? Szívesen 
segítek másoknak a tanulásban. Nagyon vártam a megnyitó napját. 
Izgultam, mert nem tudtam, mi vár ott. Beléptem, és megláttam azt 
a sok kisgyereket és a szüleiket. Voltak ismerős arcok és idegenek 
is. Segítettem a beiratkozásnál. Végül egy falhoz vezettek, és 
mondták, hogy a kézlenyomatomat tegyem a fára, amit Saciék 
rajzoltak a falra. Sok kicsi és nagy kézlenyomat került oda. A fa 
leveleit a kézlenyomatok jelképezik. Korrepetálni fogjuk azokat a 
gyerekeket, akiknek valamelyik tantárgy nehezen megy. Lesz szak-
tanár is, aki segít, ha valamit nem tudunk.                      Ősi Renáta 

A „SZERDáK” Tanuló- és Foglalkoztató Házhoz szívesen 
fogadunk tárgyi adományokat: körző, vonalzó, szögmérő, 
ceruza, toll, ecset, festék, tempera, rajzlap stb. Adományaikat 
leadhatják Dienesné Zsebi Reginának a kisiskolában, vagy 
személyesen elmegyünk értük, csak értesítsenek minket.  
     A gyerekek uzsonnáztatására és fejlesztésre pénzado-
mányt is elfogadunk, amit személyesen (06-20-232-8309) 
vagy a 11101002-19821625-37000004 számlaszámra juttat-
hatnak el. A közleményben, kérjük, tüntessék fel: karitász 
adomány! Köszönjük!                    

Önkéntes Keresztúr, Katolikus Karitász  

Felzárkóztató foglalkozások a kastélyban 
 

Novembertől szerda délutánonként négytől hétig önkéntes 
segítők foglalkoznak a tanulási nehézségekkel küszködő 
gyerekekkel a kastélyban. Az alsósok olvasás, írás, nyelv-
tan, környezetismeret, német, angol és matematika tan-
tárgyból, a felsősök és középiskolások fizikából, matemati-
kából, németből és angolból kapnak segítséget. A gyerekek 
a tanulás mellett játszanak is, kreatív feladatokat oldanak 
meg. A leglényegesebb, hogy hasznosan töltik az időt, kö-
zösségi élményeket szereznek. A „SZERDáK” rövidítés je-
lentése: szellemi edzések ráckeresztúri diákoknak a kastély-
ban. A példaértékű kezdeményezésről, a gyerekek tapaszta-
latairól, előrehaladásáról a későbbiekben is hírt adunk. (RH) 
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Márton-nap a 
n e g y v e n n a p o s 

adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a 
jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett. 
Ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, 
bálok, vásárok. Ma is sok helyen tartanak táncos 
mulatságot, ahol az asztalról nem hiányozhat 
egy libafogás és az újbor. A hiedelem szerint 
ludat illik enni ezen a napon, mert aki Márton 
napján nem eszik libát, az egész évben éhezik. 
Tipikus ételek e napon: libaleves, libasült párolt 
káposztával és zsemle- vagy burgonyagombóc-
cal. Mi a Micimackó csoport jóvoltából libazsí-
ros kiflikarikákat ettünk lila hagymával, és libás 
mondókákat hallgattunk, libás körjátékokat néz-
hettünk a gyerekektől.                   

MOSOLY PERCEK 

Focitorna ● Beneveztünk az óvodai Bozsik-programba, s he-
tente egy alkalommal edzést tartunk. A nevelési évben három 
bajnokságot rendeznek, amelyen tíz fővel (több lehet) indulha-
tunk. Ha ezeket a feltételeket teljesítjük, 50 000 forint értékű 
sportfelszerelést kapunk a program zárásaként. Edzőnk Kónya 
Istvánné Zsuzsi óvó néni, segítője Szanyi-Nagy Judit. Tizenhat 
nagycsoportosunk jelentkezett a programba. 
     Az első megmérettetésre a martonvásári sportpályán került 
sor. Ráckeresztúrról tizenkét kisgyereket és egy fő tartalékot 
hoztak el szüleik. Csodálatos időben, nagyon jó hangulatban telt 
a délután. A gyerekek jót játszottak, a szülők lelkesen szurkoltak 
és adták a tanácsokat csemetéiknek. Igaz a mondás: focizni a 
partvonalon kívülről mindenki tud! 
     A bajnokság végén a legjobb játékosok érmet kaptak. A mi 
csapatunkból Glócz Tomi bizonyult a legügyesebbnek. Minden 
résztvevőt csokival jutalmaztak. Hertelendi Dávid anyukája egy 
nagy tál palacsintával lepte meg a csapatunkat. 
     Az október 26-án pályára lépett játékosaink: Durányik Sára, 
Paizs Panka, Nagy Ramóna, Szotkó Vanda, Molnár Bence, Mol-
nár Levente, Bendák Barnabás, Knolmár Zsombor, Kovács 
Ádám, Horváth Álmos, Glócz Tamás, Hertelendi Dávid. Tartalé-
kunk: Glócz Viktória. 
     Köszönjük szépen a kedves szülőknek a segítséget, amit a 
gyermekek utaztatásához nyújtottak!                                        

Nincs szebb madár, mint a lúd, 
nem kell neki gyalogút, 
télbe-nyárba mezítláb, 

úgy kíméli a csizmát. 

