
 

 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                           2014. február 

Reményik Sándor:  
Az ige 

 

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,  
És áhítattal ejtsétek a szót, 
A nyelv ma néktek végső menedéktek,  
A nyelv ma tündérvár és katakomba,  
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek! 
 

E drága nyelvet porrá ne törjétek,  
Ne nyúljon hozzá avatatlanul  
Senki: ne szaggassátok szirmait  
A rózsafának, mely hóban virul.  
Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul,  
Mintha imádkozna, 
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna! 
 

És aki költő, az legyen király,  
És pap, és próféta és soha más,  
Nem illik daróc főpapi talárhoz,  
S királyi nyelvhez koldus-dadogás. 
 

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,  
Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely,  
Ki borát issza: Élet borát issza, 
Előre néz s csak néha-néha vissza –,  
S a kelyhet többé nem engedi el! 

 

* 
„Magyarul. Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, 
és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem 
legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. 
Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még 
olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, 
hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erős-e vagy 
gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjei-
ben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Eb-
ben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozha-
tom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. 
Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és 
meghalok.”  
 

Kosztolányi Dezső 

Márciusban nyithat az egészségház  
 

Meghívó közmeghallgatásra 
 

Ráckeresztúriak az I. világháborúban  
 

Éjszakai szolgálat a polgárőrökkel 
 

Keresztrejtvény és rajzpályázat  
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

Rendőrség: 107 vagy 112 
Ercsi Rendőrőrs (járőr): 
06-20/3800-039  
 

Körzeti megbízott (Méri István, 
Vásári Dénes): 06-20/210-5166 
 
Polgárőrség: 06-70/211-6424 
 
Nemzetőrség: 06-20/255-2857  
 
Gyógyszertári ügyelet 
 

február 15., 16.: Ráckeresztúr 
február 22., 23.: Ercsi 
március 1., 2.: Martonvásár 
március 8., 9.: Ráckeresztúr 
március 15., 16.: Ercsi 
március 22., 23.: Martonvásár 
március 29., 30.: Ráckeresztúr 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

 

Újszülöttek 
 

Barkóczi Bianka Boglárka (2013. június 14.) 
Borbély László (2013. október 14.) 
Horváth Richárd Gyula (2013. október 21.) 
Daradics Barnabás (2013. október 24.) 
Vagyóczki Dorina (2013. november 18.) 
Tóth Liliána Emília (2013. november 22.) 
Kónya Virág (2013. december 8.) 
Huffler Szabolcs Levente (2013. december 21.) 
Maros Csaba (2013. december 28.) 
Balog Eszter Fréda (2013. december 28.) 
Kovács Zoltán (2014. január 14.)  
Hajdu László Zoltán (2014. január 14.) 
 

Az újszülötteknek és családjuknak szeretettel gratulálunk. 
 

Elhunytak  
 

Szabadka Antal György 2013. november 13. 
Siklós László Róbertné (Kecskeméti Jolán) 2013. november 17. 
Kovács György 2013. november 29. 
Adolf Jánosné (Szabó Ilona Ágnes) 2013. december 31. 
 
 

Az elhunytak hozzátartozóinak sok erőt kívánunk a fájdalom elviseléséhez. 
 
 

(Az adatvédelmi törvénynek megfelelően a rovatban csak azok nevét tesszük közzé, akiknek hozzá-
tartozói írásban hozzájárultak ehhez.) 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások 
biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezetékek időszakos feszült-
ségmentesítése. 
     A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében 2014. február 24-én, 25-én, 
26-án várhatóan reggel 8 órától délután 14 óráig, valamint 2014. március 3-án és 
4-én várhatóan reggel 8 órától délután16 óráig áramszünet lesz Ráckeresztúr 
község területén az alábbi utcákban: 

 a teljes József Attila utcában, 
 a teljes Bajcsy-Zsilinszky utcában, 
 a Gárdonyi utca páratlan oldalán a 9. sz. és a 29. sz. között, 
 a Gárdonyi utca páros oldalán a 10. sz. és 22. sz. között, 
 a teljes Orgona utcában, 
 a Hősök tere 6., 7., 8., 9., 10. sz. alatt. 

 

2014. február 27-én és 28-án várhatóan reggel 8 órától délután 14 óráig, valamint 
2014. március 10-én, 11-én és 12-én várhatóan reggel 8 órától délután 16 óráig 
áramszünet lesz Ráckeresztúr község területén az alábbi utcákban: 

 a teljes Szent János téren, 
 a Petőfi Sándor Általános Iskolában, 
 a Kossuth utca páratlan oldalán az 1. sz. és a 23. sz. között, 
 a Kossuth utca páros oldalán a 2. sz. és a 24. sz. között, 
 a Táncsics Mihály utca páratlan oldalán az 1. sz. és a 25. sz. között, 
 a Táncsics Mihály utca páros oldalán a 2. sz. és a 32. sz. között, 
 a Gárdonyi Géza utca páratlan oldalán az 1. sz. és 19. sz. között, 
 a Gárdonyi Géza utca páros oldalán a 2. sz. és 16. sz. között, 
 Ady Endre utca 2. sz. alatt. 

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje 
alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-nal 
megkötött – a leválasztás feltételeit tartalmazó – üzemviteli megállapodás előírá-
sai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a 06-22/525-410 faxon vagy e-
mailben várjuk (gabor.gocze@eon-hungaria.com). 
 

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését! 
 

Gőcze Gábor területgazda (06-30/397-7115) 

Közlemény ● Az egyházközség 
hagyományos jótékonysági dél-
utánját teremhiány miatt idén 
nem farsangi időben tartják, ha-
nem májusban rendezik meg, 
melynek időpontjáról és program-
járól időben tájékoztatjuk olvasó-
inkat. 
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Tisztelt Olvasók,  
kedves Ráckeresztúriak! 

 

Ismét eltelt egy hónap, s már a februári lapszámot 
tarthatják kezükben. Ezentúl tizenhat oldalon jelenik 
meg a Ráckeresztúri Hírmondó, s bízom benne, 
Olvasóink mindig találnak benne kedvükre valót.       

     Az új esztendőt általában nagy tervekkel várjuk, 
aztán ha valami nem úgy sikerül, ahogy szeretnénk, 
hajlamosak vagyunk elkeseredni. Pedig nem volna 
szabad búnak ereszteni a fejünket. Néha a rossz-
nak vélt élethelyzetből nagyon is jó „sül ki”. A velünk 
történt eseményeknek céljuk és értelmük van, s 
hiszem, hogy a gondviselés közreműködésével 
döntéseink és találékonyságunk révén elérhető a 
legmagasabb hegycsúcs is. 
 

     Hasonló szemlélettel vághattak neki dédapáink, 
nagyapáink a katonai szolgálatnak. A Monarchia 
hadseregében részt vettek kiképzésen, különböző 
gyakorlatokon, aztán egyszer csak a fronton találták 
magukat, szemben az ellenséges haderővel.  
 

     Az I. világháború kitörésének 100. évfordulóján 
szeretnénk összegyűjteni a községben fellelhető 
fényképeket, dokumentumokat, hogy aztán kiállítást 
rendezhessünk, majd pedig kötetben és digitális 
formában is közkinccsé tehessük. Prága Ildikó kuta-
tómunkájának köszönhetően nagyon sok értékes 
információ előkerült például a padulai olasz hadifo-
golytáborról, ahol Ildikó nagyapja, Kucsera Ferenc 
két évet töltött. (Most induló rovatunkat a lap 7–8. 
oldalán találják.)       

     Ebben a lapszámban a Ráckeresztúri Vagyon- 
és Polgárőrség tevékenységét ismerhetik meg kö-
zelebbről Olvasóink. Terveink szerint valamennyi 
civil szervezet lehetőséget kap a bemutatkozásra, 
ehhez kérem az egyesületek támogatását és 
együttműködését. (A lapban megjelent anyag aztán 
a www.rackeresztur.hu honlapon is elérhető lesz.)       

     Nagy sikert aratott a keresztrejtvény, tizenhat 
helyes megfejtés érkezett; a nyertesek neve a 14. 
oldalon olvasható. Rózsa Ferencnek köszönhetően 
ezúttal egy Arisztotelész-idézetet fejthetnek meg a 
vállalkozó kedvűek.        

     Nemrég olvastam valahol: „Csak az veszít, aki 
feladja. A többiek mind győztesek.” Ne adjuk hát föl! 
Ehhez kívánok sok erőt és türelmet, kitartást 
valamennyiüknek! 
      
        Ráckeresztúr, 2014. február 5. 

