
 

 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                              2014. július 

Az aratásról 
 

„Három férfiember meg annak mindegyik-
nek volt egy marokverője, ennyien voltunk 
egy bandában. Az egyik ember kaszált elöl, 
annak a marokszedője szedte sarlóval a 
markot, a másik utána kaszált, annak is 
volt marokverője, az is a markot szedte. A 
harmadik ember, aki kötötte be a kévét, 
annak a marokszedője csinálta a kötelet, 
letette a földre, az első marokszedő rátette 
a markot, a hátsó marokszedőnek meg ki 
kellett vinni egy pár lépést, és újra beletet-
te, föladta a kötél végit, és a kötöző szépen 
bekötötte, majd fölborította a kévét.  
     Legtöbbször amit nappal learattunk, 
estefelé összehordtuk. A marokverők 
hordták a kévét két sorba, úgy hívták, 
máglyasor. Tizennyolc kévét raktak egy 
keresztbe, amit mi úgy hívtunk, hogy kepe. 
Úgy, hogy a feje ne a földön legyen, hogy 
ha esős idő van is, a szeme ne károsodjon. 
Egyet előbb letettek, úgy hívták, hogy ván-
kos, arra rátettek egy kévét, onnan szembe 
vele egy másik kévét, annak is itt volt a 
feje, akkor eminnen is egyet meg innen is, 
de a fejük mindig a vánkoson volt. Addig 
rakták, amíg tizenhét kéve lett, mert hát 
egy lenn volt, négy-négy volt egymás fö-
lött, a tizennyolcadik lett a papkéve. Az se 
mindegy volt ám, hogy hogyan. Északnyu-
gatnak volt, azt hiszem, a fara, emerre ló-
gott le a kalásza, hogy ha megázik, lecsu-
rogjon róla a víz, hamar megszáradjon. 
     Második nap hajnalban nagy gereblyé-
vel, amit bőgőnek hívtunk, indultunk mi, 
marokverők, hogy az elmaradt szálakat 
összegereblyézzük. Az emberek meg, az 
aratók kis gereblyével összeszedték, hogy 
semmi ne vesszen kárba, majd fölkötötték, 
ezt hívtuk csibézésnek.” 
 

(Kovács Mihályné Fülöp Borbála emlékei) 

Virágosítás, faluszépítés 
 

Hatvanéves osztálytalálkozó 
 

Mese – nem csak gyerekeknek 
 

A Zöld Erdő Vadásztársaság 
 

Fejtörők kicsiknek, nagyoknak 
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

Gyógyszertári ügyelet nyáron 
 

július 26., 27.: Martonvásár 
augusztus 2., 3.: Ráckeresztúr 
augusztus 9., 10.: Ercsi 
augusztus 16., 17.: Martonvásár 
augusztus 23., 24.: Ráckeresztúr 
augusztus 30., 31.: Ercsi 
 

Háziorvosok nyári szabadsága 
 

Dr. Bánovics Ilona  
augusztus 18–szeptember 12. között,  
Dr. Mihalicza Ingrid  
július 14–augusztus 15. között lesz 
szabadságon. 
 

Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az 
aktuálisan rendelő háziorvos. 
Sürgősségi betegellátás 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól 
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepna-
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ 
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021) 
 
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 (Major Ildikó) 
Szerda: 9.00–10.00 (Babka Balázsné) 
 

Falugazdász 
Kutasiné Széles Zsaklin 
Telefon: 06-70/436-2454 
E-mail: szeleszs@nebih.gov.hu 
 

Rendőrség – Segélyhívás: 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  

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
A Fejérvíz Zrt. munkatársai évente kétszer olvassák le a vízórákat, április-
ban és októberben. A többi hónapra részszámlát küldenek.  
     Az almérővel rendelkező fogyasztók is kapnak részszámlát, de ezeken 
még nem jelenik meg a csatornahasználati díjra vonatkozó kedvezmény. 
Ezt a kedvezményt majd az elszámoló számlán írják jóvá. A következő 
vízóra-leolvasás októberben lesz. Kérjük, akinek van almérője, figyeljen 
oda, hogy azt is leolvassák. A Fejérvíz ugyanis csak a pontos óraállások 
ismeretében tud pontos elszámoló számlát küldeni. Az almérőkön átfo-
lyó vízmennyiség után tehát nem kell majd csatornadíjat fizetni, de 
az ezen mérőkre vonatkozó csatornadíj-kedvezmény csak az októberi leol-
vasás utáni számlában fog megjelenni. 
     Ha valaki sokallja a részszámlán szereplő összeget, kérheti annak csök-
kentését. Ezt a Fejérvíz Zrt. Ercsiben lévő ügyfélszolgálati irodájában le-
het kérelmezni. Az iroda címe: Ercsi, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. Telefon: 
06-25/505-810.                  Szent László Falugazdálkodási Nonprofit Kft. 

A képen lát-
ható hatalmas 
á l l ó v á z á t 
Herkli Istvánné 
Marika aján-
dékozta a 
Polgármesteri 
Hivata ln ak. 
Papírfonással 
készítette, de 
van benne 
műanyag bel-
ső rész is, így 
akár vágott 
virágot is le-
het bele tenni.  
     K ö s z ö n -
jük szépen a 
kedves fel-
ajánlást! 

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG ● Keretes hirdetések díja: 1/1 ol-
dal: 14 400 Ft; 1/2 oldal: 7200 Ft; 1/4 oldal: 4800 Ft; 1/8 oldal: 
2400 Ft; 1/16 oldal: 1200 Ft (Az árak az áfát nem tartalmazzák!)  
     Hirdetésfeladás a kastélyban (Kossuth L. u. 37.) Zólyominé 
Margitai Zitánál vagy a sztlaszlo@rackeresztur.hu e-mail címen. 

A gyógyszertárral 
szemben lévő busz-
megállóban található 
a képen látható rönk-
pad, amit Sörös Zsolt 
készített. Köszönjük! 
     Az ötlet nagyon jó, 
várjuk a folytatást! 
Van még néhány üres 
buszmegálló a falu-
ban... 

Fénymásolás, nyomtatás, 
bérletvásárlás  

 

Többen a könyvtárban sze-
retnének nyomtatni, fény-
másolni. Felhívjuk figyelmü-
ket, hogy minderre a kas-
télyban van lehetőség.  
     Fénymásolást, nyomta-
tást, szkennelést és faxolást 
is vállalunk – akár nagyobb 
tételben is. Fekete-fehérben 
és színesben is.  

* 
Bérletvásárlás a tornacsar-
nokban minden hónap 26. 
napjától a következő hónap 
10. napjáig.  

Hétfő, kedd, péntek:  
9.00–17.00 

Szerda, csütörtök:  
12.00–20.00 

 

Szent László Falugazdálkodási Kft. 



2014. július                                                                                                                                    3 

 

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
Szerkesztői levél 

 
 

Alighogy véget ért a labdarúgó-vb, kezdődött a hazai rende-
zésű vízilabda-Európa-bajnokság, ami nekünk, magyarok-
nak vélhetően több sikert tartogat. Persze nem a siker a 
lényeg. Balczó András legendás öttusázó írta egyszer leve-
lében: „Kívánom, hogy vágyai és tervei megvalósítása felé 
igyekezve a boldogsága ne a célba érkezésektől, eredmé-
nyektől, sikerektől függjön.” Valóban így van. A siker legfel-
jebb öröm, jóleső érzéssel töltheti el az embert, de az igazi 
harmóniához, a kiegyensúlyozott lélekállapothoz másra, 
többre lehet szükség. 
     Mindenekelőtt arra, hogy tudásunkhoz és tehetségünk-
höz mérten a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból, hogy 
munkánkat megbecsüljék, s hogy a közösség, a minket 
körülvevő szűkebb világ hasznos tagjai legyünk. Mindenki a 
saját képességei szerint nagyon sokat tehet a másik embe-
rért, a településért, ahol él. Ha elültet néhány virágot, meg-
ritkítja a gaztengert, tisztán tartja portáját, vagy csak nem 
dobja el az utcán a szemetet, máris segített. A többiekre is 
figyel az, aki a környezetére figyel. Jó volna, ha mindenkor 
az a széles körű összefogás jellemezné településünket, 
amelyet a Virágos Magyarországért mozgalom bírálóbizott-
sága is kiemelt. Ugyanez az együttműködés mutatkozik 
meg a Nyitott kapu programban is. Talán mert a 
ráckeresztúriak érzik, hogy tenni, közösen tenni, segíteni a 
másikon jó. Az egyik jó cselekedet életre hívja a másikat. 
Hiszen mindenki máshoz ért. Az egyik rönkpadokat készít, a 
másik gyerekprogramokat szervez, a harmadik tantermet 
fest ki – önzetlenül és lelkiismeretesen. Ez az igazi siker. 
     Virágoztassuk fel együtt a községet!   

Gajdó Ágnes  

A virágosításról 
 

Júniusban már hírt 
adtunk arról, hogy Rác-
keresztúr község is 
benevezett a Virágos 
Magyarországért  kör-
nyezetszépítő verseny-
be. Az elmúlt időszak-
ban látványos változá-
sok történtek a telepü-
lésen, a legtöbb civil 
szervezet és magán-
személyek is kapcso-
lódtak a felhíváshoz.  
A programot Bereznai 

Istvánné koordinálta, aki több szép virágalkotással is kivette a 
részét a munkából. A címlapon látható két kedves hordóbaba 
például az óvoda hátsó kijáratánál áll. A faluba bejövőket 
mindkét irányból szalmabálákból készített bábuk fogadják. Az 
ötlet Király Antalné Rózsikától származik, aki segítőivel be is 
öltöztette a bálákat, amiket ifj. Cseprekál István ajánlott fel és 
szállíttatott ki a falu két végére. 
     A Bor-Ászok Dalárda Egyesület a Szent István-szobor és 
az ’56-os emlékmű környékét is további virágokkal szépítette, 
valamint az iskolaudvarban lévő virágtartóba ültettek szőlővirá-
gokat. A temető melletti ágyást az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
tagjai készítették el, a kerítés másik oldalánál Halász Tiborné 
és a Pávakör alakított ki virágos szigeteket. 

