
 

 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                      2015. augusztus 

Szabó Lőrinc Szamártövis című verse a Te 
meg a világ kötetben jelent meg 1932-ben.  

 
 

Lilabóbitás útszéli gyom, 
árokpart árva éke, 
talpig fegyverbe öltözöl, 
pedig lelked csupa béke. 
Neved gúnyolva mondja: szamár! 
s gyűlölve mondja: tövis! 
Pedig te csak élni akarsz, ha hazád 

mostoha is. 
 

Porban s napban sorvadva virulsz 
torzonborz vértezetedben: 
sok kín szerezte neked e jó 
páncélt a sebek ellen! 
Ne bánts! – jajdul fel a kéz, amely 
megbántott – Jaj ne bánts! 
(Ő bánt, és bűnös, ugye, te vagy, 

szegény bogáncs?) 
 

Nekem szép vagy, dacos virág, 
sivatag utak éke: 
hol az élet mást megöl, te megállsz, 
talpig fegyverben a béke: 
s mintha tudnál valamit, 
barátságtalan, bús virág, 
amit nem tudnak, csak sasok 

és katonák. 
 

Mozdulatlan katona vagy: 
befelé őr, őre magadnak! 
Őrt állsz és szárnyas gyermekeid 
a messze jövőbe szaladnak: 
és állsz még, állsz még akkor is, 
mikor az ősz maró 
esőiben megrothad a rét 

és jön a hó. 
 

Mint múzeumban holt lovagot 
páncélja idéz kevélyen, 
szuronyos csontvázad úgy zörög 
december jég szelében: 
de mint holt őr, helyeden maradsz 
egészen az új tavaszig, 
melynek, a nyár halálakor, 

üzentél valamit. 

Bemutatkozik Ráckeresztúr új jegyzője 
 

Székelykeresztúri képes beszámoló 
 

Képviselő-testületi hírek 
 

Múltidéző – Az ercsi búcsúról 
 

A nyitott kapu programról 
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Gyógyszertári ügyelet 
augusztus 20., 21., 22., 23.: Ercsi 
augusztus 29., 30.: Martonvásár 
szeptember 5., 6.: Ráckeresztúr 
szeptember 12., 13.: Martonvásár 
szeptember 19., 20.: Martonvásár 
szeptember 26., 27.: Ráckeresztúr 
október 3., 4.: Ercsi 
 

Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az ak-
tuálisan 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) 
 

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői 
Rézbányai József 06-30/598-1269 
Varga István 06-30/598-4776 
 

Községi könyvtár  
(Hősök tere 4., telefon: 06-25/454-655) 
hétfő: 10.00–16.00 
kedd: 10.00–14.00 
szerda: 12.00–17.00 
csütörtök: 14.00–17.00 
péntek: 8.00–12.00 
szombat: 9.00–11.00 
vasárnap: zárva  
 

Rendőrség: 107 vagy 112 
Ercsi Rendőrőrs (járőr): 
06-20/3800-039  
Körzeti megbízott (Szilukács 
Krisztián, Vásári Dénes):  
06-20/210-5166 
Polgárőrség: 06-70/211-6424 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 

Felhívjuk figyelmüket, hogy 
augusztus hónapban tilos az 
avar és a kerti hulladék     
égetése.  
     Az állati és ipari eredetű 
(veszélyes) hulladék (pl. PVC, gumi, pelenka, 
bőr, szőrme, textília, festék, ragasztó, stb.) 
égetése mindenkor tilos!  

     Köszönjük együttműködésüket. 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

VÉDŐNŐI TANÁCSADÁS 
 

A védőnői, csecsemő-, gyermek- és ifjúsági tanácsadással kapcso-
latos telefonos egyeztetés az alábbi időpontokban lehetséges: 

kedd, szerda, csütörtök: 8.00–16.00 
 

Védőnő: Pölöskeyné Máté Valéria, telefon: 06-20/852-0351 
 

A tanácsadás rendje változatlanul a kiírás szerint történik.  
(Kiírás az orvosi rendelőnél.) 