 

     Gajdó Ágnes 
szerkesztő 

Március közepére nyithat az egészségház 
 

Végre megoldódni látszik a község fogorvosi ellátásá-
nak problémája: a hatékony és sikeres gazdálkodásnak 
köszönhetően megvan a pénzügyi keret arra, hogy a 
Petőfi utca 7. szám alatti rendelőben reményeink szerint 
március közepére a valamikori szolgálati lakás helyén 
kialakítsunk egy szép, tágas, modern és már akadály-
mentesen megközelíthető fogorvosi rendelőt, külön 
váróteremmel és mosdóhelyiségekkel. Ha minden a 
tervek szerint halad, és a tárgyalások sikeresen zárulnak, 
akkor a nyitásra már új fogorvosa is lesz Ráckeresztúr-
nak, aki fogadni tudja majd a betegeket. 
     A fogorvosi rendelő kialakításával egy időben a kör-
zeti orvosi rendelőt egybenyitjuk a régi fogorvosi rende-
lővel, így lehetőség nyílik arra, hogy a tágassá váló helyi-
ségben a két háziorvos felváltva rendelhessen. Bánovics 
doktornő ugyanis jelezte az önkormányzatnak, hogy az 
Arany János utcai rendelő sokkal kisebb betegszámra 
volt tervezve, mint a mostani, és mára túlzsúfolttá, ké-
nyelmetlenné vált. Mindez azt is jelenti, hogy a Petőfi 
utcai rendelőben napközben folyamatosan lesz orvos.  
     A háziorvosi rendelőhöz a másik irányból hozzácsa-
toljuk a szolgálati lakás volt konyháját, amiből fektetőt 
és négyszemközti beszélgetésre alkalmas helyiséget ala-
kítunk ki, valamint kicseréljük a váróterem bejárati ajta-
ját is. A betegek kényelme érdekében a váróteremből az 
eddigi egy, igen szűk illemhely helyett egy férfi, egy női 
(mozgáskorlátozottak általi igénybevételre is alkalmas) 
és egy szolgálati mosdó nyílik majd. Mindezekkel telje-
sítjük az ÁNTSZ előírásait is. 
     A későbbiekben tervezzük, hogy a körzeti orvosi 
rendelőhöz is akadálymentesített feljáró vezet majd, de 
mivel ennek megépítéséhez már építési engedély is 
szükséges, ez a fejlesztés következő ütemében valósul-
hat meg. 
     Lapzártakor a szakhatóság már jóváhagyta a felújítás 
és átalakítás terveit, és beérkeztek a kivitelező kiválasz-
tásához szükséges ajánlatok is, így a testület hamarosan 
meghozhatja a munkálatok megkezdéséhez szükséges 
döntést. Bízunk benne, hogy tavaszra a lakosság örömé-
re és megelégedésére Ráckeresztúron is megnyílhat egy 
valódi EGÉSZSÉGHÁZ!  

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester  

Jó hír a busszal közlekedőknek! • Az Alba Volánnal 
kötött szerződés szerint 2014. január végétől már a 
Szent László Víz Kft.-nél is megvásárolhatják a busz-
bérletet az utasok.  

Bérletvásárlás a ráckeresztúri  
tornacsarnokban minden hónap 26-ától  

a következő hónap 6-áig!  
Hétfő, kedd, péntek: 9.00−17.00  
Szerda, csütörtök: 12.00−20.00   

További információ: sztlaszloviz@gmail.com; 
06-20/405-8202; 06-25/454-095  

Kérjük Önöket, a késések elkerülés érdekében ezentúl 
ne a buszokon vásárolják meg bérletüket! 
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A képviselő-testület idei első két 
ülésén is több napirendi pontot 
tárgyalt. 

 

2014. január 15.: 
A képviselő testület két napirendi pontot 
tárgyalt, egyrészt az adósságkonszolidá-
cióban való részvételhez szükséges dön-
téseket hozta meg, másrészt a Szent 
László Víz Kft. finanszírozási kérelmét 
vitatta meg. 
 
2014. január 30.: 
A testület megvitatta a település 2014. évi 
költségvetését, amiben hosszú évek után 
végre már nem az adósságok kifizetése, 
hanem a fejlesztések tervezése áll a fő 
helyen. 

Kötelező törvényi előírásnak tett eleget 
a testület, amikor meghatározta három 
évre előre várhatóan a bevételei és ki-
adásai összegét, valamint határozott a 
nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó köz-
szolgáltatásról (szippantás). 
 
A törvényi változásokhoz hozzáigazított 
szervezeti és működési szabályzat elfo-
gadásáról is döntött a képviselő-testület. 
 
 

A testület döntést hozott Bendák Gyula 
kérelméről, valamint fenntartóként meg-
határozta a Ráckeresztúri Mosoly Óvo-
da nyári szünetének időtartamát és a 
beiratkozás rendjét, idejét.  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK ● POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ A 2013. év számokban 
 (Testületi statisztika) 

 

2013. évben a képviselő-
testület 19 ülést tartott, eze-
ken mindösszesen 181 napi-
rendi pontot tárgyalt meg, és 
mivel egy napirendi ponthoz 
több határozat is kapcsolód-
hat, így 186 érdemi határoza-
tot hozott. A tényleges hatá-
rozatszám ennél még maga-
sabb, hiszen a jegyzőkönyv-
hitelesítők megválasztása vagy 
például a napirendet elfogadó 
határozat nem minősül érde-
minek. A testület 11 rendele-
tet alkotott. 
    A testület tagjainak részvé-
tele az üléseken: 
  
 

Név      Alkalom 
 

dr. Szentes-Mabda Katalin 18/19 
Dienes Gábor          18/19 
Ifj. Cseprekál István         14/19 
Kókai Dávid           14/19 
Ónody Miklós            7/19 
Szabó József           17/19 
Dr. Zamody János          15/19 

 
 

 
 

dr. Hekman Tibor  
jegyző 

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG ● Ráckeresztúri lako-
soknak és nonprofit céllal hirdetőknek a hirdetés 
ingyenes. 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.) Hirdetés-feladás: Zólyo-
miné Margitai Zitánál a kastélyban.  

Aki részletesebben érdeklődik a testületi ülésen történtek iránt, az egyeztetett időpontban megtekintheti 
a jegyzőkönyveket a hivatalban, vagy olvashatja azokat Ráckeresztúr honlapján a határozatok, rende-
letek gomb alatt, a http://www.rackeresztur.hu/hatrend.html címen. 

Fénymásolás, nyomtatás • 2014 janu-
árjától új szolgáltatással állunk rendel-
kezésükre a kastélyban. Fénymásolást, 
nyomtatást, szkennelést és faxolást is 
vállalunk (akár nagyobb tételben is). 
Fekete-fehérben és színesben is.  
 

Szent László Víz Kft.   
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MEGHÍVÓ 
 
 

„Hiszek a jóban, igazban, szépben, 
minden vallásban és minden népben 

és Istenben, kié a diadal…” 
 

Várjuk szeretettel a hete-
dik alkalommal megrende-
zett országos Wass Albert-
felolvasásra, melyhez idén 
községünk is csatlakozott. 
 

Időpont és helyszín: 2014. február 21., 16.30,  
a Hősök téri iskola aulája 

 

Meghívott vendégünk: Baki Bálint 
 

Kérjük, részvételi szándékát jelezze személyesen a 
könyvtárban, telefonon (25/454-655; 20/852-
0353) vagy a wakonyvtar@gmail.com e-mail cí-
men. Egy-egy szemelvény felolvasásának időtarta-
ma ne haladja meg az öt percet. Azok jelenlétére is 
számítunk, akik csak a hallgatóság soraiban foglal-
nának helyet.  
     Az olvasandó szöveg kiválasztásához segítséget 
nyújt a www.wassalbert.eu honlap, illetve a könyv-
tár Wass Albert-gyűjteménye. 

Édes anyanyelvünk 
 

„Sohase lehet eléggé bámulni azon, hogy az ember beszél,  
és a lehelete mozgatta hangszálaival közölni tudja azt,  

amit gondol és érez. Ez a lehelet maga az élet, maga a csoda. 
(Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek) 

 

Banglades javaslatára 1999-ben az UNESCO köz-
gyűlése február 21. napját az anyanyelv nemzetkö-
zi napjává nyilvánította, Bangladesben ugyanis 
anyanyelvük, a bengáli helyett az urdut tették hiva-
talos nyelvvé. A döntés miatt diákok tüntettek, és 
az összetűzések során öten életüket vesztették. 
Tizennégy esztendeje szerte a világon ünnepelik 
ezt a napot. A nemzetközi szervezet ezzel is fel 
kívánta hívni a figyelmet a toleranciára, a Föld 
nyelvi sokszínűségére és gazdagságára, a nyelvi és 
kulturális hagyományokra a világban. 
     Anyanyelvünk a legerőteljesebb eszköze tárgyi 
és szellemi kulturális örökségünk megőrzésének, 
fejlődésének. Az anyanyelvi fejlődés sohasem zá-
rul le, szókincsünk életünk végéig gyarapodik. Kö-
rülöttünk van, folyamatosan használjuk, de észre-
vétlen marad, míg valamilyen nyelvi hiányossággal 
nem találkozunk. A miénk, hozzánk tartozik, és 
mi hozzá tartozunk. Minden nemzet saját nyelvét 
találja a legszebbnek, az érzelmi töltettől válik 
„édes”-sé. Az új kommunikációs eszközök elterje-
désével azonban nyelvünk negatív irányú változá-
son ment keresztül: nem ügyelünk eléggé helyes-
írásunkra, gyakran használunk rövidítéseket, betű-
ket és ékezeteket hagyunk el az írás során. 
     „…a nyelvhelyesség ügye nem nyelvészeti 
szakkérdés, hanem közügy, mindnyájunk ügye (...), 
a nyelv nem erdő, hanem kert, és akkor kertészek-
re is van szükség. A kertész tudja, hogy gyomlálni 
naponta kell, különben a dudva hamar elhatalma-
sodik.” Vegyük fontolóra Kodály Zoltán sorait, és 
óvjuk nyelvünket, azt a kincset melyet édes-
anyánktól sajátítottunk el.                 