     Gajdó Györgyné és a Rácmenza Kft. adományából szárma-
zik a sok szép színes szőlővirág a hivatal előtti szögletkertben. 
A virágokat Gajdó Györgyné, Bereznai Istvánné, Simon János-
né, Süveges Józsefné és Szokoli Lászlóné ültette el. Csatlako-
zott a faluszépítéshez a Váradi, a Sinka és a Kovács család, 
valamint Lukácsék. Az italdiszkont, az állateledel bolt, a papír-
bolt és a virágüzlet tulajdonosai, Rókás György, Lósits Sándor, 
Malomsoki Tibor és Bódis Rita összefogtak, ők is beszálltak a 
faluszépítésbe. Novozánszki Csaba boltja elé is szép virágtar-
tó kőedények kerültek. 
      A Szent János téren a buszmegálló előtt az összevissza 
tört betont kijavították a közfoglalkoztatottak, a pavilonba új, 
fából készült ülőkék kerültek. A fehérre meszelt vályúkat a 
virágos hordók között helyezték el. A Lelovits Pincészettől 
kapott hordók közül egy a Petőfi utca végéhez került (a Bor-
Ászok tagjai virágosították), egy-egy a telefonfülkéhez és a 
Takarékszövetkezet elé, utóbbiakat a Polgármesteri Hivatal 
vette pártfogásába. Az I. világháborús emlékművet a közfoglal-
koztatottak és nyári diákmunkások tisztították meg, majd me-
szelték le. Környezetét a Pávakör virágosította.  

A Nemzetőrség és a Polgárőrség is megszépítette 
„főhadiszállásának” környezetét. A kastély előtti virágoskert 
a közfoglalkoztatottak és a kft. dolgozói jóvoltából készült el. 
Nyitrai Hajnalka, Vadászné Róza, Komáromi Klára, Süve-
ges Józsefné, Nyerges Sándor, Pesszer István, Zsigmond 
Szilvia és Bokorné Illyés Ibolya munkáját dicséri, hogy az 
Ercsi felőli körforgalomból eltűnt a méteres gaz, kövekkel 
díszítették a területet, és az Ercsi Város Önkormányzatától 
kapott huszonöt-huszonöt rózsa-, valamint levendulatövet 
ültették bele. Ezúton is köszönjük az ercsiek adományát.  
     A Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny 
megyei bírálóbizottsága már felmérte a települést, vezető-
jük, Tamás Ádám írását a lap 4. oldalán olvashatják.  
     A virágosítás folytatódik. Aki szeretne beszállni, kérne 
követ, földet, virágot, vagy van valami jó ötlete, továbbra is 
jelentkezzen bátran!                                                          RH 

A Korniss utca virágosítói: Tyukodi Lászlóné, Tóth Sándorné és Balog Angéla 

                              Király Antalné 
Szász Zsuzsanna                          Balog István 
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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 

Tisztelt Ráckeresztúri Polgárok! 
 

Nem véletlen a megszólítás, az, hogy nem lakosokat írtam. Egy településnek 
vannak lakosai és polgárai. A lakosok csak lakják a települést, ezzel szemben a 
polgárok élnek lakhelyükön, őrzik történelmüket, védik lakóhelyük hagyomá-
nyait, továbbviszik és fejlesztik azokat, közösséget alkotnak. 
     Szeretnék tájékoztatást adni a Virágos Magyarországért környezetszépítő 
versenyről. Engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjük, hogy településük 
2014-ben (először) csatlakozott és részt vesz a Virágos Magyarországért környe-
zetszépítő versenyben, amelyet immáron két évtizede rendez meg a verseny 
szervezőbizottsága. A mozgalomba évente közel háromszáz település nevez be 
Magyarországon, és a legszélesebb társadalmi alapokon nyugszik. Mintegy két-
millió polgárhoz ér el a felhívás. A verseny 2013-ban ünnepelte huszadik évfor-
dulóját. A zsűri a Magyar Turizmus Zrt. által kiadott szempontok alapján érté-
keli a településen elvégzett feladatokat, figyelembe véve a különböző települések 
sajátosságait, méreteit és adottságait. Bírálati szempontok: 1. a település zöldte-
rületeinek minősége; 2. környezetvédelem, fenntarthatóság, környezeti nevelés; 
3. közösségi részvétel a település zöld területeinek kialakításában; 4. turisztikai 
vonzerő, turistabarát környezet kialakítása; 5. az önkormányzat felkészültsége a 
versenyben való részvételre. Elismerésre méltó a közösségük abban a tekintet-
ben, hogy mennyi magánkezdeményezés van (Cseprekálné dr. Bánovics Ilona házi-
orvos, a Lukács, a Váradi, a Sinka és a Kovács család például), és hogy a különbö-
ző szervezetek – a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete, a Darázsderék és a 
Mákvirág Táncegyesület, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub, a Pávakör, a Bor-Ászok 
Dalárda Egyesület, a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány, a Polgárőrség és a 
Nemzetőrség, valamint a Zöld Erdő Vadásztársaság – részt vesznek a virágosí-
tásban. 
     Az értékelőlapok feldolgozása folyamatban van. Az eredményekről felvilágo-
sítást csak az október hónapban megrendezendő díjkiosztó ünnepség után áll 
módunkban nyújtani. A zsűrizésben részt vevő kollégáim és a magam nevében 
gratulálok az eddig végzett munkájukhoz, kívánok továbbra is kitartást, jó mun-
kát és jó egészséget ennek a nemes feladatnak a végzéséhez. 

Tamás Ádám, a Fejér megyei zsűri vezetője 

A Virágos Magyarországért  
verseny története röviden 

 

Az Országos Idegenforgalmi Hivatal, a 
Belügyminisztérium és a különböző 
szakmai szervezetek 1994-ben szer-
vezték meg az első hazai országos 
virágosítási, környezetszépítési és 
környezetvédelmi versenyt. Jelenleg a 
mozgalom huszonhárom kiíró szerve-
zet részvételével működik, a Magyar 
Turizmus Zrt. a verseny lebonyolításá-
ban, a szervezési munkában vesz 
részt. 
     A nemzetközi versenyben az eltelt 
húsz évben szép eredmények szület-
tek: Siófok, Géderlak, Kaposvár, 
Nagyatád és Eger arany fokozatot 
kapott. Ebben a versenyben Ausztria, 
Belgium, az Egyesült Királyság, Fran-
ciaország, Hollandia, Írország, Ma-
gyarország, Németország, Portugália, 
Szlovénia, Csehország, Horvátország 
és Olaszország vesz részt.  
     A hazai verseny igen népszerű, 
évente kb. 350-400 település nevez. 
Résztvevői lehetnek a települési ön-
kormányzatok a polgármesterek által 
benyújtott nevezéssel. A részvétel 
(nevezés) ingyenes, a települések 
saját  anyagi kereteiken belül 
„virágoztatják fel” környezetüket a 
lakosság összefogásával. 
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Cseprekálné dr. Bánovics Ilona háziorvos és 
Németh Éva egészségügyi asszisztens több 
évtizedes, nagy hivatástudattal és szakmai 
felkészültséggel, lelkiismeretesen végzett 
munkájáért, Ráckeresztúr község betegei-
nek ellátásában végzett szolgálatáért önkor-
mányzati elismerésben részesült.  
     A képviselő-testület idén első alkalom-
mal, hagyományteremtő szándékkal dön-
tött arról, hogy Semmelweis-nap alkalmá-
ból köszönti az egészségügyben régóta dol-
gozókat. Az elismerő oklevél átadására az 
egészségházban került sor.  
     Szeretettel gratulálunk, s valamennyi 
egészségügyi dolgozónak kívánunk sok tü-
relmet, lelkierőt, megköszönve mindazt, 
amit a ráckeresztúriakért tesznek.  
 

(A képen középen Bánovics doktornő, mellette közvetlen 
munkatársa, Erdősi Zoltánné Bea és Németh Éva látható) 

Csobánki Csaba, a Nemzetőrség parancsno-
ka és Kiss Ferenc, a Ráckeresztúri Vagyon- 
és Polgárőrség tagja kiemelkedő emberi 
teljesítményéért és településünk érdeké-
ben végzett áldozatos munkájának elis-
meréseként a község címerét ábrázoló 
emlékplakettet és köszönő emléklapot ve-
hetett át Ráckeresztúr Község Önkor-
mányzatától. Az emléklapon olvasható: 

„Köszönjük, hogy csendes alázattal, sze-
retettel és teljes szívvel vigyáz mindenre 
és mindenkire Ráckeresztúron. Köszön-
jük, hogy folyamatosan őrködik a falunk 
nyugalma felett, vigyázó szeretete kiter-
jed idős emberekre és fiatal gyermekekre 
egyaránt. Külön köszönjük, hogy őrzi és 
vigyázza gyermekeinket.” 

ÖNKORMÁNYZATI ELISMERÉSEK 

Nyitott kapu program 
 

Nyáron minden korosztály 
számára nyitva áll a Hősök 
téri iskola kapuja. Délután 
háromtól este nyolcig más-
más civil szervezet képvi-
selői várják a gyerekeket, 
fiatalokat különféle játékok-
kal, programokkal. A ját-
szótér játékait, a homoko-
zót bárki használhatja. A 
tornacsarnok mosdó része 
is nyitva. Akinek focizni van 
kedve, az focizik. Aki csak beszélgetni szeretne, azt is megteheti. A lényeg, hogy a szabadidő vidáman és 
gondtalanul teljen. A gyerekek pedig felnőtt felügyelet mellett, biztonságos helyen játszhatnak, szórakozhat-
nak. A Nyitott kapu programról részletes tájékoztatást adott Lisziné Hunyadi Hajnalka, a Szülői Munkaközös-
ség elnöke, melyet lapunk 16. oldalán olvashatnak.  
 