Színjátszók az oviban ● A Ráckeresztúri Petőfi 
Sándor Általános Iskola alsós színjátszó csoportja 
Elek Kálmánné tanító néni vezetésével vásáros 
játékot adott elő. Madutai Klaudia, Szegedi Ildikó, 
Garai Lilla, Bátki Noémi, Bucsi Csenge, Kucsera 
Máté, Pintér Olivér, Major Dominik, Szakolci Dorina 
nagyon ügyesen szerepelt, öröm volt velük talál-
kozni. A volt óvó nénik szeretettel ölelgették meg a 
valamikor csoportjukba járókat. Mikulás környékén 
újra jönnek téli előadással. Szeretettel várjuk őket! 

Bábszínház ● Bölöni Réka és társulata második alkalommal látogatott el óvodánkba. A Grimm testvérek Holle anyó cí-
mű meséjének átdolgozását, A szorgos és a lusta lány című zenés mesejátékot adták elő. Elsődleges céljuk a gyermekek 
„jóra” nevelése. Az előadás zenei betétei (Rimszkij-Korszakov, Saint-Saëns, Grieg) pedig a gyermekek klasszikus zene 
iránti érdeklődését kívánja felkelteni. Kicsik és nagyok együtt segítettek a mesebeli Katicának, és nagyon élvezték az elő-
adást. Seszták Kornéltól (Rácmenza) adományként pénzt kapott óvodánk, így a szülőknek kevesebbe került a jegy ára. 
Köszönjük szépen gyermekeink nevében!                                                                              Baki Bálintné intézményvezető 

Adventi programok a plébánián 
 

november 30., 10.00–14.00: adventi koszorú-
kötés 
december 7., 10 órától közös teázás az idősekkel 
december 14., 10 órától kézműves foglalkozás 
gyerekeknek    

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

   Római Katolikus Egyházközség 

Tisztelt Ráckeresztúriak!  
 

A karitász hagyományosan adventi jótékonysági vásárt tart 
2013. december 18–21. között, a Hősök terén (délelőtt és dél-
után). A vásár bevételét tűzifára költjük. Ezzel egyidejűleg tar-
tós élelmiszert gyűjtünk a boltok előtt, amit a szegények kará-
csonyán osztunk szét a rászorulók között. Tartós élelmiszer 
leadható még a gyógyszertárban és a Krena boltban is. Segít-
ségükben és nagylelkűségükben reménykedve, köszönettel: 
 

    Páli Szent Vince Karitászcsoport  
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Papírgyűjtés ● A felsősök 5192 kg papírt, az alsósok 5118 kg-ot 
gyűjtöttek. A legtöbb papírt gyűjtött felső tagozatos diákok egyéni 
jutalomban részesültek. 

I. Novozánszki Krisztián (6. a) 725 kg; II. Szarvas Marcell 
(6. a) 494 kg; III. Szalai Petra (5. a) 338 kg; IV. Héjja 
Alexandra (7. a) 277 kg; V. Gajdó Klaudia (7. a) 221 kg; 
VI. Kozocsa Zsuzsa (7. b) 210 kg  

Az alsósoknál a következő eredmény született: 
          I. 4. a (1381,5 kg)     II. 4. b (1190 kg)     III. 2. a (624,5 kg)  

SZÜRETI KÉPRIPORT 

Fotók: G. Á. 

Szüreti emlékek ● Szülők, pedagógusok együtt díszítették 
a hintót és a fogatokat október 19-én, hogy az alkalomhoz 
illően indulhasson útjára a szüreti felvonulás közel ötven főből 
álló csapata. A vidám menet bejárta az egész települést. A 
felvonulás megrendezése nagyméretű összefogás eredménye 
volt. Idén tizenöt megállót érintettünk, ahol vendéglátóink örö-
mére táncra perdült a falu apraja-nagyja. Zenészeinknek és a 
kicsit derűsebb időnek köszönhetően mindenki jól érezte ma-
gát. Körbejárva a falut, végül visszatértünk az iskola udvará-
ba, ahol a Szent László Víz Kft. dolgozói fantasztikus gulyás-
sal vártak bennünket. 
     Este a Mákvirág tánccsoport segített, hogy táncosaink a 
finom vacsora után színpadra állhassanak, és nyitótáncukkal 
kezdetét vegye a szüreti bál. Az est folyamán a zenét a Fla-
mingó zenekar biztosította, az ízletes vacsorát a Rácmenza 
Kft. dolgozói készítették és tálalták fel. A fergeteges hangula-
tot mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a megszokottnál is 
nagyobb vendégsereg reggel öt óráig mulatott. 
     Nagyon örülünk annak, hogy egy összetartó, tettre kész 
közösség a miénk! Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
munkájukkal, erkölcsi és anyagi támogatásukkal hozzájárultak 
ahhoz, hogy a szüreti felvonulást és bált ilyen sikeresen meg 
tudtuk valósítani. Így létrehozni egy rendezvényt – minden 
fáradság és idegi próbatétel ellenére – nagyon jó érzés. Bí-
zom benne, hogy másoknak is erőt ad a további munkához.                                              