Fűnyírást, fűkaszálást, Fűnyírást, fűkaszálást,   
bozótvágást, bozótvágást,   

gyümölcsszedést gyümölcsszedést   
vállalunk! vállalunk!   

  

HHÍVJANAKÍVJANAK  BIZALOMMALBIZALOMMAL!!  
  

Szent László Szent László   
Falugazdálkodási Kft. Falugazdálkodási Kft.   

0606--25/45425/454--095095  

Falugazdász: Gulyás Nikoletta 
telefon: 06-70/4893-882; e-mail: gulyas.nikoletta@nak.hu  

A gyermekétkeztetésről 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény az 
ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érde-
kében 2015. szeptember 1-jei hatállyal módosult, és kibővült az in-
gyenes étkezésre jogosult gyermekek köre. 
 

A változás értelmében az óvodában ingyenes étkezésre jogosultak: 
● a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek; 
● a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek; 
● azok az egészséges gyermekek, akiknek családjukban nevelkedő 
testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos; 
● akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek; 
● akiknek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság; 
● akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkaválla-
lói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó 
összegének 130%-át (2015. évben a 89 408 Ft-ot).  

 

A kitöltendő kérelmi lapot a Polgármesteri Hivatal az óvodás korú 
gyermekek képviselőinek postázza, amiket 2015. augusztus 19. nap-
jáig kérünk kitöltve visszajuttatni. 
     Segítség kérhető a hivatalban személyesen vagy telefonon. 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Hulladékszállítás augusztusban és szeptemberben 
 

Kommunális:    augusztus 20., 27., szeptember 3., 10., 17., 24. 
Újrahasznosítható:  augusztus 27., szeptember 17. 
Komposztálható:    augusztus 17., szeptember 14. 
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
Szerkesztői levél  

 
A gondos és előrelátó háziasszonyok ilyentájt a 
konyhában sürögnek-forognak, készül a lekvár, a 
savanyúság és a befőtt. Ha behunyom a szemem, 
látom magam előtt édesanyámat, ahogy a kútnál, a 
kerti csapnál mossa az üvegeket, leforrázza a paradi-
csomot és sárgabarackot, sikálja az uborkát, hogy 
még véletlenül se maradjon földes. 
     Az újságírás, újságkészítés némiképp hasonlít a 
befőzésre. A lapszerkesztő mindezen tevékenységek 
mellett a szellemi kincseket is igyekszik „befőzni”, 
konzerválni, hogy minden, ami fontos, megmarad-
jon gyerekeink, unokáink számára. Hogy ha húsz, 
netán ötven év múlva kezükbe kerül a Hírmondó, 
legyen elképzelésük arról, hogyan éltünk mi itt, a 
XXI. század elején.  
     Ha eleink tetteit nem jegyezték volna föl króni-
kások, írástudók, akkor bizony semmit sem tudnánk 
arról, miként uralkodott Szent István király, vagy 
mennyire volt igazságos a nép körében oly népszerű 
Hunyadi Mátyás. A múltban való kutakodás, a jelen 
eseményeinek tényszerű rögzítése tehát nem úri 
passzió, sokkal inkább szolgálat. A jelen és jövő 
nemzedékek szolgálata. Rájuk gondolva készült ez a 
lapszám is.  
     Kívánok valamennyi kedves olvasónknak kelle-
mes és tartalmas augusztusi, szeptemberi napokat, s 
ha netán nyomot szeretnének hagyni a jelenben, 
keressenek bátran. Minden ötletet, történetet, infor-
mációt örömmel fogadunk. 
 

     Gajdó Ágnes 

Augusztus virága: az oroszlánszáj  
 
Tátika néven is ismerjük. A mediterrán térségből szár-
mazó színpompás, viszonylag igénytelen virág napos 
fekvésben érzi igazán jól magát. Jellegzetesen tátogó 
virágai gazdag fürtökben és változatos színekben nyíl-
nak. Virágai többnyire zártak, de vannak nyitott hibridek 
is. Általában félmagas, akár 80 cm-re is megnövő virág-
ágyi dísznövény, 
de vannak futó és 
törpe (15-30 cm-
es) változatai is. 
Felálló hajtású, 
elágazó szárú 
dísznövény, leve-
lei lándzsa alakú-
ak. Virágait má-
jus közepétől 
s z e p t e m b e r i g 
f o l y a m a t o s a n 
ontja. 