A program szervezői szeretettel várnak minden érdeklődőt. A részvétel ingyenes. Semmi sem kötelező.  
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Palagyi Réka Evelyn  
 

Már elsősként szerepelt a 
magyar költészet napja 
tiszteletére rendezett II. 
községi versmondó-
versenyen. Kisiskolásként 
részt vett az Apáczai Kiadó 
és a Szivárvány gyermek-
lap által hirdetett tanulmá-
nyi versenyeken, mind 
matematika, természetis-
meret, kis nyelvész témá-
ban szép eredményt ért el. 
Képviselte iskoláját a Me-
zőfalván indult körzeti leve-
lezős olvasási versenyen. A Petőfi-napok alkalmából ren-
dezett programokon aktív résztvevő és segítő volt. Szá-
mos iskolai ünnepség sikeréhez hozzájárult, így a március 
15-ei, az október 6-ai, a kulturális bemutatók során. Lelke-
sen, kitartóan teljesítette a szüreti felvonulás tánclépéseit 
3. 7. és 8. osztályosként. Területi német versenyen vett 
részt 5. és 6. osztályosként. Ötödikesként a Zrínyi/
Gordiusz matematikaverseny megyei/körzeti fordulóján 
indult. A Mozaik Kiadó által indított internetes tanulmányi 
versenyen kémiából megmérette magát. A „Nagy Vagy” 
Országos televíziós elődöntőjén segítette csapatát hatodi-
kosként, majd nyolcadikosként a döntőben a harmadik 
hely megszerzésében. A „Kis Kedvencek” csapat tagjaként 
a „Jövőnk a vidék” komplex környezetvédelmi vetélkedő 
döntőjén az első helyet hozták el Rétimajorból az ercsi 
Eötvös József Általános Iskola által rendezett versenyről. 
A Sárkeresztúron szervezett Keresztúr Nevű Települések 
Diáktalálkozójáról csapatával az első helyet hozták el. 
Számos iskolán kívüli rendezvényen segített, szerepelt. 
Alsósként a „Younior tánccsoportban” Pintér Piroska veze-
tésével felléptek a balatonkeresztúri találkozón is. Tagja a 
Martonvásári Művészeti Iskola néptánccsoportjának, a 
Szőlőfürt tánccsoportnak, így képviselte faluját a 
murakeresztúri találkozón is. A Római Katolikus Egyház-
közösség a plébánia felújításáért rendezett jótékonysági 
farsangi mulatságán szerepelt, fellépett. A diákönkormány-
zat tagja, ahol képviselte osztályát, segítette a programo-
kat, vetélkedőket (fogászati, gyereknapi akadálypálya, 
farsangok). Számos osztályfőnöki és igazgatói dicséret 
tanúsítja az aktív közösségi életét, és az év végi jutalom-
könyvek is, amik a kitűnő tanulmányi eredményért járnak.  

F A L U N K  D I Á K J A ,  2 0 1 4  

Németh Kristóf 
 

Mind a nyolc tanévet kima-
gasló tanulmányi eredmény-
nyel zárta. Alsó és felső 
tagozaton egyaránt részt 
vett és kiemelkedő eredmé-
nyeket ért el iskolai szintű 
tanulmányi versenyeken, a 
Petőfi-hét rendezvényein és 
számos területi versenyen 
is. 
     Széles körű érdeklődésé-
ből adódóan az anyanyelvi, 
matematikai és természettu-
dományi témakörökben 
megrendezett tanulmányi 

versenyeken egyaránt jeleskedett. 
      Nemcsak iskolai és területi versenyeken, hanem járási, 
megyei és országos kiírású tanulmányi és kulturális verse-
nyeken, rendezvényeken megmérette magát kimagasló 
eredménnyel. 
      Néptánc-fellépéseivel, elért eredményeivel is jó hírne-
vet szerzett szülőfalujának. Az iskola által rendezett szüreti 
felvonulások lelkes táncosai között szerepelt. A néptánc 
mellett alsó tagozatos korában a Junior tánccsoportban is 
táncolt, csoportjával képviselte településünket a 
balatonkeresztúri Keresztúr Nevű Települések találkozóján. 
     Sportversenyeken aktívan részt vett. Közösségét segí-
tette, a rá osztott és sok esetben önként vállalt feladatokat 
kimagaslóan elvégezte. 
     A nyolc év során kapott számos osztályfőnöki és igaz-
gatói dicséret, könyvjutalom, oklevél bizonyítja, hogy méltó 
jelöltje jelen elismerésnek is. 

A Falunk Diákja kitüntető címet 2000-ben alapította 
Ráckeresztúr Község Önkormányzata. Minden év-
ben két végzős általános iskolai diák részesülhet az 
elismerésben, akik a nyolc év során kiemelkedő ta-
nulmányi eredményt érnek el és közösségi munká-
jukkal is példát mutatnak. 
    Az idei tanévzárón dr. Hekman Tibor jegyző ismer-
tette az iskola nevelőtestületének (itt olvasható) fel-
terjesztését és ajánlását, majd átadta a község címe-
rét ábrázoló emlékplakettet, az elismerő oklevelet és 
a pénzjutalmat.  

„Nosztalgia” a Mosoly Óvodában 
 

2014. július 28-tól 2014. augusztus 1-jéig 
(hétfőtől péntekig) 10.00 órától 12.00 óráig vár-
juk volt óvodásainkat és minden érdeklődőt dél-
előtti közös udvari játékra: kézműves foglalkozás, 
mesehallgatás, „ovi foci”, „ovi táncház” 

 

Kedves Szülők! Óvodánk 2008 óta ZÖLD ÓVODA. Nagy 
hangsúlyt fordítunk a környezetvédelemre, ennek keretében a 
szelektív hulladékgyűjtésre. Kupakot, használt elemet a folyo-
sóra kihelyezett tartókban lehet elhelyezni. Folyamatosan 
lehet papírt hozni, a konyhai bejárathoz lehet lerakni. 2014. 
május 19-től pet-, műanyag palackot és  konzerves dobozokat 
is gyűjtünk. Kérünk mindenkit, hozzánk hozzák be, ne a sze-
lektív hulladékgyűjtésre rakják ki. Összelapítva, bezacskózva 
az udvari tároló elé kérjük lerakni. Ezért pénzt kap az óvoda a 
Vertikál Zrt.-től. A gyűjtés folyamatos. Köszönjük a segítséget! 
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Hatvanéves találkozó 
 

A ráckeresztúri általános 
iskola 1954-ben végzett 
tanulói közül tizennégyen 
vettek részt a június 28-
án tartott osztálytalálko-
zón. Többen betegség 
vagy más ok miatt le-
mondták a részvételt, de 
lélekben, gondolatban 
biztosan jelen voltak. 
    A találkozót hárman 
szervezték, Szőcs Mária, 
Herkli Magdolna és Pata-
ki Éva. Horváth Mária a találkozás örömére emléklapot készíttetett, s azzal lepte meg osztálytársait. Az em-
léklapon olvasható Sík Sándor-idézet sokaknak könnyeket csalt a szemébe: „Egy pici fütty az életem, / Elég 
az gondnak, hogy szép legyen! / Elég az gondnak, hogy jó legyek. / Mindenkinek, amíg lehetek.”  
     Az öregdiákok első útja a temetőbe vezetett, ahol megemlékeztek elhunyt tanáraikról és osztálytársaikról.     
A közös vacsora után a helyi cukrászda által készített tortakülönlegesség került az asztalra. Ahogyan az ed-
digi találkozókon mindig, most is eltáncolták a Sudridomot és a Kerek a káposztát, s felemlegették diákéveik 
legszebb, legvidámabb történéseit.  
Az 1954-ben végzett osztály névsora: Adolf János, Baki Ilona, Barinka István, Bánkuti Magdolna, Borbély 
András, Bőke Aladár, Csáp László, Csizmarik Teréz, Damak Mária, Fülöp Károly, Gajdó András, Gajdó Éva, 
Gajdó Katalin, Halmai László, Herkli Magdolna, Horváth Mária, Juhász Mihály (Gyuszi), Király Margit (Ági), 
Mogyorósi Éva, Pataki Éva, Paulovics Gizella, Pálinkás János, Pongrácz Etelka, Rostár Anna, Rostár       
Rozália, Sevella József, Szabó István I., Szabó István II., Szabó Erzsébet, Szabó Margit, Szabó Veronika, 
Szőcs Mária, Szücs Julianna, Venczkó István.  
Tanáraik: dr. Weinrauch Sándor (igazgató), Brunczvik Irén, Drávai Zoltán, Kassai Ilona, Paksy Sándor, 
Paksy Sándorné Kárász Erzsébet, Kaplonyi Kálmánné Ványi Sarolta 

Hírek az iskolafelújításról 
 

A Szent János téri iskolaépület termeiben nagyon 
rossz állapotok uralkodnak, rengeteg munka vár ránk, 
de idén megpróbáljuk élhetőbbé tenni a gyerekek 
számára. Egy tantermet már kifestett egy önkéntes 
apuka. Itt szeretnénk megköszönni Glöck Zoltán 
munkáját. Folyamatosan érkeznek a szülők, hogy 
segítsék munkánkat egy-egy tanterem kifestésével.  
     Szeretném megosztani a Szent László Falugaz-
dálkodási Nonprofit Kft. felhívását, bízva abban, hogy 
minél többen jelentkeznek. 

Lisziné Hunyadi Hajnalka 
 
 
 
 

Kedves Keresztúriak! 
 