                                                 Szokoli Krisztina 

AZ ANYANYELV NEMZETKÖZI NAPJA 

 

Kultúrházak éjjel-nappal 
 
 

Ráckeresztúr község is csatlako-
zik idén a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű ren-
dezvénysorozathoz, melynek programjaira 2014. 
február 28–március 2.  között kerül sor. 
     Az országos akció célja a közösségi művelődés 
népszerűsítése. A program részleteiről hamarosan 
tájékozódhatnak a www.kulturhazak.hu webolda-
lon, illetve a kihelyezett plakátokról, szórólapokból. 

  
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

Tisztelt Támogatóink! 
 

Kérjük, ha van feleslegessé vált, de még használható 
mosógépe, hűtőszekrénye, vaskályhája,  

bútora, gyerekruhája és játéka,  
jelezze a következő telefonszámon: 06-20-232-8309 
           Köszönettel:                            Katolikus Karitász 
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A felső tagozatosok a székesfehérvári Vörösmarty Szín-
házban az Indul a bakterház című darabot nézték meg. A 
nagy sikerű film színpadi átdolgozását Bereményi Géza 
készítette, a főbb szerepekben Gáspár Sándort, Kubik An-
nát és Árgyelán Ádámot láthattuk. 
     „A műsor nagyon tetszett mindenkinek; a várva várt 
főhős, Bendegúz nem okozott csalódást a nézőknek. A 
díszlet is nagyon illett az előadáshoz, dédnagymamám 
hímzett falvédőit juttatta eszembe.” (Gajdó Klaudia 7. a) 

Az alsós sportkör tagjai január 18-án Agárdon képviselték 
iskolánkat a játékos sorversenyek területi fordulóján. A hő-
sies küzdelem bronzéremmel zárult, egyetlen ponttal lema-
radva az országos elődöntőbe jutást is jelentő ezüstérem-
ről. Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanárok-
nak, Endrődi Noéminek és Kókai Dávidnak. A csapat tagjai: 
Lukács Vivien, Ménesi Fanni, Bognár Panna, Izsó János, 
Pollák Dominik, Pintér Olivér, Garai Fanni, Furján Berna-
dett, Venczkó Alexandra, Gondi Evelin, Balog Róbert, Huj-
ber Ádám, Elek Miklós, Kórik Alexandra, Furján Fanni, 
Csesztregi Eleonóra, Somodi Levente, Bali Dominik, 
Venczkó Vencel. 

A Fejér Megyei Művelődési Központ Művészetek Háza 
ebben a tanévben ismét megrendezi a Fejér Megyei Nép-
daléneklési Versenyt. A területi válogatót január 22-én Tor-
dason tartották. A Nagy Fanni–Nagy Ruben testvérpár du-
ettet énekelt, a Ferenczi Dóra, Apró Lili, Szakolczi Kármen, 
Nagy Fanni, Elek Julcsi alkotta Pityerkék csoport nagyon 
szépen szerepelt. A Keresztúri Kópék fiúkórus továbbjutott 
a megyei döntőbe, melyet február 28-án rendeznek Rácal-
máson. Keresztúri Kópék: Elek Miklós, Juhász Zsolt, Ku-
csera Máté, Nagy Ruben, Szántó Dávid, Világosi Dániel. 
Szeretettel gratulálunk nekik és felkészítőjüknek, Tóthné 
Sutka Editnek. 

 

Január 24-én tanulóink kezükbe vehették az első félév 
munkájának értékelését, a félévi értesítőt. Az iskola maga-
tartási átlaga: 4,34, a szorgalmi átlag 4,07, a tanulmányi 
átlag 3,81. Kitűnő lett 24 tanuló, jeles 46 fő, és sajnos 25 
tanulónak nem sikerült teljesíteni a követelményeket. 
     Január 28-án tartottuk a leendő elsőseink számára az 
iskola-előkészítő foglalkozást. A következő iskola-
előkészítő időpontja: 2014. február 25. 
 

Versitsné Orbán Erika 
 
(A népdaléneklési versenyen készült fényképeket Deák 
Balázs művelődésszervező, a Fejér Megyei Művelődési 
Központ munkatársa készítette.) 

A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola hírei 

Lapzártakor érkezett a hír, hogy a Ma-
gyar Diáksport Szövetség hozzájárulásá-
val a csapat részt vehet az országos elő-
döntőn. A megmérettetésre 2014. február 
24-én, hétfőn Törökbálinton kerül sor.  

Szurkolunk a sikeres szereplésért! 

Színházi élményeim 
 

A székesfehérvári Vörösmarty Színházban A dzsungel köny-
ve című előadást láttam először, ami nagyon tetszett. A bu-
szon hazafelé megosztottuk egymással élményeinket, és 
megvitattuk, kinek melyik rész tetszett a legjobban, ki volt a 
kedvenc szereplőnk. Mindig nagyon vártam a következő 
alkalmat, az újabb színházi élményt. Időközben elhagytam 
szeretett iskolámat, de a tanév elején felkerestem egykori 
magyartanáromat, Erika nénit. Mindig ő szervezte a színház-
látogatásokat, és örömmel intézte az ezzel kapcsolatos 
ügyeket is. Örülök, hogy újra csatlakozhattam a csapathoz.   
     Idén a Bringa bérlet első előadását január 20-án tartották, 
az Indul a bakterház című komédiát láttuk, melyet Rideg 
Sándor regénye alapján állítottak színpadra. Érdemes idézni, 
mit gondolt az író alkotásáról: „Jelen munkámat annak idején 
azért írtam, hogy olvasóimat megajándékozzam a szertelen 
vidámság és a nevetés örömével, és ez alkalomként szolgált 
nekem arra is, hogy támadást intézzek a határtalan butaság 
világa ellen, amelyet tiszta szívből utáltam.” 
     A színházban egy ötödikes és egy másodikos lány között 
ültem. Úgy láttam, nekik is annyira tetszett az előadás, mint 
nekem, sokat nevettünk a vicces jeleneteken. Hazafelé sok-
szor elhangzott még egy-két emlékezetes mondat a Bakter 
úrtól vagy a híres-neves Bendegúztól.    
      

                               Horváth Patrícia 
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A Ráckeresztúri Mo-
soly Óvoda a hagyo-

mányokhoz hűen igen színvonalas ünnepséget 
rendezett a magyar kultúra napján. A Micimackó 
csoport néptáncosai Szigeti Zita vezetésével mutat-
ták be tudományukat. Zita több éve tagja a száz-
halombattai Forrás Néptáncegyüttesnek, amely 
kimagasló alkotó- és előadó-művészeti tevékeny-
ségéért idén a magyar kultúra napján Csokonai 
Vitéz Mihály-díjat vehetett át.  

MOSOLY PERCEK 

Egészségnap ● Óvodánkban február 5-én egészségnapot tartottunk. A gyerekek 
öt helyszínen ismerkedhettek meg az egészséges életmóddal: zöldségekből, 
gyümölcsökből készült finomságokat ízlelhettek; akadálypályán mutathatták meg 
ügyességüket, bátorságukat; játékos feladatokat oldottak meg; egészséges 
szendvicseket készítettek; halk zene mellett jóga- és relaxációs gyakorlatokat 
végeztek. Megtanulták, hogy az egészséges életmódhoz szükséges a helyes 
táplálkozás, a mozgás, a víz, a napfény, a levegő, a lelki egyensúly és a pihenés.  
     Köszönjük az Ercsi Egészséges Életmód Egyesület tagjainak, hogy hozzájá-
rultak e vidám, mozgalmas és színes délelőtthöz. Az óvoda Facebook-oldalán 
sok fénykép látható, melyeket Kovács István készített. Köszönet érte!     

Rappai Szilvia 

Az együttes négy tagja, Vuleta 
Patrícia, Szigeti Zita, Oláh Barna 
és Kasparek Pál a rendkívül gaz-
dag magyar néptánckincsből 
tartott lélekemelő bemutatót, 
táncházi hangulatot varázsolva. 

A Napraforgó csoport A kiskondás 
című magyar népmesét mutatta be 
Baksáné Rókás Mónika és Szanyi-Nagy 
Judit óvodapedagógusok, valamint 
Győrfi Ferencné dajka közreműködésé-
vel. Az előadás a gyerekeknek és a fel-
nőtteknek egyaránt emlékezetes marad. 

„Múltunkból él jövőnk.” Az ünnepség 
mottója mindig időszerű, hiszen a kultúra 
nem örökölhető: meg kell tanulni és meg 
kell tanítani. A gyerekek és az óvoda dol-
gozói ezt teszik. Láthatóan örömmel.  (G.) 

„Kultúrát nem lehet 
örökölni. Az elődök 
kultúrája egykettőre 
elpárolog, ha minden 
nemzedék újra meg 
újra meg nem szerzi 
magának.” 