Bemutatkozik  
dr. Nagy Gábor, 

Ráckeresztúr  
község új jegyzője 

 
1967-ben születtem. 
Üzemgazdász felesé-
gemmel, valamint 
tizennyolc éves lá-
nyunkkal és tizenhét 
éves fiunkkal Szé-
kesfehérváron élek. 
Jogi és MBA szakos 
menedzseri diplomá-
val rendelkezem. 
     Több mint huszonöt éve dolgozom az ön-
kormányzati igazgatásban. A székesfehérvári 
polgármesteri hivatalban voltam népesség-
nyilvántartási ügyintéző, szabálysértési és bir-
tokvédelmi előadó, jogi előadó, majd – a jogi 
szakvizsga letételét követően – jogtanácsos. Rö-
vid ideig ügyvédjelöltként is dolgoztam. Két 
évet töltöttem a Fejér Megyei Önkormányzati 
Hivatalnál jogtanácsosként. Tizenöt éve dolgo-
zom jegyzőként, először Nádasdladány és Sár-
keszi községek körjegyzőségén, majd Bodajk 
nagyközség (2008-tól város) polgármesteri hiva-
talánál. Ezt követte Pázmánd és Vereb közös 
hivatala, Lepsény nagyközség polgármesteri hi-
vatala és a Ságvári Közös Önkormányzati Hiva-
tal. Ráckeresztúron 2015. július 1-jétől látom el 
a jegyzői teendőket. 
     Célom, hogy az általam vezetett hivatal a 
jogszabályoknak megfelelően, eredményesen és 
hatékonyan működő szervezet legyen. 
     Kérem, forduljanak hozzánk bizalommal! 

 dr. Nagy Gábor jegyző 

Padok és asztal a Kölcsey utcánál a téren   
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KERESZTÚR NEVŰ TELEPÜLÉSEK XVI. TALÁLKOZÓJA, SZÉKELYKERESZTÚR 

„Nevünk és bölcsőnk egy” 
 

Szívünk-lelkünk tele volt izgalommal, várakozással, szere-
tettel. Egy busznyi delegáció indult el Ráckeresztúrról Szé-
kelyföldre, Székelykeresztúrra, hogy ismét átéljék azt az 
euforikus érzést, a találkozások örömét, ami tizenhat évvel 
ezelőtt elkezdődött. Idén huszonegy Keresztúr vett részt a 
találkozón. 
     „Nevünk és bölcsőnk egy. Egyek vagyunk a névben, 
ahol Kereszt az Úr, és egyek vagyunk a drága Anyaföld-
ben, ami számunkra egy és oszthatatlan” – hangzott el az 
ünnepi megnyitón, amelyen Ráckeresztúrt Lisziné Hunyadi 
Hajnalka önkormányzati képviselő és Zólyominé Margitai 
Zita képviselte. A Keresztúr Nevű Települések Szövetsé-
gének zászlajára Székelykeresztúr polgármestere kötötte 
föl a tizenhatodik szalagot. A szövetség elnöke, Kovács 
József balatonkeresztúri polgármester ünnepi köszöntőjé-
ben hangsúlyozta, hogy a szövetségnek fenn kell marad-
nia. Tovább kell vinni a találkozó szellemét, amely átível 
határokon, és testvérré tesz bennünket.  
     A település Európa-parkjában székely kaput avattak, 
majd a Gyárfás-kúriánál álló vén körtefánál folytatódott a 
megemlékezés. E körtefa alatt írta Petőfi Egy gondolat 
bánt engemet című versét, mielőtt másnap indult a csatá-
ba. Az ünnepi koszorúzáson Ráckeresztúr koszorúját 
Herkli Antal és felesége helyezte el, amit Árokszállásiné 
Zsuzsi készített a Székelyföldre. A körtefánál elhelyezett 
márványtáblán Kányádi Sándor sorai olvashatók: 
„Haldoklik az öreg tanú, / Petőfi vén körtefája. / Azt beszé-
lik ő látta volt / verset írni utoljára.” 
      Szombati kirándulásunkon Baki Bálint és felesége, 
Marika mutatta meg a székelyek gazdagságát Vasszékely-
től Orbán Balázs székely kapuin keresztül Tamási Áron 
sírjáig. A „megmutatjuk magunkat” fellépői között a 
ráckeresztúri Mákvirág Tánccsoport műsorának tapsolt 
egész Székelykeresztúr.        
     A Keresztúrok szövetsége él, és bízunk benne, élni is 
fog. Most ismét találkozhattunk egymással – ismerős az 
ismerőssel, barát a baráttal, testvér a testvérrel. Aki egy-
szer is részese volt már egy ilyen találkozónak, soha nem 
felejti el, szívében hagyja lenyomatát, mint Krisztus képe 
Veronika kendőjén.                                                      H. A. 
„Az összetartozást Székelykeresztúron ezelőtt öt évvel a 
Kossuth Lajos lakótelepi Keresztúrok Európai Parkja létesí-
tésével tették emlékezetessé. A park, ahol különböző irány-
jelző táblák mutatják, hogy milyen távolságra helyezkednek 
el a rokon nevű települések, pénteken Szali Mózes helyi fafa-
ragó által készített székely kapuval teljesedett ki. »Minden 
alkalommal emlékjellel örökítjük meg a találkozókat, például 
szőlőtőkét ültettünk, szökőkutat adtunk át, máskor pedig az 
otthonról vitt földbe ültettünk fenyőt. Úgy gondoltuk, hogy 
Székelykeresztúron egy székely kapu elhelyezése és avatása 
lenne a legmegfelelőbb szimbólum erre az alkalomra« – ma-
gyarázta Rafai Emil, a település polgármestere az újonnan 
felavatott székely kapu jelentőségét.”  