Keresünk olyan önkénteseket, akik szívesen dolgoz-
nának az óvodának és az iskolának. Az iskolában 
elsődlegesen kőművesekre számítunk, de festőknek 
is találunk munkát. Az óvodában pedig víz- és fűtés-
szerelőre lenne szükségünk.  
     Jelentkezni a 06-20/405-8202-es telefonszámon 
lehet vagy a Facebookon üzenetben! Köszönjük!  

Elkezdődött az első és a második világháborús 
emlékmű felújítása. A közfoglalkoztatottak a 
nyári diákmunkások segítségével alaposan 
megtisztították a mohától és a földtől az obe-
liszket, majd lemeszelték. A köréje ültetett vi-
rágok szépen nyílnak.  
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Az I. világháború 1914 nyarán tört ki. A Monarchia július 28-án kül-
dött hadüzenetet Szerbiának. A Szentváry-Lukács János által létre-
hozott honlap (www.hungarianarmedforces.com/naptar/) adatbázisá-
ból tudjuk, hogy már a hadüzenet másnapján sor került fegyveres 
összetűzésre. 1914. július 29-én a 68. gyalogezred zimonyi zászlóal-
jának több katonája sebesült meg, halt hősi halált. 
     Lapunk 2014. februári számában olvashatták Prága Ildikó írását 
nagyapjáról, Kucsera Ferencről. Most az unoka újabb érdekes és 
megható felfedezéséről lesz szó.  

SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT − RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN  

„Ismerem a Dél-Tirolt, ismerem az Észak-Tirolt, az Alpokat, a nótám 
is onnan van…” – Nagyapám a padulai fogolytábor képein 

 

Az Europeana 1914–1918 program keretében Olaszország is hozzáférhe-
tővé tette háborús relikviáit, így számtalan dokumentumot és fotót. Ezek 
egyikében bukkantam rá 2014. február 8-án egy padulai albumra. Ebben 
negyvennégy fénykép és egy alaprajz található az osztrák–magyar hadifo-
golytáborról, annak építéséről és a környékén végzett fogolymunkákról. A 
fotókon több katona arca is tisztán kivehető, ezért lázasan kerestem, hátha 
felismerem a nagypapámat, aki 1916. augusztus 7-én a hatodik Isonzó-
csatában több száz bajtársával együtt esett fogságba, és a Salerno megyei 
Padulába internálták. 
     Nagyapám Ráckeresztúron született 1894-ben, és alig múlt húszéves, 
amikor 1914 nyarán sok falubéli társával berukkolt a 69-es császári–királyi 
gyalogezredhez Székesfehérvárra, ahonnan elindult velük a vonat az isme-
retlenbe. 1971-ben magnóra énekelt több szép nótát, amit így konferált fel: 
„A ’14-es háborúban az olasz fronton harcultam tovább, mint két évig. Isme-
rem a Dél-Tirolt, ismerem az Észak-Tirolt, az Alpokat, a nótám is onnan 
van.” Ma is őrizzük a hangját…  
     A fronton az I. pótzászlóaljnál szolgált népfelkelő gyalogos, címzetes 
őrvezető rangban, amikor az egyik legádázabb görzi hídfőért folyó küzde-
lemben, Oslavijánál elfogták az olaszok. Katonai visszaemlékezésekből és 
iratokból ismert, hogy az ottani foglyok közül többen csak 1919 őszén tér-
hettek haza. Nagypapám számára is ekkor érhetett véget a háború, de 
ennek pontos idejét nem ismerjük. 
     Most megelevenedtek számomra azok a – kilencvennyolc évvel ezelőtti 
– hétköznapok, amelyeket még pár hónappal ezelőtt elképzelni sem tud-
tam. Elmondani is nehéz az érzéseket, amelyek bennem kavarognak azóta, 
hogy az egyik képen felismertem a nagyapámat, ahogy emeletes ágyakat 
készít fogolytársaival a tábor udvarán. Egy másikon pedig vasúti vagonból 
adogat le építőanyagokat. Az ő egyenes, délceg tartását, jellegzetes állását 
és az arcát katonasapkában mással nem lehet összetéveszteni.  

Ott, azon a képen pontosan az a katona né-
zett a fotós lencséjébe, akiről 1915-ben egy 
egész alakos kép készült a Gellért-hegyi 
Citadellán. Ő a nagyapám, akit kilencvenkét 
éves lánya, az édesanyám is felismert. 
     Hihetetlen, hogy a sok kutatás, amit azért 
folytattam, hogy legalább a helyszínről meg-
tudjak valamit, ilyen fantasztikus eredmény-
nyel járt.  
     A táborról: a kolostort a karthauziak alapítot-
ták a XIV. században, 51 500 m2-en terül el, 
melyet ma is kőfal határol. Az olaszok a háború-
ban 1915-től, több ezer fő befogadására alkal-
mas hadifogolytáborrá alakították, ami minden 
szempontból megfelelt a háborús egyezmé-
nyeknek és az emberi elvárásoknak is.  
     A képek tanúsága szerint az északi fron-
tokról érkező osztrák, magyar és német kato-
nákkal folyamatosan építtették a fabarakko-
kat és azok berendezéseit. Volt asztalosmű-
hely, szabadtéri gőzgép és sínpárok, amivel 
az anyagok szállítását könnyítették. A szállá-
sok elkészültéig sátrakban vagy a kolostor 
épületében lakhattak a rabok. Utóbbiban 
főként a tiszteket szállásolták el. A barakkok 
két sorban egymással szemben, három 
tömbben helyezkedtek el, köztük latrinákkal 
és mosdókkal. Az alaprajzon látható épületek 
és kiszolgálóhelyek: 57 nagy barakk, 12 ki-
sebb barakk, 1 mosoda, 4 mosóbarakk, 24 
mosdó, 19 latrina, 1 fertőtlenítő, 2 elkülönítő, 
1 konyha az elkülönítőkhöz, 1 barakk fogoly 
tiszteknek, 2 őrgárda, 10 őrhely, 7 konyha, 1 
pékség, 1 húsfeldolgozó, 1 lovas udvar, 1 
lóistálló, 1 színházterem, 1 San Rocco- 
(Rókus-) kápolna, 1 halotti szoba. 
     A foglyoknak itt szinte semmi sem hiá-
nyozhatott, „csak” a szabadság és az ott-
hon. A hadifoglyok szerepe mindenhol a 
hiányzó munkaerő pótlása volt. Az olaszok a 
kolostor és a város víz-csatorna hálózatának 
építésein és a földeken vízelvezető árkok 
készítésénél használták őket. De a legna-
gyobb munka, amit végeztek, a város mellett 
magasodó Mandrianello hegyen átvezető út 
megépítése volt. Magyar hadifoglyok lába 
nyomában járunk, ha Campania tartomány-
ban az SP 273-as úton autózunk.               Kucsera Ferenc a kép jobb szélén áll 

Budapest, 1915 Padula, 1916–17 körül 
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SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT − RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN  

 Több külső munkán is látható sátortábor, ami azt 
sugallja, hogy nem vesztegették az időt, a minden-
napi fel- és levonulással. A munkafelügyelők a ruhá-
zat alapján saját tisztjeik voltak, de a táboron kívül 
végzett munkákon fekete ruhás, olasz lovasok is 
láthatók. A magyar és osztrák tisztek többnyire zseb-
re vagy csípőre tett kézzel állnak, ők ugyanis nem 
végezhettek semmilyen munkát a fogságban. A 
megbízható foglyokat két év után kiadták házakhoz, 
mezőgazdasági munkákra. Nagypapám is dolgozott 
egy családnál, akik a háború végén marasztalták őt. 
De mit is kezdhetett volna egy olasz leánnyal, mikor 
itthon várták a szülei, a testvérei, a falu, a határ, a 
Kanális, a harang, a kolompok hangja, a régi barátok 
és a leányok?  
     Tragikus, de vannak, akik – túlélve a háború pok-
lát – innen már nem kerültek haza. 
     A fogságba esés senki számára nem pozitív ese-
mény, de nagypapámnak éppen ez lehetett a mene-
külés a biztos haláltól egy olasz szurony vagy akna-
szilánk által. Az ott eltöltött évek alatt tökéletesen 
megtanult olaszul, látott egy új világot, megismert 
embereket. Bár tudom, nem vágyott erre, amikor 
1914 nyarán berukkolt a laktanyába. Szerencsésen 
túlélte azt, amit mi még elképzelni sem tudunk.  
     Hazatérvén, 1920 őszén megházasodott, és há-
rom gyermekük született: édesanyám, Erzsébet 
1922-ben, Ferenc 1927-ben, Ida 1933-ban. Egész 
életükben állatokat tartottak, földdel gazdálkodtak. 
Az ötvenes évek végén megérték a kollektivizálást. 
Ezeket a napokat én magam is átéltem, igaz, gyer-
mekként. Nagypapám akkor már majdnem hatvan-
éves volt, mégsem vesztette el az életkedvét. Szere-
tett „danolni”, és idős korában is gyakran szerepelt a 
faluban nótaesteken.  
     Nézve a fotóalbumot, látom, hogy jó helyen volt, 
jól bántak vele és társaival a taljánok, mégis elszorul 
a szívem, ha a katonáink háborús megpróbáltatásai-
ra gondolok. Kívánom, hogy mások is éljenek át 
ilyen katartikus élményt, ha kedvük támad őseik 
múltjából megismerni néhány villanásnyi epizódot. 

 

Prága Ildikó 
 

(A képek forrása: http://europeana1914-1918.eu.     
A képek tulajdonosa az olasz Museo Centrale del 
Risorgimento Roma [MCRR].) 

Kucsera Ferenc a vasútállomáson téglát adogat 

Prága Ildikó írása és a többi, eddig összegyűj-
tött I. világháborús dokumentum és fénykép 
megnézhető a község honlapján : 
www.rackeresztur.hu. Ugyanitt hallgatható meg 
az a hangfelvétel, amelyen Kucsera Ferenc 
katonanótákat énekel. Köszönet e páratlan 
értékes hanganyagért a családnak, hogy meg-
őrizték és közkinccsé tették. (Az írás és hang-
anyag megjelent a nagyhaboru.blog.hu-n is, az 
érdeklődők ott is megtalálhatják.)  