(Kodály Zoltán) 
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Padula, ahol nagyapám hadifogoly volt  
 

Padula város Olaszországban Salerno megye Campania 
tartományában fekszik, Nápolytól délkeletre, az Appenninek 
hegység lábánál elterülő lapályon. A XIV. században a kar-
thauzi szerzetesek által épített kolostort az állam a XIX. szá-
zadban szekularizálta. Ennek lehetett egyenes következmé-
nye az, hogy a nagy háború idején hadifogolytáborrá alakí-

tották. Odavitték az 
északi hadszínte-
rekről a német, 
osztrák-magyar 
tiszteket, és odake-
rült 1916-ban nagy-
apám is. A háború 
végén, 1918-ban 
kb. 440 ezer oszt-
rák-magyar hadifo-
goly volt Olaszor-
szágban. 
     Számomra a 
kisváros azért ér-
dekes, mert nem-
rég találtam a 
nagyapám hagya-
tékában egy közel 
százéves L. Vis-
conti-fotót, melyen 
ez a kolostor látha-

tó. A lap hátulján több halvány írás: „Baráty… küld D? K? 
Mihály…” Alatta kétszer is: „Emlék a padulai fogolytáborból 
1916”. 
     Annyit tudtunk, hogy évekig volt olasz fogságban (a he-
lyet azonban nem ismertük). Egy családi gazdaságban dol-
gozott, ahol annyira megszerették őt, hogy felajánlották neki, 
maradjon náluk – és talán már feleségnek valót is találtak 
neki. Kiválóan megtanult olaszul, később itthon a gyermekeit 
is tanította. Édesanyám gyermekkorában értette a nyelvet. 
Én egy régi szakácskönyvbe sok olasz szót írtam fel, és 
ezeket a barátnőimmel nyaranta gyakoroltuk. Aztán, ahogy 
serdültem, feledésbe merült a régmúlt. Pedig nagyapám 
sokat mesélt a háborúról, Doberdóról, Isonzóról és sok min-
denről, de a részletek sajnos elhalványultak, ő pedig 1982-
ben eltávozott az égi mezőkre. Talán többet kellett volna 
kérdeznem, vagy magnóra kellett volna vennem…   

SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT − RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN  

Nagyapám, Kucsera Ferenc Ráckeresztúron született 1894. 
április 12-én paraszt családban, kilenc testvére közül har-
madikként. Pár hónappal a huszadik születésnapja után az 
1914. július 28-i hadüzenettel kitört az I. világháború. A szé-
kesfehérvári 17-es (népfelkelő, de nem önkéntes!) gyalog-
ezredhez vonultatták be, és lehetséges, hogy 1914-től már 
harcolt a Monarchia közös hadseregében, mert több fény-
kép tanúsága szerint 1915-ben (tavasz táján) már a Szent 
István Kórházban (Nagyvárad tér) kezelték. Az itt készült 
fotón két nővérrel az oldalán, bekötözött lábbal látható, 
ugyanis a bal lábán a nagyujja elfagyott. Ezt a sérülést 1914 
telén szenvedte el. Elbeszéléseiből tudjuk, hogy 1915 máju-
sától, az olaszok hadba lépése után már Doberdónál volt, 
és az egyik isonzói csatában (talán az ötödikben) 1916-ban 
fogságba esett. 
     Megőrzött még egy fényképet, amit falubéli katonatársa, 
Prekop János írt 1918. április 15-én otthonról (P. I. 142 pi-
ros bélyegzővel; talán Posta Italiano) Kucsera Ferencz Gefrt 
(=őrvezetőnek) P. G. (ez lehet a Prigioneri=hadifogoly rövi-
dítése) Comando Reporto Pizzighettone Italia címre. Nagy-
apám ráírta, hogy V. 26-án kapta meg. A képeslapon ez áll: 
„Kedves Barátom! Fogadd ezen képet tőlem emlékül jelen-
leg hazulról sokszor ölel szerető Barátod János.” Ez bizo-
nyítja, hogy nagyapám ekkor még fogoly volt. Prekop János 
két kitüntetést visel 
a fotón: a Ferenc J. 
„Vitézségi érmet”, 
amit 12 heti (!) folya-
matos frontszolgá-
latért adtak arany, 
ezüst és bronz foko-
zatban (ez nem 
látszik a képen) és a 
„Károly Csapatke-
reszt”-et, melyet 
1916 végén IV. Ká-
roly király alapított. 
Prekop János is 
hazajött a háború-
ból. Úgy tudom, 
hogy Budapesten 
hunyt el, sírja a 
ráckeresztúri teme-
tőben található.     

 

Az I. világháború 1914 nyarán tört ki. Számos család 
szenvedett abban a négy esztendőben, s később is. A 
hősi halottak emlékét minden településen megőrizték, 
s ma még élnek olyanok, akik nagyszüleik elbeszélé-
sei alapján feleleveníthetik az akkori eseményeket, s 
őriznek tárgyi emlékeket is. Kötelességünk, hogy a 
még fellelhető fényképeket, emlékeket felkutassuk és 
elérhetővé tegyük a következő generációk számára. 
     A most olvasható összeállítás figyelemfelhívás is 
egyben: gyűjtsük össze együtt a ráckeresztúri emlé-
keket, elbeszéléseket! Prága Ildikó írása a mellékelt 
képanyag miatt is különösen értékes. 
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SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT − RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN  

A mi katonáink szinte mindig a legnagyobb áldozatokat 
követelő frontokon harcoltak. A doberdói Karszt-fennsíkon az 
olaszok hozzávetőleg 75 000, a Monarchia 65 000 katonát 
vesztett. Szerencsére, nagyapám „csak” hadifogoly lett. Rab-
ságának helyszíne szülőfalujától mintegy 1900 kilométerre 
fekszik. Padulába feltehetően hajón, majd szárazföldön szállí-
tották őket. Nem tudom, hányan kerültek az akkor kb. 4550 
lakosú városba, ezt próbálom felkutatni. Az olasz táborokban 
tisztaság és rend uralkodott, gyakran fertőtlenítettek. A hadi-
foglyok „táborpénzt” kaptak (fémlap, papírlap), nehogy a szö-
késhez készpénzt tartalékolhassanak. Itt a tisztek becsület-
szó ellenében mozgásszabadságot élveztek. A legénységet – 
mint nagyapámat is – a második évtől munkára adták, családi 
gazdaságba. Olasz emlékezésekben olvasható, hogy az 
„ungherese” fiúk értettek a földhöz és megbízhatóak voltak.  
     A háború végén, 1918-ban a hadifoglyok hazaszállításáról 
a magyar állam gondoskodott; az Olaszországból érkezőket a 
Szentgotthárdon felállított leszerelő táborba irányították. In-
nen vonatokon utaztak otthonaikba. Remélem, hamarosan 
megtaláljuk nagyapám tábori levelezőlapjait, melyeket 1982 
után gondosan eltettünk „jó helyre”, és megismerhetjük az 
ottani mindennapjait. 
     Nagyapám 1920-ban a faluban feleségül vette Víg Erzsé-
betet, három gyermekük született: Erzsébet, az édesanyám 
1922-ben, Ferenc 1927-ben és Ida 1933-ban. Gyémántlako-
dalmuk annak a Drehernek a kastélyában volt, akinek a birto-
kán gyermekként és felnőttként is sok évet dolgoztak.  
     Nem tudom, hogy Ráckeresztúrról hányan voltak nagy-
apámmal együtt a padulai táborban. A szarvasi 64-es gyalog-
ezredből három katona biztosan itt nyugszik. Rátaláltam az 
1989-es Balmazújváros című lap III. évf. 9. számában egy 
érdekes hírre: teljes épségben megmaradt és visszakerült 
Magyarországra, a Nógrád megyei Balmazújvárosba egy 
verses hadifogolynapló: „Írta Csernus Pál emlékül, Padula, 
Olaszország, Fogolytáborban. Születtem 1895-ben, május hó 
31-dikén. Kezdtem írni eztet 1916. október 2-dikán.”  
 
 

     Fogságomról való vers 
 

Fogoly vagyok, fogoly madár,     Fegyver, szurony a kezemben, 
párja vesztetten és árván.           honszerelem a szívemben. 
Falak közé vagyok zárva,            Úgy rohanok a csatába, 
úgy gondolok a hazámra.            nem gondolok a halálra. 
Nappal a végtelen eget látom,     Felébredek, kábult vagyok, 
éjjel teli gyötrelmekkel álmom.     hiszen én már fogoly vagyok. 
Álmaimban csak ott vagyok,        Lehanyatlok a vackomba, 
hol Keleten csillag ragyog.           Könnyem a földet áztatja. 
És ott vagyok a harctéren, 
s magamat küzdeni vélem.          Írtam 1916. október 5-dikén  
 
 
 

A teljes naplót most próbálom felkutatni, mert úgy gondolom, 
nagyapám egy időben volt fogságban Csernus Pállal a gyö-
nyörű középkori kolostor árnyékában, az olasz kisvárosban, 
Padulában.  

Prága Ildikó 
 
 
 
 

(Bízunk benne, hogy sikerül összegyűjteni a ráckeresztúri vonat-
kozású I. világháborús emlékeket, ehhez kérjük Olvasóink segít-
ségét és közreműködését.) 

Régi képek üzenete 
 

„A múlt arra való, hogy ráálljunk, s éljünk” 
(Móricz Zsigmond) 

 

A képeslapon látható katona Végh Lajos, aki később 
hentesként működött Ráckeresztúron. A felvétel 1908 
nyarán készült Budapesten. Az ott állomásozó császári 
és királyi haderő akkor vonult gyakorlatra, feltehetően 
már Bosznia és Hercegovina megszállására készülőd-
ve. A közkatonák erről talán mit sem tudtak. 
     A lóháton ülő Végh Lajost egy VI. kerületi fény-
képész, Magyar Imre örökítette meg. Ám ennél sokkal 
érdekesebb, ami a képeslap hátoldalán olvasható. A 
postabélyegzőn szereplő dátum: 908 JUL 30. A lapon 
ez áll (mai helyesírással írva): 

Kelt Budapest 
Kedves szüleim, itt küldöm a fényképem, amelyben lát-
hatják, hogy a trének hogy mennek gyakorlatra, csak 
hogy még a muníciós kocsi hiányzik, amely úgy néz ki, 
mint egy kisebb ágyú, csak hogy cső nincs rajta. Újságot 
nem tudok, mint hogy egészséges vagyok. Hogy vannak 
kedves szüleim? Egészségesek-e? Csókolom mindnyáju-
kat: Lajos 

 

A Monarchia hadserege 1908. október 6-án szállta 
meg Boszniát és Hercegovinát. Hat esztendővel ké-
sőbb, amikor a szerb Gavrilo Princip megölte Ferenc 
Ferdinánd trónörököst és feleségét, a Monarchia hadat 
üzent Szerbiának. Kitört az I. világháború. 