(Forrás: www.szekelyhon.ro) 
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Székelyföldi találkozás 
 

„Van az utazás... Izgatottan készülsz rá, tervezel, 
szervezel, és ahogy közeleg az idő, egyre     

kevesebbet alszol. Aztán elérkezik a nagy nap.  
Vágyaid teljesülésének napja.  

A nagy utazás. Egy számodra hívogató tájra.  
Izgatottan fedezed fel,  

és egy életre megőrzöd magadban.” 
(Csitáry-Hock Tamás) 

 

Négy napon keresztül, július 30. és     
augusztus 2. között Székelykeresztúr 
adott otthont a Keresztúr Nevű Települé-
sek XVI. Nemzetközi Találkozójának. 
Ráckeresztúr ötvenfős delegációval indult 
a Székelyföldre.  
     Tizenhárom órás buszozás után meg-
érkeztünk Székelykeresztúrra. Az út 
hosszú volt, de a csodálatos táj varázsá-
nak és a jó csapatnak köszönhetően na-
gyon gyorsan eltelt az idő. Nagyon ked-
vesen fogadtak minket, mindenki kapott 
egy kis ajándékszatyrot, melyben egy 
bögre és egy zacskó tea volt. Első este 
vacsora után tábortűz körül beszélget-
tünk, majd a főtéren jó kis zene várt ben-
nünket, a Party Boys játszott.  
     Pénteken megtartották a megnyitót, 
majd délután koszorúzás és ökumenikus 
istentisztelet következett. A Fő utcán fel-
vonultak a részt vevő települések delegá-
ciói, igazán megható volt, hogy a helyiek 
tapsolva köszöntöttek minket. A nagy 
színpadon településünket a Mákvirág 
Tánccsoport képviselte színvonalas elő-
adásával. Este Szabó Ádám-koncertet 
láthattunk és hallhattunk, majd a 
Megatron együttes húzta a talpaláva-
lót. Szombaton kirándultunk, az útvonal: 
Székelykeresztúr, Agyagfalva, Székely-
udvarhely, Szejkefürdő, Farkaslaka, Ko-
rond és végül újra Székelykeresztúr. Dél-
után néptáncgálának lehettünk szemta-
núi, majd este két együttes következett. 
Az egész rendezvényt tűzijáték zárta.  
     Mozgalmas pár napot töltöttünk Er-
délyben. Rengeteg finom ételt és zama-
tos áfonya- és barackpálinkát kóstolhat-
tunk meg. Táncoltunk, énekeltünk, és 
élveztük, hogy szeretnek minket. Az biz-
tos, hogy oda vissza kell még mennünk… 