Lisziné Hunyadi Hajnalka 

Köszönet a támogatásért ● A Ráckeresztúri Petőfi Sándor 
Általános Iskola diákjai és tantestülete nevében köszönetet mon-
dunk mindazoknak, akik munkájukkal, anyagi támogatásukkal segí-
tették a szüreti felvonulás és bál sikeres megvalósítását.  
     A rendezvényt a kezdetektől szervezte, a segítőket összefogta a 
Szülői Munkaközösség elnöke: Lisziné Hunyadi Hajnalka. Külön 
köszönjük az ő, illetve segítő szülőtársai munkáját. A bál megnyitó-
ján már megtettük, de szeretnénk szélesebb körben is köszönetet 
mondani azon helyi vállalkozóknak, akik anyagilag támogatták az 
iskolát: Novozánszki Csaba, Krecsák Gábor, Balogh Péter−Balogh 
Valéria, Rókás György, Cseprekál István, Szakolczi Csaba, Szabó 
Vera, Kati Mami sütödéje, Rácmenza Kft.. 
     Köszönjük  a Szent  László Víz Kft. dolgozóinak a finom ebédet, 
a Mákvirág tánccsoportnak a vacsora tálalását. 
     Köszönetet mondunk dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgár-
mester asszonynak a felvonulás és bál szervezésének lehetőségé-
ért és a közösség munkájának mentorálásáért. 
     A támogatásként kapott összegből mindkét iskola udvarát sze-
retnénk még tovább szépíteni, élhetőbbé tenni padok, virágládák, 
szemetesládák kihelyezésével. Az oktatás színvonalának emelése 
céljából  projektort vásárolunk, illetve a meglévőket felújítjuk. 

Gergics Mihályné intézményvezető 
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK” 

Az ötödik osztályos Máté Bíborka Viktória a Gyermekvasútnál teljesít szolgálatot. 
Idén június 15-én került sor az ünnepélyes avatásra és eskütételre, a MÁV vezér-
igazgatója, Dávid Ilona százötven 10−14 éves fiút és lányt fogadott hivatalosan is 
gyermekvasutassá. Bíborka pajtás (ez a hivatalos megszólítás a Gyermekvasúton) 
távlati tervei között is a vasút szerepel. Hogy miért, kiderül az alábbi írásból.    

Apukám tizenöt évig mozdonyvezető 
volt a MÁV-nál, nagyon sokat mesélt 
a munkájáról, a vasút izgalmas, má-
sok előtt nem ismert, titokzatos vilá-
gáról. Már ötéves koromban elhatá-
roztam, hogy vasutas leszek! Sokat 
kirándultunk szüleimmel, így jutottunk 
el a Gyermekvasútra, az egykori Úttö-
rővasútra. Nagyon megtetszett, hogy 
gyerekek indítják a vonatokat, most 
már tudom, hogy „menesztik”, gyere-
kek kezelik a jegyeket a vonatokon, 
és ők állítják át a váltókat, terelgetve 
a szerelvényeket a helyes irányba. 
     Amikor tízéves lettem, jelentkez-
tem én is gyermekvasutasnak. Gyer-
mekvasutas az a tíz–tizennégy éves 
gyerek lehet, aki megfelel az orvosi 
alkalmassági vizsgálaton, elvégzi a 
gyermekvasutas tanfolyamot, jó ta-
nulmányi eredményt ér el, valamint 
szülei és az iskola engedélyezi szá-
mára a rendszeres szolgálatba járást. 
     Sokféle ismeretet sajátítottunk el: 
jelzési utasítás, forgalmi ismeret, biz-
tosítóberendezés ismerete, kereske-
delmi ismeret és helyismeret tantár-
gyakból vizsgáztunk.  

A tanfolyamot sikeresen elvégző pajtások először 
tanuló szolgálatokat adnak. Amikor már a gyakor-
latban is megismerkedtek a különböző beosztások-
kal, önálló – felnőtt dolgozók felügyelete alatti – 
gyermekvasutas szolgálatra osztják be. A gyermek-
vasutas közösség tizenöt csoportból áll. Egy-egy 
csoport tagjai mindig azonos napokon járnak szol-
gálatba, közös feladatokat vállalnak, együtt vesz-
nek részt különböző szabadidős programokon. A 
csoportok közösségi életét középiskolás korú ifivezetők – egykori gyermekvas-
utasok – irányítják. A gyermekvasutas csoportok felügyeletét felnőtt nevelők és 
a Gyermekvasút felnőtt dolgozói közül kiválasztott patrónusok látják el. Szerve-
zésükben a gyerekek a szolgálatos napok végén csoportprogramokon, sza-
badnapjaikon kirándulásokon, versenyeken, a nyári tanítási szünetben kéthe-
tes hűvösvölgyi táborozáson vesznek részt. A csoportprogramok és számos 
más szabadidős program helyszíne a hűvösvölgyi Gyermekvasutas Otthon 
épülete. A nyári táborozásokat az ennek közvetlen szomszédságában megépí-
tett táborban tartják.  
     Nagyon szeretek gyermekvasutas lenni, mert olyan dolgokat bíznak ránk, 
ami bizony felnőtteknek is nehéz, hiszen egy tízórás szolgálatban akár negy-
ven-negyvenöt vonat is közlekedik. Büszke vagyok rá, hogy ott állhatok reggel 
a zászlófelvonásnál és énekelhetem társaimmal a gyermekvasutas indulót: 
„Van nekünk vasutunk a hegyekben, / Szebbnél szebb erdőkön vezet át. / Állo-
másai is nagyon szépek, / És érezzük a virág illatát.” Büszke vagyok arra, hogy 
tiszteleghetek a vonatoknak és az utasoknak, a pajtásaimnak, akik nagyon jó 
barátaim lettek. 
     Még csak 5. osztályos vagyok, de határozott elképzelésem, hogy a tovább-
tanulásom iránya is a vasút lesz.                                     Máté Bíborka Viktória 