GÁ 
 

(A képeslapot Végh Lajos unokája, Sinka Ferencné Bendák 
Margit őrizte meg s bocsátotta rendelkezésünkre. Köszönjük!) 
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Bajban van az ember, ha olyan mély értelmű ünnepnapról 
vagy ünnepi időszakról akar írni, mint a hamvazószerda 
vagy a nagyböjt. Nem azért, mintha a mélységét nem le-
hetne megvilágítani – hiszen megtették ezt már sokan, van 
hát honnét meríteni –, hanem azért, mert egyházi ünnepről 
van szó. Ha egyetlen szóval akarjuk kifejezni az előttünk 
álló időszak lényegét, az a bűnbánat. És ez a szó a ke-
reszténység kulcsfogalma, amitől sajnos a többség idegen-
kedik. Így a hamvazószerda sokaknak ma nem más, mint a 
népi kultúrából ránk hagyományozott határpont a farsang 
és a nagyböjt között, az utána következő negyven nap 
pedig csupán jó alkalom egy szokásos tavaszi léböjtkúrára. 
 

     No de ha feltesszük magunknak a kérdést: létezik-e az 
életben a bűnbánat, és ha igen, akkor mi a szerepe, akkor 
vajon nem érdemes-e azon is elgondolkodnunk, hogy mit 
üzen számunkra egy ilyen régi ünnep, mely erre épít. És 
természetesen a válaszunk az, hogy létezik! Létezik, hi-
szen látjuk a gyermekeinkben, mikor őszintén sírnak, ha 
rosszat tettek. Aztán megölelnek, és bocsánatot kérnek! 
Csodálatos tisztaság és erő van ebben. A bánat könnyei 
teszik, hogy tettük után újra a szemünkbe tudjanak nézni. 
Mintha tudnának a megbocsátás titkáról, ami egyedüli útja 
annak, hogy megszabaduljanak attól, ami belül nyomja 
őket. De mi van velünk, felnőttekkel? Hol vannak a bűneink 
miatt hullajtott könnyeink? Mi történt velünk, mióta felnőt-
tünk? Valaki írta: „Dávid (bibliai alak) egyszer vétkezett és 
folyton siratta vétkét. Te folyton vétkezel, és soha sincs 
igazi bánatod!”     
 

     Talán a gyengeség jele lenne korunkban a bánat? De 
hát gyermekeink bocsánatkérésében éppen az őszinteség 
erejét láttuk, egy belső harc eredményét! Vagy magának a 
bűnnek a létezését tagadjuk? Mert ha nincs bűn, akkor 
bánatra sincs szükség? De hát hogyan is tagadhatjuk a 
bűn létezését, ismerve a múlt század diktatúráinak borzal-
mait, a jelen hazugságait, az életünkben tapasztalt félté-
kenységeket, irigységeket, az édes-keserű mulasztásokat, 
az önimádat hiúságát és az önző, pusztító haragot? 
 

     „Ha nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek, nem 
mentek be a mennyek országába” –  figyelmeztetett Jézus. 
Hát gyermekeinkben kellene keresnünk a megoldás kul-
csát? Lehet, hogy egy gyermek őszinte tisztasága hiányzik 
belőlünk? Hamvazószerdán, a nagyböjti bűnbánati idő 
kezdetén az egyház hamut szór a hívő ember fejére, és azt 
mondja: „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéli-
umban!” Vagyis keressétek magatokban a gyermeket, és 
bízzatok a megbocsátásban! Péter, az apostolok feje, mint 
az egyház első gyermeke, a háromszori tagadás után zo-
kogva nézett Jézus szemébe. 
 

     A bűnbánat tavaszi frissességet enged a lélekbe, amit 
az egyház úgy nevez, hogy kegyelem. Csodálatos tiszta-
ság ez, és újjáteremtő erő! Az előttünk álló időszak éppen 
ezért a lelki gyógyulás ünnepe, de csak akkor, ha hiszek a 
gyógyítóban, Jézusban, és nincs bennem előítélet, 
„lehúzott lelki roló”, amin nem törhet át a tavaszi fény. És 
akkor, csakis akkor válik gyógyító ünneppé, ha maradt 
még bennem egy kicsi darab annak a gyermeknek a szívé-
ből, aki én magam is voltam valaha.                              v. v. 

ÜNNEP-E A HAMVAZÓSZERDA? A megszokottól eltérő 
 

Nemrég egy érdekes újságcikk került a kezembe, amelyben 
Böjte Csaba ferences testvér Caravaggio nyomában címmel szá-
molt be egy kiállítással kapcsolatos élményeiről. Gondolatai 
illusztrálására Pompeo Batoni A Szent Család című festményét 
emelte ki.  
     A megfogalmazott gondolatokon túl a kép is magával raga-
dott. Akkor még nem sejtettem, hogy néhány nappal később 
egy váratlan meghívásnak köszönhetően személyesen is elju-
tok a kiállításra, és újból, immáron személyesen is találkozha-
tok a festménnyel. A Szépművészeti Múzeum kiállításának 
címe Caravaggiótól Canalettóig, amely a XVII. és a XVIII. száza-
di itáliai festészet kiemelkedő művészegyéniségeit mutatta be. 

A múzeum Régi Képtá-
rának gyűjteményét egé-
szítette ki a tizenegy 
ország hatvanhét gyűjte-
ményéből Budapestre 
érkezett százhat remek-
mű. A kölcsönző intéz-
mények között szerepelt 
többek között a washing-
toni és a londoni Natio-
nal Gallery és a párizsi 
Musée du Louvre is. 
     Belépve az első te-
rembe a műértő közön-
ség (rövidebben: tömeg) 
kicsit visszavetette lelke-
sedésem. Alig lehetett 
megállni egy-egy kép 

előtt, és a meghitt csönd és a várt varázs élménye messze ke-
rült tőlem. Teremről teremre, képről képre haladva azonban a 
Szép, a Szépség egyre jobban magával ragadott. Az évszáza-
dok elteltével is frissnek tűnő ecsetvonások által szelíden és 
tapintatosan egyre inkább feltárult egy-egy kép mondanivalója, 
a művészek szándéka és üzenete. A figyelmes és összpontosí-
tó elme, a mélyen megérintett lélek azonban idővel fáradni 
kezd. Később, amikor már erőfeszítésbe került befogadni a 
művészet végtelennek tetsző nagyságát, hirtelen elém tárult a 
kép. A zaj tompult, egyedül maradtam… Velük, a Szent Csa-
láddal. Mária, a kisded Jézus és a háttérben József. Megláthat-
tam a kevesebb fénnyel megvilágított, az övéit elmélyedve, 
szelíden a háttérből szemlélő Józsefet, aki jelen van, értük és 
velük van. Számomra legkedvesebb a gyöngeségében is erővel 
ragaszkodó, kapaszkodó, édesanyja tekintetét vágyó és kereső, 
rajta csüngő kis Jézus alakja. Mária, az édesanya elfogadja, 
féltő szeretettel öleli gyermekét. Mária Istenszülő Szűz, az 
Ember, aki Istenét tartja kezében. 
     A kiállítást mélyen megérintve hagytam el, és amikor vasár-
nap a templomban Urunk bemutatásának ünnepén elhangzot-
tak az evangélium szavai – ez a kép volt előttem…: „mert 
meglátták szemeim, Akit küldtél, az Üdvözítőt”.  
     Isten elküldte fiát – értünk. Amikor már csak az ő irgalmá-
ban bízhatunk, ez ad erőt. A karácsony még alig múlt el, a 
Megtestesült Ige bennünk és általunk akar élni és növekedni. 
Élni, növekedni és erősíteni, mert hamarosan kezdődik a 
nagyböjt, a kegyelmi idő, az alkalmas szent idő, hogy benne 
megtisztulva előkészüljünk szemlélni Őt, aki nemcsak meg-
született, de szeretetből mindent vállalt és beteljesített értünk. 
Ezzel a reményt adó erővel indulok, és igyekszem megélni 
napjaim. Induljunk, fogadjuk be a szépet, engedjük, hogy kö-
zeledjen hozzánk: Isten.   