 
Zólyominé Margitai Zita 

Képek: Herkli Antal 

KERESZTÚR NEVŰ TELEPÜLÉSEK XVI. TALÁLKOZÓJA, SZÉKELYKERESZTÚR 
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www.rackeresztur.hu 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK  ●  POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkor-
mányzat képviselő-testülete 2015. augusztus 
6-án tartott ülésén hozott döntésekről: 
 

● Az önkormányzat szeretne részt venni egy ener-
giahatékonyság és a megújuló energia-
felhasználási arány növelésével kapcsolatos pályá-
zaton, mellyel kapcsolatban a különböző előkészítő 
munkákra vonatkozó szerződések jóváhagyásáról 
született döntés (közbeszerzési eljárás, energetikai 
tanulmány készítése, tervezési feladatok).  
● Felülvizsgálatra került 2015. szeptember 1-jei 
hatállyal a települési támogatásokról szóló önkor-
mányzati rendelet, melynek célja, hogy az önkor-
mányzat könnyebb feltételekkel több támogatást 
adhasson a rászorulóknak. Javasoljuk, hogy a ké-
relem benyújtása előtt érdeklődjenek a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatán.  
● A Szent László Falugazdálkodási Nonprofit Kft. 
és az E.ON Energiaszolgáltató Kft. között évek óta 
húzódó elszámolási vita végére tehet pontot az a 
kölcsönös kompromisszumokon alapuló egyezségi 
javaslat, amit a testület támogatott.  
● Ifj. Cseprekál István képviselő felajánlása nyo-
mán még az idén megújulhat a temető kerítésének 
egy szakasza, egy időt állóbb, zártabb betonkerítés 
épülhet, amit a képviselők támogattak.  

● A testület döntött arról, hogy egy Felsőszentiván-
ban található önkormányzati tulajdonú ingatlant érté-
kesít 1 000 000 Ft-ért. 
● A képviselők jóváhagyták a Szent László Völgye 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapo-
dásának aktuális módosítását. 
● A Fejér Megyei Kormányhivatal kezdeményezésé-
re az önkormányzat megállapodást köt a járási ügy-
segéd rendszeres fogadása feltételeinek biztosításá-
ról. 
● Törvényi kötelezettségnek eleget téve a képvise-
lők jóváhagyták a polgármester éves szabadságüte-
mezését. 
● Elfogadásra került a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgár-
mesteri jelentés. 
● A Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület 
és a Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség 
egyenként 50 000 Ft támogatásban részesült. 
● Jó ütemben halad a térfigyelő kamerarendszer 
kiépítése, melynek megvalósításához 500 000 Ft 
plusz támogatási keretet biztosított a képviselő-
testület az áramvételi helyek kiépítéséhez. 

SZAMURÁJ 07 KFT. 
AKCIÓK 

TÁVFELÜGYELETI  
SZOLGÁLTATÁS  

1000 forinttól! 
AKCIÓS  

ESZKÖZCSOMAGOK  
SZERELÉSSEL  

MÁR 27 000 Ft-tól! 
A RÉSZLETEKÉRT  
ÉRDEKLŐDJÖN: 

06-30-9-298-597 
06-30-9-817-396 
06-23-358-723 

www.szamuraj07.hu 

Sikeres pályázat 
 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a 21/2015 
(IV. 17.) MvM rendelet alapján, „a vidéki gazdaság és 
a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesz-
tésére 2015-től igénybe vehető támogatások” jogcím-
re. Az MVH határozata alapján a kért támogatást 
megkaptuk, így egy Opel Vivaro Combi kisbusz vá-
sárlására összesen 7 905 000 Ft összeget nyertünk. A 
támogatási összeg az ár nettó része, az áfatartalom 
megfizetésére a pályázónak kötelezettséget kellett 
vállalnia. 
     Reméljük, hogy a kilencfős kisbuszt jól tudjuk 
majd hasznosítani a helyközi közlekedésben, például 
az iskolások versenyekre szállításában, és segítheti a 
civil szervezetek eljutását is egyes rendezvényekre.  
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK” 