Bíborka pajtás szolgálatban 

Közösségépítés, faluszépítés 
 

Nemrég Bernáth Zsuzsa felajánlotta, hogy szívesen bemutatná fotóit egy 
időszaki kiállításon, például a kastélyban. Ötletét az önkormányzat támo-
gatja, s egyúttal arra kéri a ráckeresztúriakat, hogy akinek van jó, közös-
ségépítő, faluszépítő vagy bármilyen ötlete, amit szívesen megvalósíta-
na, ehhez esetleg társakat keres, jelentkezzen önkéntesnek. A cél az, 
hogy a tettre kész emberek megismerhessék egymás ötleteit, összefog-
hassanak egy-egy cél érdekében, hogy a jó gondolatok, ötletek ne vesz-
szenek el, hanem az egész falu javára válhassanak. 
     Ma már az érettségihez is kell az önkéntes munka, így a fiatalokra is 
számítunk. Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziummal szerződést kötött 
az önkormányzat, az ott tanulók a kért önkéntes órákat Ráckeresztúron is 
teljesíthetik (például korrepetálás, kézbesítés, szellemi tevékenység). 
Igény esetén más iskolákkal is szívesen köt megállapodást a hivatal.     
     Az önkéntes munka környezet- és közérzetjavító hatású, érdemes 
kipróbálni.                                                                                             (RH) 
 

(A lap mellékleteként a Mezőföldi Önkéntes Pont tevékenységéről olvashatnak 
bővebb tájékoztatót. Közreműködésüknek köszönhetően Ráckeresztúron is egy-
re több az önkéntes, akik a falufenntartással együttműködve rendkívül hasznos 
munkákban vesznek részt.) 

Az önkéntességről röviden 
 

Az önkéntesség olyan tevékenység, ame-
lyet egyénileg vagy csoportosan, anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül végeznek fiatalok 
vagy idősebbek – rendszeresen vagy alkal-
manként, belföldön vagy akár külföldön. Az 
önkéntes munka elősegíti a társadalmi beil-
leszkedést, hozzájárul a szegénység, a 
kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes 
foglalkoztatottsághoz, ráadásul tanulási 
lehetőséget is jelent.  
     Mivel foglalkozhat egy önkéntes? Bármi-
vel, ami érdekli, amihez kedvet érez. Bevá-
sárolhat időseknek, segíthet a ház körüli 
teendőkben, felolvashat a betegeknek, 
ajándéktárgyakat készíthet. Az önkéntesek 
szabadidejük terhére segítenek másokon, 
mert tudják, hogy adni sokkal jobb, mint 
kapni. Számukra nem a hírnév, hanem a 
segítő szolgálat és a másik ember a fontos.  



2013. november                                                                                                                             9 

 

IRÁNY A KÖNYVTÁR! 
Kedves B! 
 

Egy szerzetes írja könyvében, aki lelkigyakorlatként koldulni 
ült le a templomlépcsőre (közben figyelve az adakozókat és 
önmaga belső rezdüléseit), hogy az első mozdulatok, aho-
gyan leült és levette cipőjét és zokniját, ahogyan lecsatolta 
óráját; semmilyen nehézséget nem okoztak számára. Az első 
lelki erőfeszítést a következő apró mozzanat jelentette: leven-
ni fejéről a kalapot és fölfelé fordítva maga elé tenni a kőre. 
Megalázottságot és szégyent érzett: hiszen ebben a pillanat-
ban vált egyértelművé, hogy koldulni fog. Bár valójában nem 
vált koldussá, mélyéből mégis felszakadt a tiltakozás: „Nem, 
én nem ez vagyok”! Fölé hatalmasodott a jel (a kőre tett ka-
lap), amit a világ látott, és ami alapján kíméletlenül ítélt. Ez 
alapján pedig a tanult, bölcs jezsuita a társadalom szemében 
egy haszontalan valakivé, lesajnált, másodrangú állampolgár-
rá vált.  
     Kedves B! A napokban azt mondtad, hogy szó sem lehet 
arról, hogy bármiféle gyógyászati segédeszközt használj. „Se 
kerekesszék, se járókeret!” – mondtad. Megalázottság és 
szégyenérzet? Félelem a jeltől, ami esetleg arról tanúskodna, 
hogy haszontalanná váltál a világ előtt, és… igen, magad 
előtt is? Mélyről jövő tiltakozás: „Nem, ez nem én vagyok!”? 
     Te igazán tudod, hogy az élet tele van olyan pillanatokkal, 
amelyeket önfeledten élhetünk meg. Forradalmi idők ezek, 
mert úgy érezzük, miénk a világ. De előbb-utóbb elérkeznek 
azok a pillanatok, amelyek minden forradalmárnak megálljt 
parancsolnak és rákérdeznek: ki is vagyok valójában? Úgy 
érzed, számodra most az a tét, hogy engeded-e elveszíteni a 
felhőtlen szabadságot, a múltat, amivel együtt úgy gondolod, 
elvesznél Te magad is. De biztosan így van? Szerintem a 
kérdés inkább az, hogy meg tudod-e másként élni a szabad-
ságodat, az új helyzetben? Vagyis le tudod-e tenni a kalapo-
dat a földre szabadon, hogy szembenézz a szégyenérzeted-
del, a hiteddel, a világgal, önmagaddal? Ez a küzdelem elve-
zethet igazi önmagadhoz és egy mélyen megélt, minőségibb 
szabadsághoz. Egy súlyos betegség a forradalmárt szabad-
ságharcossá nemesítheti. És ez egy igazi szabadságharc!  
     Nem lehet, hogy rosszul használt, vagy félreértelmezett 
jelek határozzanak meg bennünket: egy mosoly is lehet ha-
mis, egy csók is lehet júdáscsók, de bizony egy kerekesszék 
is jelentheti a küzdeni tudást, a reményt! A világgal meg ne 
törődj, előbb-utóbb rájön, hogy hős vagy. 
     Végezetül csak annyit: újra tanultam Tőled. Hányszor gon-
doltam magamról jóval többet, mint ami vagyok, és most rá-
döbbentettél: aki koldussá mer lenni, csak az válhat szabad-
ságharcossá! Bár mindannyian le tudnánk tenni a kalapunkat 
egymás előtt! Koldulni egy kis szeretetet! Bár őszintén el tud-
nánk mondani egymásnak: szükségem van rád, segíts!  
 