A fogolykarton a bécsi Kriegsarchiv tulajdona 

A hadifoglyok által épített Mandrianello út egy szakasza  

Útépítő hadifoglyok  egy csoportja 
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK” 

Bódis Rita Ercsiben nevelkedett, ott fejezte be általános iskolai tanulmányait. 
Eredetileg cukrásznak készült, de abban az évben, amikor jelentkezett volna, 
csak budapestieket vettek fel a Dobos vendéglátó-ipari szakközépiskolába. A 
virágkötészet is érdekelte, így a budapesti kertészeti középiskolába (ma Magyar 
Gyula Kertészeti Szakképző Iskola) került, dísznövénykertész lett.  
     Rita három gyermek édesanyja. Huszonhét éve él Ráckeresztúron, virágbol-
tot vezet, tagja a Mákvirág Tánccsoport Egyesületnek s aktívan részt vesz a 
település életében.  

A Rita Virágbolt kerítésén mindig ötletes 
díszek láthatók. A sok szép növény a bejárat 
előtt még vonzóbbá teszi a helyet. Az 1991 
óta működő üzlet vezetője sokoldalú szemé-
lyiség. Nemcsak csodálatos csokrokat köt, 
hanem rendkívül finom tortákat, süteménye-
ket is készít. Specialitása a somlói torta, de 
a vanília- és a csokis marcipán tortából sem 
marad egyetlen morzsa sem. Ínyenceknek 
ajánlható a szilvás gombóc torta, ami négy 
éve az ország tortája lett, Rita akkor figyelt 
fel erre a különleges édességre. Azoknak 
ajánlható elsősorban ez a desszert, akik 
különbséget tudnak tenni a többféle íz kö-
zött, s élvezni tudják ezek harmóniáját. 
     „A kreativitás fontos szerepet játszik egy 
dísznövénykertész életében. Mindig újat és 
újat kigondolni nehéz, de a mások által hul-
ladéknak vélt tárgyakban is meg lehet látni a 
lehetőséget. Nagyszüleink életéből, haszná-
lati tárgyaiból is ötletet meríthetünk” – véle-
kedik Rita. Tavaly például kockacukorból 
készített adventi koszorút, ezüst csillámmal 
fújta le, csak a gyertya nem cukorból készült. 
Az ötlet aztán másoknak is megtetszett.  
     „A virágok és a cukrászat mellett a másik 
szerelmem a zene és a tánc. Gyerekkorom-
ban néztem a tévében a Savaria Táncverse-
nyeket és az Én táncolnék veled című mű-
sort. Az előadók közül Zorán a kedvencem. 

Szeretem a lovakat is, gyakran járok fogat-
hajtó- és galoppversenyekre, de ha nagyon 
fáradt vagyok, akkor zenét hallgatok vagy 
nekiállok sütni. A sütés pihentet, kikapcsol.”                          
     A Mákvirág Tánccsoport sokféle táncot 
tanult már meg, legutóbb például a balmaz-
újvárosi aratóbál előtt léptek színpadra, a 
férfiak eszközös táncot mutattak be, az asz-
szonyok pedig a ABBA együttes Mamma 
Mia című dalára készített koreográfiát. A 
csoportot most a százhalombattai Forrás 
Néptáncegyüttes két fiatal tagja, Peti és 
Fanni segíti. 
     Rita a tánccsoport révén került kapcsolat-
ba az aratással is. A balmazújvárosi Rákóczi 
Olvasó Népkör évente megrendezett arató-
versenyén tavaly és idén is indult a 
ráckeresztúri csapat tagjaként, és elnyerte a 
legkitartóbb kévekötőnek járó különdíjat. 
„Nehéz munka volt. A meghatározott méretű 
területet egy óra alatt kellett learatnunk. A 
bírálók figyelembe vették, milyen magasra 
lett a tarló vágva, milyen erős köteleket kö-
töttünk, hogyan raktuk a kévéket, mennyire 
tiszta tarlót hagytunk. Századpontokon múlt 
a dobogós helyezés. A verseny előtt meg-
kérdezték, mi a jó kötél titka. Vizesnek kell 
lennie, hogy ne törjön. Sikerült is jó erős 
köteleket kötni.” (Hiába, egy virágkötő keze 
könnyebben rááll erre…)  

XV. kézi aratóverseny, Balmazújváros, 2014. július 5. 
 

A Hajdú-Bihar megyei városban működő Rákóczi Olvasó Népkör idén már tizenötödik 
alkalommal rendezte meg a hagyományos kézi aratóversenyt. A ráckeresztúri csapat 

újra benevezett. A versenyre előkészí-
tett búzatáblákat kisorsolták, majd egy 
óra alatt kellett teljesíteni a feladatot.  
     A csapat összetétele és a feladatok 
nem változtak: Radócz József kaszált, 
Bódis Rita volt a kévekötő, dr. Szentes-
Mabda Katalin Dóra szedte a markot. 
     A versenyben tíz csapat indult. A 
ráckeresztúriak a negyedik helyezéssel 
két helyet javítottak a tavalyi eredmé-
nyükhöz képest. Ráadásul két különdí-
jat is „arattak”: Rita kapta a legkitartóbb 
kévekötőnek járó elismerést, Katalin lett 
a legjobb marokszedő.                    (RH) 

Rita sokáig volt az óvodai szü-
lői munkaközösség elnöke, 
rendszeresen támogatja a 
különféle községi rendezvé-
nyeket, a virágosításba is be-
kapcsolódott. Tavaly és tavaly-
előtt ő készítette a polgármes-
teri hivatal előtt álló kopjafára 
az adventi koszorút. A Mákvi-
rág Tánccsoport rendezvénye-
in ő konferál. 
    „Szeretek közösségben 
lenni, szeretem az embereket, 
szeretek segíteni. Ez nem min-
dig az anyagiakon múlik. Szá-
momra fontos, hogy azok, akik 
egy településen élnek, össze-
fogjanak, s közösen próbálják 
szebbé és jobbá tenni környe-
zetüket, életüket.”  

G. Á.  

„Ha már a fákat nem neveljük, 
s a csónakunkat is eltüzeljük, 
mire véssünk majd jelet, 
hogy itt állt egykor a sziget.” 

(Zorán: A sziget) 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 

E.ON gáz- és villanyóra-, 
valamint mobil telefon-
f e l t ö l t é s  ( V o d a f o n e , 
Telenor, T-Mobile) a kas-
télyban lehetséges.  
     Hétfőn, kedden, szer-
dán, csütörtökön 9 és 15 
óra, pénteken 8 és 12 óra 
között várjuk Önöket.  
     További információ 
kérhető a 06-25/454-095 
telefonszámon vagy a 
sztlaszlo@rackeresztur.hu  
e-mail címen.  
 

Szent László Falugazdálkodási 
Nonprofit Kft. 



2014. július                                                                                                                                    11 

 

Vadászat Ráckeresztúron – Zöld Erdő Vadásztársaság 
  

Ráckeresztúr és Martonvásár körzetében harmincnégy évvel ezelőtt alakult 
meg a helyi vadásztársaság, melynek huszonnyolc tagja közül ketten hiva-
tásos vadászok – tudtuk meg Kovács János vadászmestertől, aki a Zöld 
Erdő Vadásztársaság céljairól, feladatairól, a természethez és a gazdálko-
dókhoz való viszonyáról is beszélt.  
     A társaság tagjai nagyon jó kapcsolatban állnak egymással és a termé-
szettel. A hozzájuk tartozó 5621 hektáron igen kevés a vadászatra alkalmas 
terület a lakott területek, autópályák, valamint állattartó telepek miatt. 
     A vadásztársaság fő célja nem az állatok pusztítása, hanem a természet 
megóvása. Feladatuk az egészséges flóra és fauna fenntartása. A kivágott 
fák helyére csemetéket ültetnek, majd vadkár elleni kerítést húznak köréjük. 
A kerítés addig marad ott, míg a cserjék el nem érik a két métert, ami a 
telepített fák esetében akár húsz év is lehet. Természetes megújulás esetén 
nem alkalmaznak kerítést, és akár öt év alatt is elérik a két métert. Amelyik 
erdő elérte a vágásérett kort, azt a tulajdonos kitermelteti, és a faiparban hasznosítják. Ezzel a körforgással a vadnak folyamatos 
élőhelyet tudnak biztosítani. A vadászat általában a dúvadirtásban és az természetes szaporulat fenntartásában nyilvánul meg. 
Emellett az állatoknak biztonságos környezetet kell létrehozni, etetni, itatni őket, és karbantartani az egészséges populációt. 
     Gazdálkodásuk kis költségvetésű. A társaság a tagdíjakból, vadásztatásból és a vadhús értékesítéséből tartja el magát. Kiadá-
saikba beletartozik a vadőrök fizetése, a téli etetés, a minimális vadkár, magaslesek és etetők karbantartása, amit gyakran kell 
végezni a vandalizmus miatt. A gazdáknak hála az etetésre és a vadkárra nem megy el annyi bevétel, mert a vadászok egy 3,2 és 

egy 1,8 hektáros vadföldet tudnak művelni, amin kukorica terem. 
A magtárak söprése után a megmaradt termény is a vadászoké. 
     A vadászat mellett szemétszedési akciót végeznek, előadáso-
kat tartanak, és kirándulást szerveznek a gyermekeknek, hogy az 
ifjúság is megismerkedjen az élővilággal. 
     A vadásztársaság igen jó viszonyt ápol a két település önkor-
mányzatával és a mezőgazdasági földtulajdonosokkal. Ha valaki-
nek szüksége van a kártékony állatok gyérítésére, a vadászokra 
számíthatnak, például a gazdasági területek környékén túl sok 
örvös galamb és róka akad. Cserébe a gazdák jobban odafigyel-
nek a vadakra. 
     Az itt legjellemzőbb vadfajok az őz (kétszáz-kétszázötven da-
rab), a mezei nyúl növekvő egyedszámmal és a fácán, de egyre 
nagyobb létszámban fordul elő a vaddisznó. Kis területen fogoly-