Rideg Anna 
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Óda a magyar nyelvhez 
 

A magyar kultúra napja alkalmából 
rendezett községi ünnepségen Kistele-
ki Zoltán előadóművész és Mechler 
Anna énekművész Óda a magyar nyelv-
hez című irodalmi műsorral ajándé-
kozta meg a jelenlevőket. Ismert nép-
dalokat és neves költők műveit hall-
hattuk, mégis más volt, mint egy iro-
dalomóra, amikor a felolvasás után közösen próbáltuk megfo-
galmazni egy-egy vers lényegét. Itt mindenki magában dönthet-
te el, mit jelent számára, amit hall, mi az, ami fontos számára. 
Minden költeményben felfedezhetünk valami újat, hiszen talán 
már nemegyszer hallottuk, mégis találunk újat, ami csak most 

ragadta meg a gondolatainkat, amit 
eddig valamiért nem találtuk érde-
kesnek.  
     A műsor címe Faludy György 
egyik verse, melynek utolsó strófá-
ja vallomás: „Magyar nyelv! Sar-
jadsz és egy vagy velünk / és forró, 
mint forrongó szellemünk. / Nem 
teljesült vágy, de égő ígéret, / kö-
zös jövő és felzengő ítélet, / nem 

hűs palackok tiszta óbora, / nem billentyűre járó zongora, / de 
erjedő must, könnyeinkben úszó / tárogatószó.”   
     Elhangzott József Attila, Petőfi Sándor, Illyés Gyula, Papp Tibor, 
Ady Endre, Juhász Ferenc egy-egy verse, Nagy Gáspár Kereszt című 
írása, és például a Kodály Zoltán gyűjtötte népdal, a Felülről fúj az 
őszi szél. Kodály többször írt a kultúra szerepéről és figyelmez-
tetett fontosságára: „Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, 
ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”                 

 

Horváth Patrícia 

Éjszakai szolgálat a polgárőrökkel  
 

Este nyolckor indultunk el a Suzukival három fiatal polgár-
őr, Prekop Attila gépkocsivezető, Bóna Gergő és Drozdik 
Gábor társaságában. Telefonon jelentették a Dunaújváro-
si Rendőrkapitányság ügyeletén, hogy Ráckeresztúron a 
polgárőrség megkezdi éjszakai járőrszolgálatát. Nekivág-
tunk az utcáknak. Sok helyen még világított a lámpa, az 
ablakokon át kiszűrődött a televízió fénye, aztán ahogy 
előrehaladt, majd éjszakába fordult az idő, fokozatosan 
álomba szenderült a falu.  
     Többször átmentünk Lászlópusztára, ahol mindent 
rendben találtunk. Éjféltájt rövid pihenőt tartottunk a kör-
zeti megbízott irodája melletti, a polgárőrség használatá-
ban lévő helyiségben, majd folytattuk utunkat. Az éjszaka 

során legalább kétszer eljutottunk minden utcába, különö-
sen a közintézményeket, az üzleteket és az egyedül élő 
idősek otthonait figyeltük. Többször találkoztunk a rendőr-
ség járőreivel is. A szolgálat idején 70 km-t tettünk meg, 
különleges esemény nem történt.  
     Szólnom kell néhány szót a három fiatal polgárőrről, 
akik tanulnak, dolgoznak, tudják, mit szeretnének az élet-
ben elérni, és szabadidejükben őrzik a falut, vigyázzák a 
lakosság álmát. Bulizhatnának, mehetnének szórakozni, 
de ők ezt választják. (Bóna Gergő éppen ezen az éjsza-
kán töltötte be 20. életévét, Isten éltesse!) Elmondásuk 
szerint havonta két-három szolgálat fér bele az idejükbe, 
az iskolai szünetekben több. 
     A polgárőrség vezetője, Novozánszki Csaba elmondta, 
hogy húsz-huszonöt aktív tagjuk van, ha nem is minden 
éjszaka, de havonta húsz-huszonkét alkalommal kint tud-
nak lenni a faluban. Várják soraikba azokat a 
ráckeresztúriakat, akik szeretnék szolgálni a települést, és 
vállalnának akár éjszakai, akár nappali szolgálatot. Kérik, 
hogy aki teheti, támogassa őket lehetőségeihez mérten. 
Hosszabb távú terveik között szerepel egy fiatalabb autó 
beszerzése. E lapban rendszeresen közölt telefonszámu-
kon a nap 24 órájában elérhetők, bárki hívhatja őket, ha 
baj van. 
     Aki feláldozza az éjszakáját a lakosság érdekében, a 
falu szolgálatában, az mindenképpen becsülendő. Egy-
szerre csak a településünk egy-egy pontján tudnak ott 
lenni, de amikor a polgárőrség éjszakai szolgálatot lát el, 
nyugodtabban alhat minden lakos, mert éber, figyelő sze-
mek őrzik álmukat. Köszönet ezért nekik! 
 

Dienes Gábor                                                                        

Drozdik Gábor, Bóna Gergő, Prekop Péter, Prekop Attila 
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK” 

Településünkön nincs olyan ember, aki ne ismerné Németh Mihályt. Oszlopos tagja 
a vadásztársaságnak, bográcsos étkeivel részt vesz a különféle rendezvényeken. 
Szenvedélyesen gyűjti a régi használati eszközöket, kutatja Ráckeresztúr múltját. Ő 
álmodta meg és hozta létre a helytörténeti gyűjteményt. Számos, őseink által hasz-
nált eszközt őriz, még a rozsdás szeget sem hajítja el. A kiállítás egyik érdekes da-
rabja a palackba zárt Golgota, melyet Csankovics István készített 1879-ben.  

– Apáink, nagyapáink használati tár-
gyait meg kell őriznünk az utókornak. 
Én úgy nőttem fel, hogy még a rozsdás 
szeget sem dobtuk el, hátha holnap, 
holnapután jó lesz valamire. Azokat a 
szerszámokat, amikkel szüleink dol-
goztak, ma már nem használjuk, hi-
szen a technika fejlődött, de azért nem 
volna szabad veszni hagyni őket. Ezért 
kezdtem gyűjteni a hajdani szakmák 
eszközeit.  
     A gyűjteményben olyan szerszá-
mok is megtalálhatók, amik régen a 
kovácsok, bognárok, asztalosok min-
dennap használt eszközei voltak. Szíj-

gyártó és susz-
tereszközök is 
láthatók a kiállítá-
son, a pándlitól a 
kaptafáig. A gyűj-
temény bemutat-
ja nagyanyáink 
konyhai eszköze-
it: tejesköcsög, 
t a r k e d l i s ü t ő ,  
szenes vasaló, 
konyhamérlegek, 
v a j k ö p ü l ő , 
fejőpitli látható itt.  

Érdekes lehet a mai szemlélőnek a rokka és kötélfonó 
állvány vagy éppen az ökör- és borjújárom. Megtekinthe-
tő olyan lovas kocsi és a lovas szánkó, amit az ezernyolc-
százas években készítettek. Gyűjteményem egyik érde-
kessége az 1879-ben készült palackba zárt Kálvária: 
Csankovics István egy szűk nyílású palackban jelenítette 
meg Krisztus szenvedéstörténetét.  
     Az állandó helytörténeti kiállítás látogatóinak nevét 
vendégkönyv őrzi. 2008 augusztusában a Keresztúr Ne-
vű Települések Találkozója itt volt Ráckeresztúron. Több 
százan vitték a kiállítás jó hírét szerte a Kárpát-
medencében a testvér Keresztúrok lakóinak. Több isko-
lás csoport is meglátogatta a kiállítást.  
     Már negyedik éve veszek részt a kiállítással az Ars 
Sacra rendezte Szakrális művészetek hete fesztiválon. 
Országos nyomtatott hirdetésben, internetes közlésben 
országszerte olvashattak a ráckeresztúri helytörténeti 
gyűjteményről. A múlt eszközei a Biblia fényében – A 
kaszától a péklapátig címet kapta a kiállítás, hiszen eleink  
nemcsak a munkájukra kérték Isten megszentelő áldását, 
hanem eszközeiket is megáldatták, melyekkel a minden-
napi kenyerüket megtermelték. Ezeknek, az eszközöknek 
egy része áldott, némelyek látható formában is hordozzák 
magukon őseinknek Istenhez kapcsolódó jeleit. Ilyen 
lehet a kasza vagy a villa nyelének végébe faragott ke-
reszt vagy a kampósbotra szegelt Szent Kristóf-kép.  
     Szeretném megköszönni mindazoknak, akik eddig is 
segítették régi emlékeikkel, féltve őrzött tárgyaikkal a 
gyűjtemény gyarapodását. 

 
Lejegyezte: Herkli Antal 

 

A helytörténeti kiállítás 
címe: 2465 Ráckeresztúr 
Kocsy-Mayer Gyula u. 6. 
Telefon: 06-30/363-5321  
A kiállításról készült képek 
megtekinthetők Molnár 
Antal honlapján (http://
molant.rkt.hu) és Herkli 
Antal képtárában (http://
xfree.hu/album_show.tvn?
aid=251429), valamint a 
község honlapján. 
     Szeretettel várom az 
érdeklődőket! A helytörté-
neti kiállítás bővítéséhez 
szívesen várom önzetlen 
adományként azokat az 
eszközöket, amelyek ottho-
nukban már nem férnek el, 
de a kiállítást gyarapíthat-
ják. 

Kérem, ne dobjanak ki 
semmit!  

A felajánlott tárgyakért 
szívesen elmegyek szemé-
lyes vagy telefonos egyez-
tetés után. 
 