     Egy hónap múlva újra írok.  
Harcostársi szeretettel:  

 

Barátod 

LEVÉL A BETEGHEZ 2. 

A Katolikus Karitász beteglátogatást vállal Ráckeresztúron.  
Kérjük, egyeztessen velünk időpontot a 06-20/232-8309-es tele-
fonszámon. Köszönjük!                       Páli Szent Vince Csoport 

„Versenyt az esztendőkkel!” 
 

Babits Mihály nevét mindenki ismerheti. 
A költő és műfordító, aki a címben 
jelzett verseskötet írója, a Nyugat első 
nemzedékének tagja, a magyar irodalom 
kiemelkedő alakja. Idén születésének 
immár 130 éves jubileumát ünnepeljük. 
1883. november 26-án látta meg a nap-
világot Tolna megye székhelyén, Szek-
szárdon, vallásos értelmiségi család gyermekeként. Első-
sorban édesanyjától hallhatott a versek szerethetőségéről, 
hiszen Kelemen Auróra könyv nélkül tudta például az Anye-
gint, a Toldi szerelmét és a Délibábok hőse című Arany László-
költeményt. 
     Babits tizenhét éves korában kezdett el írni, de akkor 
még nem gondolt a nyilvánosságra. Nyolc év múlva jelen-
tek meg első művei A Holnap című antológiában. Egyete-
mi hallgatóként Négyesy László híres stílusgyakorlat-óráin 
megismerkedett és barátságot kötött Juhász Gyulával és 
Kosztolányi Dezsővel. Később latin–magyar szakon szerzett 
diplomát. Felesége Tanner Ilona, Török Sophie volt. Az 
irodalom iránt érdeklődő fiatal nő nagyra becsülte Babits 
munkásságát, és mindent elkövetett, hogy személyesen is 
találkozhasson vele. Egy este Ilona a Centrál kávéházba 
ment, Babits az asztalukhoz kísérte, és megkérte a kezét. 
     Babits Mihály 1927-től a Baumgarten-alapítvány kurá-
toraként dolgozott, 1929-től a kor legmeghatározóbb ma-
gyar irodalmi folyóirata, a Nyugat főszerkesztője lett. A 
későbbiekben súlyos betegsége miatt lírájára jellemzővé 
vált a pesszimizmus. Ötvennyolc éves koráig futott 
„Versenyt az esztendőkkel”. 
     A költő hatalmas életművet, számos tanulságos és el-
gondolkodtató írást hagyott ránk. A számomra kedves 
idézet igazán értékes mondanivalót fogalmaz meg, szere-
tettel ajánlom mindenkinek: 
 

„Mindenik embernek a lelkében dal van, 
És a saját lelkét hallja minden dalban, 
És akinek szép a lelkében az ének, 
Az hallja a mások énekét is szépnek.” 
 

Horváth Patrícia 

A könyvtár felszerelése egy asztali számítógéppel és egy 
monitorral gazdagodott. Köszönöm Szabóné Várady Katalin 
tanügy-igazgatási, esélyegyenlőségi szakértőnek, hogy a 
cecei iskolában leselejtezett gépet ingyenesen rendelkezé-
sünkre bocsátotta. A gépet Sólyom Balázs szállította és 
üzemelte be, segítségét ezúton is köszönöm.    

Szokoli Krisztina  

Novemberben több jeles magyar költő és író 
született: Ady Endre, Áprily Lajos, Illyés Gyula, 
Somlyó György mellett Babits Mihály is a kö-
dös, őszi hónap szülötte.    