családok is laknak, de kevés az esélyük a szaporodásra. Időnként gímszarvas is megjelenik a területen. A ragadozó állatok közül a 
róka és az aranysakál, más néven a toportyán említhető. Sajnos az előbbi olyannyira elszaporodott, hogy gyérítést kell alkalmazni. 
Irtásra a szarkák és a varjak esetében van még szükség, amit élve fogó csapdákkal hajtanak végre. Alacsony példányszámban 
borz is él az erdőben. 
     Egy vadászidény március 1-jétől február végéig tart. Ezen belül az is meg van határozva, hogy mikor mire lehet lőni. Gerlékre, 
galambokra augusztus 15-től január 30-ig; fácánra október 1-jétől február 28-ig; őzbakra április 15-től szeptember 30-ig; vaddisznó-
ra, rókára és aranysakálra egész évben kiadják az engedélyt. A 
vadászat legjellemzőbb formái a hajtóvadászat, cserkelés 
(cserkészés) és lesvadászat. Ezeknek szigorú szabályai vannak. 
Először be kell vezetni, hogy ki, mikor, meddig vadászik. Azután 
mit vadászott. A leterített állatból mintát kell adni különböző szerve-
zeteknek (például a NÉBIH-nek [állategészségügyi hivatalnak]), 
hogy a piacra kerülő hús egészséges legyen. A haszonállatból a 
húst leadják vagy megveszik, a trófeát pedig megtartják. 2010-ben 
sikerült egy 508 grammos őzbakagancsot a terítékre hozni. 
     A vadászat után az állatnak megadják a végső tiszteletet. A 
vadászatok befejezésekor az összes elejtett vadat lombokkal éke-
sített díszhelyre szabályos, rendezett sorokban kirakják, minden 
tizedik darabot kissé feljebb húzva. Kürtszóval tiszteletadás törté-
nik, azután pár perc csend következik. Ez az úgynevezett teríték.  
     A hagyomány szerint a vadász, aki először ejti el áldozatát, 
beavatási szertartáson esik át. Először választ egy keresztapát. 
Majd a puska és az elejtett vad fölött négykézlábra áll, és a keresztapa három sújtást mér az ifjú vadászra. Az elsőt a vadászok 
védőszentjeinek nevében (Szent Hubertus és Diana), a másodikat az elejtett vad tiszteletére, a harmadikat a maga nevében. Ez-
után az ott jelen lévő vadászok egy-egy ütéssel jutalmazzák és avatják a kezdőt. 
     Mára már a régi szokásokhoz, hagyományokhoz hozzákapcsolódott a természetvédelem és a sok szigorú szabály, ennek kö-
szönhetően ezzel a sportággal, hobbival nem okoznak az emberek akkora kárt a természetben, mint ahogy azt annyian gondolják. 

Takács Flóra 

Kovács János vadászmester a mesterséges itatónál 

Vadetető és -itató 

Vadászavatás 
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Ezüsthold 
 

Verőfényes nyári nap volt. A gabonatáblák sárga tengere 
lágyan ringatózott az erdő mellett, a lágy szellő ölén, ara-
tásra várva. A gróf szokásos napi sétáját tette meg birtoká-
nak erdejében. Az övé volt a legszebb erdő az országban. 
Még a király is a csodájára járt. Az égig érő fák között 
megannyi patak folydogált, csobogásuk mint lágy zene 
töltötte be az erdőt. A madarak csodálatos énekétől pedig 
még a legszomorúbb ember is egykettőre felvidult.  
     A gróf egyenesen az erdő közepébe ment, ahol favágói 
serényen dolgoztak. 

– Gyorsabban, gyorsabban! Már régen készen kellene len-
ni! – sürgette őket a gróf. 
– Nemes uram, kérlek, ne sürgess minket, dolgozunk mi, 
már három fejszénket elkoptattuk – mondták a favágók. 
– Jaj nekem! Hogyan lesz így új istállóm, ha a fát nem tu-
dom időben összevágatni? A kőfaragók már faragják a 
vörös márvány itatókat, az ácsok csak a fára várnak, hogy 
dolgozni tudjanak. Azt szeretném, ha az enyém lenne a 
legeslegszebb istálló hetedhét országban! Olyan szép le-
gyen, hogy a távoli országok királyai is csak ámuljanak, ha 
meglátják! – nézett körbe a gróf, ám csodálkozva vette 
észre, hogy a tegnap kivágott fáknak csak hűlt helyét találja. 
     Megkérdezte a favágókat, hova lettek a fák, mire ők azt 
felelték, hogy biztosan szellemek tették vissza a helyükre 
őket, mert reggel, mikor kijöttek az erdőbe, mindegyik 
ugyanott állt, ahonnan kivágták. A gróf elhatározta, hogy 
ennek utánajár. Este elbújt az egyik bokor tövében, onnan 
figyelte a farakást. 
     Telt-múlt az idő, a gróf nagyokat ásítozott, és egyre 
álmosabb lett. Éjféltájban aztán egy csuda jelenségre lett 
figyelmes! A fák közül egy hatalmas, ezüstszínű ló alakja 
tűnt fel, körülötte vakító fénnyel. A ló megállt a farakás-
nál, és fejét billegtette, mintha csak hívna valakit, mire az 
erdő minden pontjából száz meg száz apró fénypont szállt 
felé. Tündérek voltak. Mikor odaértek a lóhoz, körbere-
pülték a farakást, és láss csodát, a fák felemelkedtek és 
visszaálltak tuskóikra, mintha csak visszaragasztották vol-
na őket. Ekkor a ló felágaskodott, mire a tündérek eltűn-
tek az újraéledt fák lombjai közt, ahol az otthonaik voltak. 
     A grófot teljesen elbűvölték a tündérek, de főként a ló, 
és elhatározta, hogy befogja. Elővette a kötelét, amit ma-
gával hozott, lasszót formált belőle, és a ló felé dobta. 
Nagyon megörült, és roppant büszke volt magára, hogy 
már az első dobása sikerült. Mintha legalábbis az egész 
udvartartása figyelné, olyan peckesen járva vezette hazáig 
a paripát. „Hogy fognak majd irigykedni rám a grófok és a 
hercegek, amiért ilyen gyönyörű lovam van!” – gondolta 
magában, míg bekötötte a lovat az istállóba.  

Másnap, mikor lement az istállóba, hogy megnézze az 
ezüst lovat, az nagyon szomorúnak tűnt, és ezüst színe 
sokat fakult. Már indult volna, mikor a paripa megszólalt: 
– Engedj el, kérlek, nem tudod, mit teszel! 
– Miért engednélek? Nem jó itt neked? Nézd, milyen 
szép helyen vagy! Az enyém lesz a legszebb istálló az 
egész királyságban. Itáliai mesterekkel faragtattam ki vö-
rös márványból az itatókat, arany etetőket rakattam min-
denhová, az erdőm legszebb fáiból készül a tető, s te 
mégsem érzed jól magad? 
     A ló nem válaszolt, a gróf pedig elment szokásos erdei 
sétájára. Ám amint az erdőbe ért, csodálkozva vette észre, 
hogy a fák levelei megsárgultak és hullani kezdtek, pedig 
nyár volt, a madarak éneke bánatos csiripelésnek hallat-
szott, és a patakok csobogása morajlásnak tetszett. A gróf 
nem értette a dolgot, tűnődve indult haza. Másnap újból 
elsétált az erdőbe, ami még szomorúbbnak tűnt. Harmad-
nap, mikor ismét az erdőben járt, a fák már teljesen lehul-
latták leveleiket, a fű és a virágok elszáradtak, és teljes 
csend honolt mindenütt. A tündérek fájánál még szomo-
rúbb látvány fogadta. Az aprócska lények erőtlenül üldö-
géltek az óriási fák ágainak tövében, s mikor meglátták a 
grófot, esdeklően néztek rá. A gróf hiába kérdezte őket, 
mi történt az erdővel, senki nem válaszolt neki. Szívében 
szánalom gyúlt a tündérek iránt, és mintha vaspántok 
szorítanák össze, olyan erővel telepedett rá a búbánat. 
Nagy bánatában hazaindult, és arcán csak úgy patakzottak 
szomorúságának könnyei. Észre sem vette, hogy amint 
egy-egy könnycsepp földet ért, ott újra kisarjadt a fű, és 
kinyíltak a virágok. Lábai egyenesen az istállóba vitték, 
ahol döbbenten látta, hogy az egykoron oly csodálatosan 
szép paripa csak árnyéka önmagának, és alig áll a lábán. 
– Mi történt az erdőmmel? – kérdezte a gróf. 
– Tönkretetted – válaszolta a ló. – Kivágattad legszebb 
fáit, és elvetted a lelkét. Mert én, Ezüsthold vagyok e tün-
dérerdő szíve-lelke. Kapzsiságod miatt szenved most 
minden élőlény az erdőben. 
     A gróf nagyon szégyellte magát. Megfogta a lovat, és 
visszavitte az erdőbe. Ezüsthold, amint megpillantotta a 
foltokban kisarjadt 
füvet, rögtön lelegel-
te. Minél többet 
evett, annál erősebb 
lett, és úgy éledt újjá 
vele együtt az erdő is. 
A tündérek örömtán-
cot jártak, mikor 
meglátták a paripát, a 
madarak ismét dalra 
fakadtak, a fák újra 
kizöldültek, és ezer-
nyi színes virág nyílt, 
amerre a szem ellá-
tott. A gróf szívét 
melegség járta át ennyi gyönyörűség láttán. Soha nem 
látta még ilyen szépnek az erdőt. Elhatározta, hogy min-
dent megtesz azért, hogy mindörökre ilyen maradjon. 
     Élete hátralevő részében óvta és védte az erdőt. Fákat 
telepített, virágokat ültetett, madáretetőket készített, és 
soha többé nem tette be a lábát a vörös márvány itatós 
istállóba, ami még ma is ugyanúgy áll az iszkaszentgyörgyi 
kastély udvarán, mint régen.                                     B. A. 