Németh Mihály Palackba zárt Golgota 

Ingyenes szűrőprogramok, idősek klubja 
 

Az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) tavaly decemberben kezdte meg 
működését. A cél, hogy a járásban élő, 18. életévüket betöltött emberek minél 
nagyobb számban felkeressék az EFI-t, ahol egy 30-40 perces állapotfelmé-
résen vehetnek részt. Ezután az iroda munkatársai különféle programokat, 
vizsgálatokat javasolhatnak. A programokra, vizsgálatokra, szűrésekre sem 
TAJ kártya, sem beutaló, sem előzetes bejelentkezés nem szükséges. A 
részvételi szándékot célszerű előre jelezni például az Ercsiben induló főzőis-
kolánál, hogy a szervezők tudják, hány jelentkezőre számítsanak. 
     Ráckeresztúron dr. Bánovics Ilona háziorvos vezetésével február 13-án 
indul az Idősek klubja. Az összejöveteleket minden hónap első csütörtökén 
16.00–17.30 között tartják a Szent János téri iskolaépületben. A tervek sze-
rint különböző témákat járnak körül: hogyan kereshetők új életcélok, miként 
dolgozható fel a szeretett társ elvesztése, miért fontos a megfelelő folyadék-
bevitel. Szó esik majd a hit szerepéről, a mozgás fontosságáról, alternatív 
gyógymódokról, a lelki egyensúly fenntartásáról, az irodalom, a zene mentális 
egészségmegőrző szerepéről. A következő alkalom március 6-án lesz. 

(A programokról a www.rackeresztur.hu oldalon is hírt adunk. – A szerk.) 

Ercsi Egészségfejlesztési Iroda  
(2451 Ercsi Esze Tamás utca 14.,  

az egészségügyi központ első emeletén)  
 

Munkatársak 
dr. Nánási Judit szakmai vezető  
Fodorné Békes Erzsébet dietetikus 
Gallatz Imre sportért és mozgásért 
felelős munkatárs 
 

Nyitva tartás  
hétfő, szerda: 9.00–18.00 
kedd, csütörtök, péntek: 9.00–17.00 
 
Telefon: 06-25/520-775, mellék: 121 
(hétköznap 8–16 óráig hívható)  
 
E-mail: ercsi.efi@gmail.com  
 
Honlap: http://ercsirendelo.hu/EFI.html  
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IRÁNY A KÖNYVTÁR! 
Egyik füle sós,  

a másik paprikás! 
 

„Ugye szeretsz tündérkézni, 
elámulni, megdöbbenni, 

kalandokban benne lenni?” 
  

Tarts Sétikálóval, a ka-
landvágyó tündérlány-
nyal, aki esernyőjét pör-
geti, kulcscsomóját 
csörgeti, egyik füle sós, 
a másik paprikás, nyelve pedig csípős. A boszorká-
nyos lány nevét onnan kapta, hogy legkedvesebb 
elfoglaltsága a sétálgatás. Sétái során folyton különös 
lényekbe botlik az Akastyán-hegyen; találkozik példá-
ul Kocsinderrel, az óriással, Zöldömböldömmel, a 
manóval is. Beszédbe elegyedik mindannyiukkal, kí-
váncsiskodik, kérdezősködik, barátságokat köt, és 
téged szólít, kedves olvasó: „meghívlak egy fordulóra 
világot látni, jössz-e?”. 
     A vidám versekkel átszőtt meselánc egyike a szá-
mos kötetnek, melyet a költő, író, szerkesztő Horgas 
Béla írt. A budai Kissvábhegyen él, a meséjében sze-
replő Akastyán-hegy elnevezést jelenlegi lakhelye 
(régi nevén Martinovics-hegy) ihlette. A könyvben 
található kedves rajzokat fia, a sokoldalú színész, 
rendező, koreográfus Horgas Ádám készítette. 
 

Szokoli Krisztina 
 

(Horgas Béla: Sétikáló. Liget Műhely Alapítvány, 2009) 

Hogyan tanultam meg írni? 
(részlet)  

 

Akárhogy fűtötték a búbost, a malomszoba ablaka 
egész télen át ki nem engedett. S az a befagyott ablak 
volt az én szobatáblám, édesanyám gyűrűsujja rajta a 
palavessző. Lesz-e valaha a világon gyémántból fara-
gott íróvessző, mely drágább lehetne a munkában 
megbarnult, jeges vizekben megvörösödött, éles sze-
lektől reszelősre fújt vézna ujjnál, mely sütés, főzés, 
mosogatás, mosás után fáradhatatlanul kopogott a 
jégvirágos üvegen? És lesz-e valaha a világon szépíró-
mester, aki utánozni tudná azokat az ide-oda csúszká-
ló, hol hanyatt vágódó, hol orra bukó furcsa ákombá-
komokat, melyek korcsolyázó tündérkék szeszélyes 
lábnyomához hasonlítanak? 
     Sokat sírtunk, sokat kacagtunk azon a télen. Vol-
tak gonosz, makacs betűk, amelyek nem akartak szót 
fogadni tanítómesterünknek se, és voltak kedves, 
derék, barátságos betűk, amiket az én ügyetlen ujjam 
is egyszerre elő tudott hívni. A g betűnek sohasem 
fogom megbocsátani azokat a könnyeket, melyek a 
világ legdrágább szeméből omlottak miatta. S az o 
betűre mindig úgy fogok gondolni, mint áldásra nyi-
tott szájra. Ezt kedveltem a legjobban, mert ez volt a 
legkönnyebb. Le tudtam írni a számmal is: csak rá 
kellett lehelni egész közelről az ablakra. Egyszer 
ugyan odafagyott az orrom hegye, de édesapám meg-
vigasztalt azzal, hogy marad abból elég, ha fele lefagy 
is. 
     A világból pedig csak annyit láttam ezen a télen, 
amennyit a jégbe karcolt betűkön keresztül látni lehe-
tett. Fagyott madarakat a hóban. A Báró cigány rő-
zseszedő gyerekeit. Néha egy-egy ijedt nyulat. Egy-
szer messziről az öreg Küsmödit is láttam egy nagy H 
betűnek a létrájában. Azon az estén ezt a szót kapar-
tam bele a jégvirágok mezejébe: 
 
 
 
 
 

Édesapám odaállt mögém a mécsessel, hogy jobban 
lássa, mit dolgozom. A betűk árnyéka óriásivá nyúlva 
vetődött ki a hóra, s úgy reszketett a mécs lobogásá-
ban, mint valami varázsírás. 
     – Te, az S-et megfordítva írtad – kacagott édes-
apám –, nézd, így kell azt írni. Azzal a körmével egy 
rendes S betűt hasított az ablak jegébe. De én rava-
szul csóváltam a fejemet, hogy engem nem lehet bo-
londdá tenni. Tudom én, hogy ez az igazi, amire szü-
lém tanított. S ha gyorsan írok, most is sokszor meg-
esik velem, hogy megfordítva írom az S-et, mint 
ahogy falusi szabók cégtábláján látni. S mikor észre-
veszem a hibát, mindig teleszalad a szemem könnyel, 
és megcsókolom a szívemmel a ráncos, öreg kezet, 
mely a kígyóbetűt először mutatta meg nekem.   

 Móra Ferenc 

OLVASÓLÁMPA: MÓRA FERENC 

Kedves Olvasók!  
 

A Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával lét-
rejött Márai-program 
keretein belül könyvtá-
runk állománya százöt-

venezer forint értékű, mintegy hatvan, különböző té-
májú kötettel gazdagodott. A Márai-program fő célja, 
hogy a magyar könyvpiacon megjelenő értékes művek 
eljussanak a könyvtárakon keresztül az olvasókhoz. A 
könyveket február első hetében kaptuk kézhez, így 
gyűjteményünk mesekönyvekkel, szépirodalommal és 
ismeretterjesztő kiadványokkal gazdagodott.  
     Néhány cím az újdonságok közül: Márai Sándor: 
Hallgatni akartam; Karinthy Márton: Ördöggörcs; Szeg-
vári Katalin: Hogy vagytok, ti régi játszótársak?, Böjte 
Csaba: A szeretet bölcsője. A házasság mérföldkövei; Berg 
Judit: Lengemesék; Varró Dániel–Agócs Írisz: Nem, 
nem, hanem; A digitális fotózás alapjai; Képes természetkala-
uz; Gyakorlati biogazdálkodás; Csillagászat gyerekeknek. 
     Várjuk Olvasóinkat a könyvtárban! Nyitvatartási 
idő: Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00–12.00; 12.30–16.00; 
szerda: 9.00–12.00; 12.30–17.00                 

Sz. K. 



14                                                                                                                                 2014. február 

 

1 2 3 4 5 6 7   8 

9                 
10       11     12   
13   14   15   16     

17           18     

19     20       21   

      22     23     

24 25 26   27 28   29   

30     31     32     

33           34 35   

    36       37     

38 39       40     41 

42       43     44   

 
            45   

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 

KERESZTREJTVÉNY 
Készítette: Rózsa Ferenc 

 

Vízszintes: 1. Pénzbeni támogatás 9. A megfejtés 4. 
része 10. Ez veszi körül világunkat 11. Korallzátony 13. 
„Vittorio Emanuelle Rex di Italy” 16. Erdélyi bányaváros 
17. Futómadár 18. ANO 19. Yoko Ono párja 21. Cipész-
szerszám 22. Idősebb röv. 23. Régi magyar férfinév 24. 
Nem kevés 27. Ez… az… mindegyik 29. Társadalombiz-
tosítás 30. A megfejtés 2. része 33. Malom része 34. 
Gyanú része(!) 36. Adónem 37. Azonos betűk 38. Nem 
gyújtó 40. Nem arra 42. Susanne becézve 43. Nem be 44. 
Egyesült Királyság angolul, röv. 45. MV 
 

Függőleges: 1. A megfejtés 1. része 2. Széle 3. Orosz 
repülőgéptípus 4. Tiltó szócska 5. Törött láda! 6. Gárdonyi 
Géza A láthatatlan ember című regényének főhőse 7. Is-
mert autómárka 8. A megfejtés 3. része 12. Fatia Negra 
keresztneve 14. Program futtatása (inf.) 15. Irodai dolgozó 
20. NI 25. Okozója 26. Rámás 28. Vas megyei község 31. 
Megalvadt tej része 32. Tésztát készít 35. Arany latinul 39. 
LUR 40. Egy németül 41. Egyesült Készletező Vállalat 43. 
Kicsinyítő képző 
 

A megfejtés egy Arisztotelész-idézet, melyet 2014. márci-
us 8-ig várunk a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail 
címen, vagy személyesen is leadhatják a könyvtárban. A 
helyes megfejtők közül három szerencsés jutalomban 
részesül.  