Sikeres pályázat ● A Liget Kiadó által meghirdetett 
pályázaton könyvtárunk több száz jelentkező közül a hat-
vanhét nyertes pályázó között szerepel. A 30 000 forint 
értékű kiadványcsomag könyvtárunk állományát gyarapít-
ja, és falunk diákjai felhasználják egy projekt keretén be-
lül. A részletekről a későbbiekben beszámolunk.  
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Sokan hallottak hasonló történetet a világháború után, nekem is 
meséltek nagyszüleim egykor a házban lakó Fischernéről, arról 
a fiatalasszonyról, akinek a férje, akit elvittek a frontra, a szere-
lemtől áthatottan tett ígéretet, hogy várjon, hazajön. Teltek az 
évek, már a háború is véget ért, és Fischerné csak várt férje 
érkezésére. Minden este gyertyát gyújtott: „Hátha ma este ko-
pogtat, hátha most köszön be az ajtón.  Hogyan is tehetném, 
hogy nem készülök erre a pillanatra?” – mondogatta. A szom-
szédok, ismerősök próbálták meggyőzni, hogy mondjon le róla, 
nincs ennek értelme… de ő hűségesen, mindennap férje ígére-
tére gondolt. 
     A történetet akkor mélyen megérintett. Most, advent előtt pár 
nappal ismét eszembe jutott, mert az ünnepi várakozásnak a 
lélektani alapját üzente több évtized távlatából is ez az asszony: 
élete példa volt arra, hogy aki várakozik, abban él a remény, és 
aki remél; az él. Hűségesen hordozott egy ígéretet, amely által 
célt kapott az élete, ezzel illeszkedve bele az idő ritmusába.  
     Az egyházi év kezdetén, ami felmutatja számunkra az embe-
riség üdvtörténetét is, mégis érdemes leszögezni: minden ilyen 
romantikus történetnél ezerszer valóságosabb és felszabadí-
tóbb esemény az Isten és az emberiség története. Melyben a 
szerető Isten ígéretet tesz az embernek, hogy eljön, és meg-
szabadítja gyötrő állapotából; magányából, társtalanságából, 
értelmetlen szenvedéséből. És ez a szerető Isten szeretetéhsé-
günkre és a várakozás képességére épít. Tudja, hogy az em-
bernek kellenek az ígéretek és kell az idő, hogy cél lebegjen a 
szeme előtt, amiért küzdeni tud, és amihez mérni tudja önma-
gát. Ám amit mi sok esetben képtelenek vagyunk nyújtani egy-
másnak, azt Isten minden esetben megadja: nála az ígéret és a 
várakozás után soha nem marad el a beteljesülés. Fischerné 
története szomorúan végződött, hiszen akire várt, soha nem 
érkezett meg. Mint minden emberi történetben, ebben is benne 
volt az esetlegesség. Isten ígérete viszont csalhatatlan. Törté-
nelmi értelemben akkor teljesült be, amikor Betlehemben meg-
született Jézus, akiben maga az Isten jött el közénk.  
     Hogy miért van mégis, minden évben újra és újra advent és 
karácsony? Nem, nem az emlékezés miatt. Egy jóleső élmény-
nél sokkal többre hív bennünket ez az időszak: a történeti Jézus 
mindenkihez el akar érkezni mint személyes Jézus. Be akar 
lépni az életünkbe, hogy szerető társunkká legyen. Mindenki-
ben, bennem és Benned is be akarja teljesíteni ígéretét, és 
azért ad időt, hogy dönteni tudjunk mellette. Ha ez valóban így 
van, akkor hogyan is tehetnénk meg azt, hogy nem készülünk 
erre a pillanatra? Persze lesznek olyanok, akik azt mondják 
majd nekünk, hogy mondjunk le erről a badarságról, nincs  ér-
telme. Mégis, ha hiszünk, vagyis nyitottak maradunk érkezésé-
re; esténként gyertyát gyújtunk, és közben Rá gondolunk, vagy-
is imádkozunk Hozzá, akkor Ő kopogtatni fog, és a nevünkön 
szólít. 
     Az advent szó eljövetelt jelent. Egyetlenegy dolog tehát biz-
tos: hogy Ő megérkezik. Emeljük fel fejünket, éljük meg tiszta 
várakozással az előttünk álló időszakot, illeszkedjünk bele úgy 
az idő ritmusába, hogy azt töltsük meg Isten és ember találko-
zásának reményével.   

v. v. 

ADVENTI VÁRAKOZÁS 

Faültetés a temetőben 
 

Még Mindenszentek ünnepe előtt sikerült pótolni a kivá-
gott fákat a temetőben. Nyolc új nyírfacsemetét ültettünk. 
A szakszerű fakivágásért 292 100 forintot, a pótlásra ke-
rülő nyolc darab konténeres nyírfáért 40 000 forintot fize-
tett a ráckeresztúri önkormányzat mint a temető fenntar-
tója.  
     A római katolikus egyházközség köszöni a helyi önkor-
mányzat anyagi segítségét, a faültetőknek pedig az áldo-
zatos munkájukat. A fákat ültették: dr. Szentes-Mabda 
Katalin Dóra polgármester asszony, Zólyominé Margitai 
Zita, a Szent László Víz Kft. irodavezetője, Zsigmond 
Szilvia, Földesiné Juhász Andrea, Nyitrai Hajnalka, Raffer 
Bettina, Dankó Kázmér, Nyerges Sándor, Nagy Zoltán és                                                        

Herkli Antal 

Nagyné Czerula 
Mária és családja 
hozta a képen 
látható szép fács-
kát, ami szintén a 
temetőben kapott 
helyet, folytatva a 
fasort az önkor-
mányzati részen.  
   Kocsis Zsuzsa 
tizennégy mályva-
tövet ajánlott fel a 
falufenntartásnak, 

amikből a hátsó kerítés mellett sövényt kezdtünk ültetni. Re-
méljük, tavaszra már virágozni fognak a csemeték.  
   Hirkóné Kerekes Héditől érdes levelű napvirág töveket és 
talajtakaró nyuszifület (gyapjas tisztesfüvet) kaptunk, amellyel 
a Hősök terén előkerült, egykor virágos szigetet, szögletkertet 
ültettük be. Stolbáné Gulyás Margit pedig magas növésű 
asterrel járult hozzá a község szebbé tételéhez. Ezúton kö-
szönjük Árokszállási Istvánné nagylelkű adományát, a renge-
teg egynyári virágot, mellyel szebbé és élhetőbbé tudtuk vará-
zsolni községünket. Köszönjük Bódis Ritának is a szép növé-
nyeket. A közfoglalkoztatottak és az önkéntesek példaértékű 
munkáját szintén nagyra értékeljük, s továbbra is számítunk 
rájuk!                     

     Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
 

(Ha valakinél elburjánzóban van egy bokor, sok a virágon a hajtás, 
kérjük, ne dobja ki! Kültéri kiültetésre alkalmas fa- és cserjecseme-
téket, virágokat a továbbiakban is szívesen átveszünk közterülete-
ink szépítésére.) 

Fo
tó

: H
er

kli
 A

. 

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem  
lehetetlen.” (gróf Széchenyi István) 

Virágos szögletkert a Hősök terén 
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SPORTSAROK 
Bozsik-torna ● Október végén II. korcsoportos 
ráckeresztúri diákjaink intézményi Bozsik-tornán vettek részt, 
nagy küzdelem-
ben végül a 2. 
helyet szerezték 
meg. A csapat 
tagjai: Pintér Oli-
vér, aki a csapat 
legjobb játékosa 
lett, Pollák Domi-
nik, aki remekül 
védte a büntető-
ket, Izsó János, 
Németh Levente, 
Hujber Ádám, Sörös Máté, Nedvig Máthé, Balog Róbert és 
Nagy László.  
 

Martonvásáron 
léptek pályára I. 
k o r c s o p o r t o s 
focistáink. Ebben 
a korcsoportban 
új lebonyolítási 
rendszert vezet-
tek be: műhelye-
ket alakítottak, 
így négy állomá-
son kellett a gye-
rekeknek a tudá-
sukat megmutat-
niuk. Minden műhelyben más feladat várt rájuk: 4:4 elleni já-
ték, koordináció-fejlesztés, négykapus játék, összetett gyakor-
lat. A csapat legjobbja Somodi Levente lett. A csapat többi 
tagja: Barabás Botond, Gondi Dominik, Molnár Patrik, Varga 
Lóránt, Somodi Zalán, Elek Miklós, Takács Kevin, Pesszer 
Milán, Venczkó Vencel.  
     A program következő állomása az ercsi teremtorna lesz.   

 

                                Endrődi Noémi, Kókai Dávid 

Keresztúri versenynaptár  
 
november 22.: tankerületi játékos sportverseny 
december 3.: körzeti futsal terembajnokság 
december 12.: szivacskézilabda Mikulás-kupa 
december 13.: a játékos sportverseny körzeti döntője 

(várhatóan öt csapat érkezik) 
 

A tornacsarnokban délután 14.00-kor  
kezdődő versenyekre szeretettel várjuk  

a nézőket és a szurkolókat. 

Fejér megye egyedülálló rekreációs központja, az Agárdi 
Gyógy- és Termálfürdő egyedülálló gyógyászati lehetősé-
get nyújt 2013. október 1-től 2014. február 28-ig az ide láto-
gató Fejér megyei nyugdíjas vendégek részére. 
 

Az akció keretén belül a fürdő regeneráló, tb 
által finanszírozott gyógykezeléseit (meden-
cefürdő, iszapkezelés, gyógymasszázs, víz 
alatti sugármasszázs, szénsavfürdő, súlyfür-
dő, víz alatti csoportos gyógytorna) különö-
sen kedvezményes áron teszi elérhetővé a 
fürdő a vendégek számára. 

    Az akció során 60 kezelés igénylése esetén (medencefürdő + 
3 kezelés/nap 3 hetes kúra esetén), a 19 000 Ft−21 000 Ft ön-
rész helyett 10 000 Ft-ért (167 Ft/kezelés) biztosítjuk balneote-
rápiás gyógykezeléseinket a megyebeli települések nyugdíjasai-
nak. 
    A promóció célja hozzájárulni a Fejér megyei nyugdíjas lakos-
ság regenerálódásához, pihenéséhez, egészségmegőrzéséhez 
(az akciót kizárólag lakcímkártya bemutatásával igényelhetik a 
vendégek). 
     További információk elérhetők a helyi önkormányzatnál 
vagy honlapunkon: www.agarditermal.hu. 

LABDARÚGÁS 

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG ●  Ráckeresztúri lakosoknak és 
nonprofit céllal hirdetőknek a hirdetés ingyenes. Keretes hirde-
tések 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.) Hirdetés-feladás: Zólyominé Margitai Zitánál 
a kastélyban. A fizetés készpénzben és átutalással is történhet. 
Számlaszám: 57700029-10007228 

Rövidesen véget ér az őszi szezon. 
Csapatunk jelenleg (november 11-én) a 6. 
helyen áll, hét győzelemmel és öt vere-
séggel.  

A legutóbb játszott mérkőzések végeredménye: 
Tabajd−Ráckeresztúr  0:1 (Gól: Dani T.) 
Ráckeresztúr−Újbarok  2:3 (Gól: Dani T. [2]) 
Ráckeresztúr−Csabdi 5:1 (Gól: Szilukács K. [2], 
            Dani T., Bodri I., Halmi T.) 
A téli pihenő előtt még Besnyőn lép pályára a csapat.  