Az iszkaszentgyörgyi kastély ma 

Mese – nem csak gyerekeknek 
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OLVASÓLÁMPA: A HOLD  Szent Kristóf ünnepe: július 25. 
Szent Kristóf napja nem egyszerűen az utazók 
vagy az autósok ünnepe. A korabeli legenda – 
melynek legismertebb képét, egy kisgyermeket 
a vállán cipelő férfit kulcskarikán, autó-
plaketteken sokszor ábrázolják –, sokkal többet 
üzen mindannyiónknak. Magáról az életről 
beszél. 
     A történet egy termetes, erős férfiról szól, 
aki fejébe veszi, hogy megkeresi a világ legha-
talmasabb királyát, hogy annak szolgálhasson. 
Eljut egy nagy királyhoz, akiről azt beszélik, 

hogy nincs nála nagyobb, ám hamarosan kiderül, hogy a király fél az ördög-
től. Továbbindul tehát, hogy az ördögöt kövesse. Meg is találja egy vad és 
rémes külsejű csapat élén, ám hamarosan kiderül, hogy bizony az ördög is 
fél valakitől: amikor egy útszéli kereszt mellé érnek, riadtan menekül, és 
óriási kerülővel tér csak vissza az útra. Christophorus unszolására bevallja: 
„Volt egy ember, Krisztus nevezetű, akit keresztre feszítettek. És ha ennek a 
keresztnek a jelét látom, nagyon félek, és menekülnöm kell előle.” 
Christophorus ezek után sokáig keresi Krisztust, de sehol nem találja. Végül 
egy remete javasolta neki, hogy üljön annak a mély, és erős sodrású folyó-
nak a partjára, ahol átkelés közben sokan megfulladnak; segítsen minden 
embernek az átkelésben, és várjon. Krisztus akkor majd kinyilatkoztatja 
magát. Christophorus vállalja a szolgálatot. Éveken keresztül hordja át az 
embereket, és közben türelmesen vár. Hosszú idő múlva, váratlanul egy 
gyermek áll meg előtte, és kéri, hogy vigye át a túlpartra. Christophorus 
fölveszi a vállára, kezébe veszi a botját és belegázol a vízbe. Ám a víz egy-
re magasodik, a gyermek pedig olyan nehéz lesz, mint az ólom. A hatalmas 
termetű Christophorus csak nagy nehezen ér át a túlpartra, mire a gyermek 
azt mondja: – Ne csodálkozz ezen, Christophorus. Többet vittél a válladon, 
mint az egész világot: azt, aki az eget és a földet teremtette, és aki hordozza 
a világ bűneit. Tudd meg: én Krisztus vagyok, akinek ezzel a munkával szol-
gálsz. 
     Egy legenda a maga egyszerű képeivel sokszor hatásosabban beszél az 
életről, mint a történeti tények. Christophorus az az ember, aki felteszi ma-
gának a legfontosabb kérdést: mi az élet értelme, miért akarok élni? Kereső 
ember, aki konkrét célnak akarja szentelni életét, ezért a célért veti latba 
képességeit. Nem önmagát állítja középpontba, hanem szolgálni akar. El is 
indul saját útján. Még nem tudja pontosan, hogy mit keres, de sejti, hogy 
meg kellene találnia életében azt, amit ő még nem ismer. Lényeg az, hogy 
nem adja önmagánál alább; fölfelé törekszik. Sokan vagyunk a keresés 
állapotában, de sajnos sokan leragadunk egy-egy állomásnál. Nincs erőnk 
tovább keresni. Nekem ennyi elég – mondjuk, és nem tudjuk, miről vagy 
kiről mondunk le ezzel. Az út itt már nem fölfelé vezetne, hanem befelé. A 
lélek mélységei felé. A bölcs remete az, aki a történetben erre figyelmeztet: 
a leghatalmasabb célt nem a látható világban kell keresnem, hanem önma-
gam lemondásában, az emberek szolgálatában, a türelmes várakozásban. 
Különös: éppen a nagyot és erőset keresve vezet Christophorus útja a kicsi-
nyekhez és a rászorulókhoz. Itt már nem „fölül” van, a befolyásosak birodal-
mában, hanem „alul”, a segítségre szorulóknál. Ám ez mégsem veszteség, 
hiszen a várakozás és a szolgálat ideje alatt ismeri meg a „való világot”. Ez 
az „átmenet”, (folyón való átkelő), fontos határpont az életben. Mert ekkor, 
egy ilyen radikális átmenet után nyilatkozhat meg az Isten. Aki teljesen más, 
mint amit sokszor képzelünk róla. Egy „gyenge” kisgyermek képében szólít 
meg bennünket (betlehemi gyermek), akiről kiderül, hogy nehéz, mint az 
ólom. Gyengeségében, szelídségében, szeretetében van az erő. Ez az a 
„súly”, ami leleplezi a mi gyengeségünket. Éppen akkor, amikor elmerülünk 
a nehézségekben, és a hullámok összecsapnak a fejünk fölött, éppen akkor 
van hozzánk a legközelebb a lehetőség, hogy elfogadjuk ezt a gyengéd 
szeretetet. Hiszen ott ül a vállunkon.  
     A Kristóf név Krisztust hordozót jelent. Ünnep ez a nap mindenkinek, akik 
a nagyot keresik, és akik a keresztség által vállalják életükben, hogy máso-
kat hordoznak Krisztusért, és Krisztust hordozzák másokért.                   v. v. 

A Hold ünnepnapja július 20-a. E napon arra 
emlékeznek világszerte, hogy negyvenöt évvel 
ezelőtt, 1969. július 20-án lépett először em-
ber a Hold felszínére. Ekkor hangzott el a 
sokat idézett mondat az amerikai űrhajóstól, 
Neil Armstrongtól: „Kis lépés egy embernek, de 
hatalmas ugrás az emberiségnek.” Az Apollo–
11 legénysége elsősorban kőzetmintákat gyűj-
tött, de speciális műszerekkel talaj- és pormin-
tát is vettek tizenhárom centiméter mélységig. 
     A hold, a holdfény több művészt megihle-
tett. Beethoven Mondschein- (Holdfény-) szonátá-
ja az egyik legismertebb klasszikus zenei pél-
da, de eszünkbe juthat Mike Oldfieldtől a 
Moonlight Shadow című sláger vagy az Illés 
együttes egyik népszerű, sok vihart kavart 
dala, a Holdfény ’69. A költészetből a francia 
Paul Verlaine Holdfény című versét említhetjük, 
de ha a gyerekeknek szóló antológiákban ke-
resgélünk, biztosan ráakadunk Csoóri Sándor 
Moziba megy a Hold című rövid versikéjére:  
 

Moziba 
megy a Hold, 
vigyorog a képe, 
tízfilléres csillagok 
csörögnek zsebében. 
 

Felhő-páholyban csücsül, 
bámulja a földet, 
pereg a film: 
esti szél 
zöld héjú dinnyét 
görget. 
 

Nem dinnye az: 
vaddisznó! 
Csörtet az erdőmélyből, 
jujj! – a Hold 
megijed, s lefordul a székről. 
 

A holdat néző férfi és nő című, sejtelmes hangula-
tú Caspar David Friedrich-festmény 1830–35 
körül keletkezett. Úgy tűnik, a férfi és a nő 
egymás társaságában is magányos; akárcsak a 
művész legtöbb alakja – csendben, arcukat 
elrejtve állnak. Előttük a hold a végtelen 
messzeségben emelkedik fel az égen.         (g) 
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FEJTÖRŐK KICSIKNEK, NAGYOKNAK 
 

1. Mit jelentenek az alábbi régies hangzású szavak?
  

kalamáris – …………………….. 
korhely  – …………………….. 
sajka  – …………………….. 
szelindek  – …………………….. 
dolmány  – …………………….. 
 

2. Hogyan nevezik az alábbi állatok kicsinyeit?  
 

 juh  – …………………….. 
 kecske  – …………………….. 
 medve   – …………………….. 
 ló  – …………………….. 
 vaddisznó – …………………….. 
 
3. Igaz vagy hamis? A helyes választ húzza alá! 

 
Az USA fővárosa New York.              igaz  hamis 
Harry Potter homlokán csillag alakú jel van.  igaz  hamis 
Kodály Zoltán daljátéka a Háry János.      igaz hamis 
A sakktáblán 62 mező található                   igaz  hamis 
567,45 dm3 = 5,6745 dl       igaz  hamis 
 
A megfejtést 2014. augusztus 10-ig várjuk a 
rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen, vagy 
személyesen is leadhatják a könyvtárban, nyitvatartási 
időben. A helyes megfejtők közül három szerencsés 
jutalomban részesül.  

A júniusi Ráckeresztúri Hírmondóban megjelent ke-
resztrejtvény helyes megfejtése: „A jog nem az, amit 
adnak, hanem amit nem vehetnek el.” (Ramsey Clark 
amerikai ügyvéd) Több helyes megfejtés érkezett.       
A három szerencsés nyertes: Csépán Jánosné, 
Herkli Istvánné, Szakolci Marosvölgyi Éva. A nyere-
mények a könyvtárban vehetők át nyitvatartási időben. 
Minden megfejtőnek szeretettel gratulálunk!  