– Hogyan választottad ezt a hivatást? 
– A családunkban édesapám súlyosan megbetegedett, 
az ő betegsége adta meg a szükséges lökést e felé a 
pálya felé, hogy a magam módján embereken segíthes-
sek. 
– Hol végezted a tanulmányaidat? 
– Székesfehérvárra jártam egészségügyi szakközépis-
kolába, a gyakorlati képzést az ottani és a dunaújvárosi 
kórházban végeztem. 
– Néhány orvos mellett megfordultál a három és fél 
évtized alatt. Kitől tanultál a legtöbbet? 
– Kaszap doktornő indított el a pályán, Tőle tanultam 
meg az alapokat, ami nemcsak szakmai fogásokat je-
lent, hanem az emberekhez való viszonyulás, a bete-
gekkel történő bánásmód alapjait is, ami legalább olyan 
fontos. Mindegyik orvossal jól kijöttem, mindenkitől ta-
nultam valamit, úgy érzem remekül kiegészítettük egy-
mást. A harmincöt év alatt nyolc orvos mellett dolgoz-
tam. 
– Mi változott az évek során? 
– Régebben emberközelibb volt a világ, a betegekkel 
volt idő megbeszélni ügyes-bajos dolgaikat, lelki problé-
máikat. Ma nagyon sok jogszabálynak kell eleget tenni, 
ami hatalmas mennyiségű adminisztrációval jár, ez ren-
geteg időt, energiát felemészt. 
– Soha nem gondoltál arra, hogy munkahelyet vál-
toztass, hogy ne itt helyben tevékenykedj? 
– Erre röviden tudok válaszolni: nem! Egy kórházban, 
nagyobb rendelőintézetben többen vannak a dolgozók is 
és a betegek is, itt helyben jobban össze lehet hangolni 
a munkát az orvosokkal. Felkereshetem a betegeket 
otthonukban, és ez egyfajta szabadságot ad a munkám-
ban, hagynak dolgozni. Az évtizedek alatt családok ge-
nerációi fordultak meg a rendelőben. Apa, nagyapa, 
unoka, dédunoka, ükunoka. Ezáltal olyan ismeretekhez 
jutottam  egy-egy beteg kapcsán, olyan információs bá-
zissal rendelkezem, amit meg tudok osztani az orvosok-
kal, ezzel hozzáadva egyfajta pluszt a gyógyító tevé-
kenységükhöz. 

– Tudod-e függet-
leníteni magad a 
faluban járva-
kelve a munkád-
tól? 
– Nem lehet! Aki 
erre adja a fejét, 
annak számolnia 
kell azzal, hogy a 
boltban, postán, temetőben, otthonában, bárhol meg-
szólítják, felkeresik a betegek. Ebből nem lehet kisza-
kadni, ezzel együtt kell élni. Ezért is mondom: ez nem 
csupán egy foglalkozás, ez egy HIVATÁS! 
– Mit mondanál el szívesen a magánéletedről? 
– Ahogy a faluban élő családok élete nyitott könyv 
számomra, úgy az én életem is az a falu előtt. Egy 
felnőtt fiam van, Kornél, aki jelenleg itt, helyben épít-
kezik. 
– Mit üzensz azoknak, akik erre a pályára készül-
nek? 
– Csak hivatástudatból vágjanak bele! Kizárólag 
azért, hogy legyen munkahelyük, nem érdemes. 
 
Harmincöt esztendő, hatvankétezer óra rendelés, 
megszámolhatatlan beadott injekció és vérvétel. Ter-
mészetesnek vesszük, hogy mindig ott van a rendelő-
ben, mosolyog, biztat, végzi a dolgát, műveli a hivatá-
sát legjobb tudása szerint. A betegekért él, őket láto-
gatja, őrzi, óvja az egészségüket. Három és fél évti-
zede minden reggel elindul a szomszédságában ta-
lálható orvosi rendelőbe. Beteglátogatásai során any-
nyi kilométert megtett már, ami elég lenne a Föld jó 
néhányszori megkerüléséhez.  
     Tartsa meg őt a Jóisten egészségben falunk lakói 
számára! 