D. G. 

Új tanfolyamok Ráckeresztúron 
 

2014. januártól heti 2×3 órában angol-, német- és informa-
tika-tanfolyam indul Ráckeresztúron. A képzés a TÁMOP 
2 .1 .2 -e s prog ram ke re té be n v al ósu l  me g 
(www.tudasodajovod.hu), minden 18. életévét betöltött 
olyan magánszemély részt vehet, aki nem tanul államilag 
támogatott felsőoktatási képzésben.  
     A program keretében a nyelvtanfolyamok 60 000 forin-
tos képzési díjából csak 3000 forintos, informatika esetén 
4500 forintos önrészt kell fizetnie a résztvevőnek.  

A tankönyv ingyenes!  
Csak megfelelő számú jelentkező  

esetén indulnak csoportok!  
 

Jelentkezés és bővebb információ:  
a könyvtárban (25/454-655) 

Nagy vagy! – januárban  
 

A Nagy vagy! játékos sportvetélkedő stábjától október 
közepén e-mail érkezett, hogy anyagi okok miatt a forga-
tásra nem november 2-án, hanem jövő év január végén 
kerül sor. Csapatunk tovább készül a megmérettetésre. 
Köszönjük szurkolóink támogatását, s a jövőben is szá-
mítunk rá!                          Endrődi Noémi   
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RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ ● Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja ● I. évfolyam 3. szám  
Kiadó: Szent László Víz Nonprofit Közhasznú Kft. 2465 Ráckeresztúr Kossuth L. u. 37. Telefon: 06-25-454-095 
A kiadásért felel: Németh Zoltán ügyvezető 
Szerkesztő: Gajdó Ágnes E-mail: gajdoagnes@gmail.com 
Szerkesztőség: 2465 Ráckeresztúr Hősök tere 4. (könyvtár); 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  

Megkérdeztük…                                                                                                             
Mit kell tudni az új víziközmű-szolgáltatóról?        Válaszol: Staudt István, a FEJÉRVÍZ ZRt. 
                                                                                                                          üzemeltetési főmérnöke 
 

  − Október 1-jétől a FEJÉRVÍZ ZRt. lett Ráckeresztúr szennyvízszolgáltatója. A váltásra a víziközmű-
szolgáltatásról szóló törvény kötelezte az önkormányzatot. Az Önök települése Martonvásárral, Tordassal és 
Gyúróval együtt minket választott, hiszen a törvény előírja, hogy a szolgáltatónak területileg is határosnak 
kell lennie azokkal a településekkel, amelyeken a szolgáltatást végzi. Ráadásul az is előírás, hogy csak 
olyan társaság kaphat üzemeltetői engedélyt, amelyhez legalább 150 000 felhasználó tartozik. Hosszú távú 
állami cél ugyanis, hogy nagy méretű, jól felszerelt, üzembiztos cégek kezében legyen a víz- és a szennyvíz-
szolgáltatás. 2014. január elsejétől ezért Ráckeresztúr vízellátása is hozzánk tartozik majd. 
     Az itteni létesítmények, csatornarendszer, kutak maradnak Ráckeresztúr Község Önkormányzatának tu-
lajdonában, a FEJÉRVÍZ ZRt. lesz az üzemeltető. A vízmérőket a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és 
Csatornahálózat Üzemeltető Kft. munkatársaival közösen olvastuk le, a záró számlán szereplő csatornadíjat 
még a korábbi szolgáltató szedi be. Mi félévente olvassuk majd le a vízmérőket, s készpénzes díjbeszedés 
nem lesz.  
     Fontos, hogy idén a díjszabás változatlan marad. Jövőre azonban már a nemzeti fejlesztési miniszter 
szabja meg a díjakat. Hangsúlyozom, hogy a lakosságnak a szolgáltatóváltás miatt nincs külön teendője.   
     A korábban kiadott szórólapunkon mindent tudnivalót részletesen leírtunk, de a lakók ügyfélszolgálatunk-
hoz is bizalommal fordulhatnak kérdéseikkel (elérhetőségük a 2. oldalon olvasható − a szerk.).  

ÚTRAVALÓ ÜZENET 
„A magányban, a betegségben, a 
zűrzavarban – a barátság puszta 
gondolata is tehetővé teszi a túl-
élést, még ha barátunknak nem is 
áll hatalmában segíteni bennün-
ket. Elég a tudat, hogy ő létezik. A 
barátságot nem halványítja el a 
távolság vagy az idő, a börtön 
vagy a háború, a szenvedés vagy 
a súlyos csend.” 

Nótaest ● Horváth Gyöngyi, Marczinka Mária és Tolnai András közreműkö-
désével igen jó hangulatban telt az október 27-i nótás zenés délután a torna-
csarnokban. A részt vevő idősek és fiatalok jól érezték magukat, s talán erre 
az időre elfeledték minden gondjukat, bajukat.  
     Valamennyi segítőnknek köszönjük a munkáját, s reméljük, a jövőben is 
számíthatunk rájuk.                                                 Paizs Istvánné és a Népkör    

 

KARÁCSONYI  VÁSÁR 
 
 

A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola negyedik 
alkalommal rendezi meg karácsonyi ajándékvásárát. 

 

Időpont és helyszín: 
 

2013. december 5., 14.00−17.30 
Tornacsarnok 

 

A vásáron nemcsak a gyerekek munkáit, hanem környék-
beli kézművesek (mézes, cserepes, foltvarró) termékeit is 
megvásárolhatják.  
     Aki árusítani szeretne, december 1-jéig jelentkezhet az 
iskolában. Csak kézműves termékeket várunk! 
 

Kérjük, látogassanak el minél többen hozzánk! 