A januári Ráckeresztúri Hírmondóban megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése Juhász Gyula Új kurucnóta 
című versének első két sora: „Tyukodi pajtásom, kutya világ járja.” Tizenhat helyes megfejtés érkezett.  

A három szerencsés nyertes: Stróbel Lajosné, Szabó Veronika, Vigh Imréné.  
Jutalmukat a könyvtárban vehetik át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek szeretettel gratulálunk!  
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LABDARÚGÁS 

Fincsi Kupa 2014 
 

„A karate célja nem a győzelem vagy a vereség eldöntése,  
hanem a gyakorlatok tökéletesítése és a jellem fejlesztése.  

(G. Funakoshi) 
 

Kilenc klub hetven versenyzőjének részvételével rendezték meg 
az V. Fincsi Kupát Ráckeresztúron. Százhalombatta, Adony, 
Iváncsa, a JHE, Székesfehérvár, a Kakusei, a Balaton Budo, a 
Budai XI és Ráckeresztúr karatésai mutatták meg tudásukat a 
Fincsitej által támogatott versenyen.   
     Idén is szép sikert értek el a keresztúri versenyzők: az össze-
tett pontversenyben az ötödik helyet szerezték meg. Kata ver-
senyszámban Gondi Evelin és Novozánszki Benedek aranyér-
mes lett; Szoták Anita és 
Ábrahám Dávid ezüst-, Áb-
rahám Viktória, Petkes 
Csenge, Novozánszki Kris-
tóf, Herkli Levente, Balog 
Balázs és Levolt Péter 
bronzérmet szerzett. Kumite 
versenyszámban Ábrahám 
Dávid aranyérmet, Ábrahám 
Viktória bronzérmet nyert. 
     Gratulálunk a verseny-
zőknek és felkészítőjüknek, 
Ujvári József  karate-
mesternek. 
 

(RH)  
Fotó: Herkli A. 

SPORTSAROK 

Ábrahám Dávid  Gondi Evelin 

Novozánszki Benedek 

Ráckeresztúr labdarúgó-
csapatának tavaszi programja  

 

 
          március 2., 14:30    Lovasberény – Ráckeresztúr 
          március 9., 14:30    Ráckeresztúr – Zámoly 
          március 16., 15:00  Baracska – Ráckeresztúr 
          március 23., 15:00  Ráckeresztúr – Vereb 
          március 30., 16:00  Beloiannisz – Ráckeresztúr 
 
          április 6., 16:30      Ráckeresztúr – Kajászó 
          április 13., 16:30    Etyek – Ráckeresztúr 
          április 20., 17:00    Ráckeresztúr – Vértesboglár 
          április 27., 17:00    Dinnyés – Ráckeresztúr 
        
          május 4., 17:00      Ráckeresztúr – Tabajd 
          május 11., 17:00    Újbarok – Ráckeresztúr 
          május 18., 17:00    Ráckeresztúr – Besnyő 
          május 25., 17.00    Csabdi – Ráckeresztúr  

Kedves Szülők és Diákok! A karate sportban elért eredmé-
nyek is számítanak a felsőfokú felvételi többletpontokban. 

 KÉSZÜLJÜNK KÖZÖSEN A SIKERRE! 
Jelentkezni edzésidőben, minden hétfőn és szerdán 16.30-tól 
18.00-ig lehet, a tornacsarnokban.  

Minden érdeklődőt szeretettel várok!  
Ujvári József 2. Danos karatemester és edző 
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A Szent László, a lovagkirály című 
nemzetközi képzőművészeti pályá-

zat 8–15 éves fiataloknak szól. A szervezők szándéka, hogy olyan 
gyermek/ifjúsági programot szervezzenek, amely felkelti a történelmi 
érdeklődést és ismereteket közvetít nemzetük gazdag hadtörténelmé-
ről, és annak kiemelkedő személyéről. 
     A közel ezer évvel ezelőtt élt királyunk történelmi alakját, igazsá-
gosságát, bátor harcosságát számtalan legenda, monda és mese őrzi, 
melyek egyszerre jelentenek érdekes és izgalmas olvasmányokat, iro-
dalmi és hadtörténelmi ismereteket.  
     A pályázat két korcsoportnak (8–11, és 12–15 évesek), illetve 
egyéneknek, valamint maximum 4 fős alkotócsoportoknak szól. 
 

Az alkotások leadási határideje: 2014. április 4. 
 

Postacím: HTBK Székesfehérvári Szervezete  
8000 Székesfehérvár Malom u. 2. 

 

A pályázat részletes leírását a következő címen tekinthetik meg: 
http://goo.gl/KAJWMb. Jelentkezési lap és aktuális információk: 
www.htbkszfvar.hu; www.kempp.hu. 
     További tájékoztatás kérhető Oláh László pályázatszervezőtől:  
olah.laszlo.62@gmail.com. 

RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ ● Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja ● II. évfolyam 2. szám  
Kiadó: Szent László Víz Nonprofit Közhasznú Kft. 2465 Ráckeresztúr Kossuth L. u. 37. Telefon: 06-25-454-095 
A kiadásért felel: Zólyominé Margitai Zita ügyvezető 
Szerkesztő: Gajdó Ágnes 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  

Megkérdeztük…                                                                                                             
Milyen tanulási és munkalehetőségeket kínál a Magyar Honvédség?    Válaszol: Tóth Csaba alezredes 

MH HKNYP 3. Katonai Igazgatási Központ 
Székesfehérvár    

 

− A Hadkiegészítő Parancsnokság minden megyében jelen lévő szervezete szerteágazó tevékenységet folytat a civil lakos-
sággal kapcsolatos toborzási, pályára irányítási területeken. A legfontosabb tudnivaló, hogy a katonai szolgálatok bármelyi-
ke iránt érdeklődőknek alapvető törvényi feltételeknek kell megfelelniük, melyek a következők: magyar állampolgárság, 
magyarországi lakóhely, betöltött 18. életév, büntetlen előélet, egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság. Továbbta-
nulásra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán van lehetőség. A Magyar Honvédség 
részére hivatásos tiszteket képeznek itt, annak érdekében, hogy az Alaptörvényben megfogalmazott fő feladatokat 
(„Magyarország függetlenségének, határainak katonai védelme, védelmi és békefenntartó feladatok ellátása, katasztrófák 
megelőzése és elhárítása”) képesek legyenek maradéktalanul teljesíteni. A Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján is 
tanulhatnak az érdeklődő fiatalok; ez az egyetlen olyan intézmény, amely a honvédség részére hivatásos altiszteket képez 
érettségire épülő, kétéves, iskolarendszerű, bentlakásos képzés keretében.  
     A szerződéses katona meghatározott időtartamú szerződés keretében teljesít katonai szolgálatot a Magyar Honvédség 
állományában. Ez tulajdonképpen egy átlagos munkavállalási lehetőség, általában 40 órás munkahét keretében végzik 
feladatukat, katonai sajátosságok hozzáadásával. Mindezért havonta illetményt kapnak. A szerződéses állományba folya-
matosan lehet jelentkezni, ha megfelel a törvényi követelményeknek a jelentkező. 
     A toborzó iroda egyik legfontosabb és napjainkban aktuális feladata az önkéntes műveleti tartalékos állomány feltöltése. 
A honvédség csak akkor lehet képes alapfeladatait maradéktalanul ellátni, ha a meglévő hivatásos és szerződéses állo-
mány mellett folyamatosan rendelkezésre állnak az önkéntes tartalékosok, akik szükség esetén időlegesen kiegészítik a 
meglévő erők képességeit. Ezek a tartalékos katonák békeidőszakban tényleges szolgálatuk során pótolhatják a humán 
erőforráshiányokat, elláthatnak időszakosan jelentkező feladatokat vagy részt vehetnek külföldi műveletekben is.  
     A rendszer fejlesztésével a honvédség képessé válik arra, hogy a változó körülményekhez igazodva hatékonyan és 
költségvetési szempontból kedvező feltételekkel bővítse állományát. Az önkéntes tartalékos rendszer egyedülálló lehető-
ség arra, hogy segítségével a katonaság újra nyitott, sokak által átélhető társadalmi intézménnyé váljon.  
 

     (Részletesebb tájékoztató a 06-22/390-515 vagy a 06-30/627-1733 telefonszámon, illetve a fejer.toborzo@regiment.hu 
e-mail címen kérhető. A Toborzó Iroda címe: 8000 Székesfehérvár Mészöly G. u. 7.) 

ÚTRAVALÓ ÜZENET 
Ha hittel és akarattal mégy előre, 
irigyeid száma is megnő. De ne állj 
meg, folytasd az utad! (Polgár Ernő) 

RAJZPÁLYÁZAT  