ELADÓ kiváló állapotú üvegtetős étkezőasztal 
(160×80 cm), irányár: 18 000 Ft; dohányzóasztal 
(120×60 cm), irányár: 12 000 Ft. A kettő együtt:    
25 000 Ft. Érdeklődni lehet: 06-30/3015297 
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Ráckeresztúr, Kocsy-Mayer u. 40. Alapterület: 1080 m2 
(lakóház + udvar), összközműves. Eladó a mellette lévő 
1078 m2 beépítetlen telek is. A kettő együtt vagy külön-
külön is megvásárolható. Érdeklődni: Wágner Róbertné 
Telefon: 06-20/346-8210 

ELADÓ 

Tartozz közénk! 
Veszélyben a martonvásári kézilabda jövője 

 

Válaszúthoz érkezett a Martonvásári Kézilabda Sport-
egyesület felnőtt női kézilabdacsapata. Az évek óta lét-
számhiánnyal küzdő csapat az őszi bajnokságra már 
nem biztos, hogy tud nevezni. 
 

Sajnos az utánpótlás hiánya, számos sérülés és néhány eliga-
zolás miatt hét főre szűkült a csapatlétszám, ezért úgy néz ki, 
hogy lányaink nem tudják vállalni a következő szezont, 
bármennyire szeretnék is. Az 1957 óta működő egyesület női 
kézilabdacsapata Martonvásáron megszűnni látszik. 
     De nem csak a női vonalon gyengült meg az MKSE. 
Férficsapatunknál is hasonló a helyzet, ugyan ők még tudnak 
nevezni az ősszel induló Fejér megyei kézilabda-bajnokságra, 
de a jövőjük kérdéses, hiszen a csapat létszáma tíz főre csök-
kent az évek során. 
     A jelenlegi tagok nagy része több mint tíz éve játszik az 
egyesületnél, de csere nélkül nem tudnak nekivágni egy újabb 
szezonnak. A játékosok nem szeretnék feladni a szenvedélyü-
ket, de nincs más választásuk utánpótlás hiányában, hacsak 
nem sikerül záros határidőn belül új játékosokat igazolniuk. 
     Nehéz abbahagyni ennek a maroknyi embernek azt, ami 
nemcsak a hobbija volt, hanem az élete része. Amikor min-
den más programjukat háttérbe szorítva jártak edzésre és 

hétvégéiket feláldozva 
meccsekre, sőt olykor 
a családjukat is a má-
sodik helyre szorítva 
vetettek alá mindent a 
kézilabdának. Szomo-
rú pillanat ez a kézi-
labda szerelmeseinek. 
     Épp ezért, aki 
elmúlt már tizennégy 

éves, érez magában affinitást a kézilabda iránt vagy ismer 
olyat, aki szívesen kipróbálná magát, és szeretne egy jó han-
gulatú fiatalos csapathoz tartozni, akkor szeretettel várjuk 
férfi és női edzéseinkre, amely időpontjáról és helyszínéről 
részletes információt a következő címeken kaphat: 
     zaborszki.helga@gmail.com vagy +36304711072  
     peterdobos@t-online.hu vagy +36304768059. 

 
 
 

GYERE, ÉS LÉGY TAGJA AZ MKSE-NEK! 
 

Záborszki Helga 

Napközis sporttábor 
 

Idén ismét megrendeztük a már szinte hagyománnyá 
vált nyári napközis sporttábort Ráckeresztúron 
Sutyinszkiné Ica néni közreműködésével.  

      Már az első nap hat csapatot alakítottak ki a gye-
rekek, s így megkezdődtek a különböző szellemi és 
ügyességi vetélkedők, melynek eredményét pénteken 
ebéd után ki is hirdettük. Volt itt minden: csatakiál-
tás, csapatnév, csapatzászló jelszóval, továbbá sor-
váltóverseny, floorball, várméta, kidobó, tűzfogó, 
fára mászás, foci és még sorolhatnánk. Szerencsére 
az idő is nekünk kedvezett, így minden tervezett 
programon részt tudtunk venni: lovagoltunk Torda-
son, úsztunk Ercsiben, kalandparkoztunk Tordason, 
s alaposan gyomláltunk az iskola kertjében is. 
     Szeretnénk még egyszer megköszönni a segítsé-
get Lukács Zsuzsa néninek, Drozdikné Tündi néninek 
és Gombás Gabinak is! 

Endrődi Noémi 
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Megkérdeztük…          
                                                                                        

Mit érdemes tudni a Nyitott kapu programról?                                     Válaszol: Lisziné Hunyadi Hajnalka, 
a Szülői Munkaközösség elnöke 

 

– A Nyitott kapu program idén indult, de bízunk benne, hogy lesz folytatása. Minthogy a faluban még nincs olyan játszótér, 
amely mindenki számára használható volna, a Hősök téri iskola játszóterét tette elérhetővé az önkormányzat. Ez azt jelenti, 
hogy az iskolaudvar kapuja nyitva áll az érdeklődő gyerekek és felnőttek előtt június végétől egészen augusztus végéig, dél-
után három és este nyolc óra között. A tornacsarnok nyitva van, így a mosdó használható, a kézmosási, vízvételi lehetőség 
biztosított. 
     Az önkormányzat Kiss Ferenc és a polgárőrség ötletét felkarolva és a szervezet tevékeny részvételével felkérte a civil 
szervezeteket, hogy segítsenek az állandó felnőtt felügyelet biztosításában. Rengeteg ötlet, javaslat érkezett, és különböző 
kézműves, kulturális vagy sportfoglalkozásokat tartottak már eddig is a játszótérre kilátogató gyerekeknek. Herkliné Marika 
például a papírfonás rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket, a Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület tagjai tollaslabdázás-
sal, kifestőkkel várták a diákokat, ráadásként pogácsával és üdítővel, de volt arcfestés, gyöngyfűzés, kártya- és különféle 
társasjátékok is. Radócz József és Baki Sándor focimeccseket szervezett, a Mákvirág Tánccsoport Egyesület hölgy tagjai 
fonalbaba-készítéssel, papírhajtogatással foglalkoztak. A Nemzetőrség is jelezte, hogy részt vesz a programban. Egyre több 
felajánlást kapunk magánszemélyektől, civil szervezetektől és cégektől is. Az Édenkert zöldség- és gyümölcsüzlettől dinnyét, 
Pintérné Bánkuti Mónikától kekszet, cukorkát. Malomsoki Tibor lufikat ajánlott fel a gyerekeknek, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
és Forrás Ferencék üdítőt, Herkliné Marika nápolyit. Nagyon sokat segít Buti Sándorné Ami és lánya, Gombás Gabi is.  
     Várjuk mindazok jelentkezését is, akik gyermeküket, unokájukat szívesen kikísérik a játszótérre, és szívesen részt venné-
nek a felügyelet vagy a kreatív elfoglaltság biztosításában. Várjuk a kismamákat is, alakítsanak baba-mama klubot. Várunk 
minden játszani, focizni, alkotni vágyó gyermeket, fiatalt. Ötleteket, javaslatokat szívesen fogadunk, nálam lehet jelentkezni 
telefonon (06-30/620-5912) vagy akár a Facebookon keresztül is. Bízom benne, hogy a kezdeményezés sokaknak megnyeri 
tetszését, hiszen a gyerekek így  biztonságos környezetben tölthetik a szabad idejüket. 

„Ezer esztendeig megvoltunk békes-
ségben vele sok bánatban és kevés 
örömben egyaránt. Az öreg kúriákat 
kelepelve köszöntötték az évek ta-
vaszra fordulásán, és a történelem 
borult, roskadozó, szomorú napjain 
ott kóvályogtak az üszkös romok 
felett. 
   Ezt ne feledd hát, fiatal vadásztár-
sam, és ápold a múltat, mert abból 
lesz a jövendő. És vedd le a kalapod 
a tradíciók előtt, ha erős és nagy 
akarsz lenni, mint ahogy nagyok let-
tek azok, akik ezeken a tradíciókon 
nőttek fel: apád meg az ükapád. Vagy 
rosszabb akarsz lenni náluk? Oko-
sabb? 
   Hagyd hát békében a gólyamadarat! 
   Vagy azt hiszed, nem lesz már ta-
vasz, amit hirdetni kell? Lesz, attól ne 
félj! De ha felrúgod a tradíciókat, 
abból a tavaszból hiányozni fog nem-
csak a gólyamadár, hanem hiányozni 
fogsz te magad is.”  
 

(Részlet Fekete István Gólyamadár című, 
1934-ben írt elbeszéléséből) 

ÚTRAVALÓ ÜZENET A mi gólyánk 
 

Damak Lászlónétól tudjuk, hogy a fészekben egy 
gyűrűs gólyácska van, 2011. június 12-én Daba-
son gyűrűzték, valószínűleg most tért vissza 
először Afrikából, most belakja a fészket, és re-
mélhetőleg jövőre már itt alapít családot. Hordott 
föl ágakat, de mivel még nem ivarérett, látványos 
fészekrakásra idén nem lehet számítani. Sokat itt 
tartózkodik, sőt már most ketten szépítgetik a 
fészket. Remélhetőleg jövőre majd ugyanide 
térnek vissza. 
     A Magyar Madártani Egyesület honlapján 
(www.mme.hu) a következőket olvashatjuk a 
gólyákon látható gyűrűkről: „Ezek az adatok segí-
tenek megtudni, hogy a szülői fészektől milyen 
messzire telepednek meg felnőtt korukban a 
gólyák, hűek maradnak-e fészkükhöz és párjuk-
hoz életük során. Az ilyen megfigyelések kiegé-
szítik a hosszú távú vonulás vizsgálatára alkal-
mas, műholdas adóval felszerelt madarak köve-
tését. A madarászok ezért minden gyűrűs gólya 
adatát örömmel fogadják. Ha időben eljut az in-
formáció a MME-hez, a helyi szakértők minden-
képpen megpróbálják a madár azonosítását. Ha 
gyűrűs gólyát lát, kérjük, a következő címen je-
lezze: ringers@mme.hu.”                                 

     (rh) 

Fo
tó

: B
izs

u 

Gyűrűs gólyaláb 