Dienes Gábor 

Németh Éva – vagy ahogy a falu apraja és nagyja hívja: Évike – 
harmincöt éve, 1980. augusztus 1-jén, kezdte ápolónői, orvos asz-
szisztensi pályafutását Ráckeresztúron, ahol született és felnőtt. 
Mindenki ismeri, és ő is ismer mindenkit a faluban. Pályájáról, éle-
téről beszélgettünk.  

Vérvétel 
 

Augusztustól újra az Egészségházban intézhető el a vér-
vétel, nem kell Ercsibe utazni. Kedden és csütörtökön 
reggel 6.30 és 8.30 között van vérvétel. Egy nap maxi-
mum harminc beteg kerülhet sorra, sorszám alapján. Az 
utolsó vérvétel ideje: 8:30. Köszönjük megértésüket. 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Gondolatébresztő... 
 

Minden, ami emberi, törékeny 
és esendő; ezért kell keresnünk 
olyanokat, akiket szerethetünk, 
s akik viszontszeretnek, mert 
ha a szeretet és a rokonszenv érzését       
elveszítjük, elvesztettünk mindent, ami az 
életben fontos lehet.   

(Marcus Tullius Cicero) 
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Volt egyszer egy 
hittantábor 

 

Ferenc pápa a 2015. évben 
a „Megszentelt életek évét” 
hirdette meg. Ennek apropó-
ján az idei napközis hittantá-
borunkat a „Szerzetesek 
nyomán” mottóval tartottuk 
meg július 6–10. között. A 
negyvenhét hittanos táboro-
zó négy szerzetesrendbe 
(bencés, piarista, trappista, 
pálos) sorolva vett részt a 
programokon, és ismerke-
dett meg közelebbről a szer-
zetesi életformával.  

Hétfőn a tábornyitó programon dr. Hankovszky Béla, Jácint atya 
tartott vetített képes előadást a szerzetességről, majd a tábori sza-
bályzatot tartalmazó regulánk megismerése következett. Kialakultak 
a szerzetesi csoportok két-két felnőtt elöljáróval, és ettől kezdve 
minden feladatban így vettek részt a gyerekek. Délelőtt megfestettük 
a tábor zászlaját, ami immár hagyományosan folyamatosan fenn 
lobogott a tábor ideje alatt. Kézműves foglalkozásaink a szerzetes-
rendek tevékenységéhez kö-
tődtek: trappista sajt készítése 
– Drozdikné Nagy Ágnes Tün-
de; levendulazsák készítése – 
Jankovics Tünde; kosárfonás – 
Herkli Istvánné Marika és Győrfi 
Mónika; agyagozás – Kucsera 
Mónika vezetésével. A finom 
gulyásleves után a tikkasztó 
hőségben a kézműves foglalko-
zásokat folytattuk, illetve Kókai 
Dávid vezetésével sportverse-
nyen és fociban vehettek részt 
a legaktívabbak. Kedden buszos kirándulást tettünk Majkra, a reme-
tefaluba. Énekelve köszöntük meg az idegenvezetőnek, hogy az 
étkezőt is megmutatta nekünk, amit mostanában nem lehet        
megtekinteni. 

Pontosítás 
A 2014/2015-ös tanévben kitűnő eredményt elért tanulók névsora helye-
sen: 1. a: Cserna Gréta, Kihári Adrienn, Molnár Bence, Mihály Zoltán, 
Tóth Kira; 1. b: Bilszki Barbara; 2. a: Drozdik Balázs, Venczkó Vencel;     
2. b: Kalocsai Levente, Ónody Ágnes, Szakolczi Zsolt; 3. a: Török Máté; 
3. b: Kristóf Ágnes; 4. a: Furján Bernadett, Ördög Veronika, Venczkó 
Alexandra; 4. b: Ferenczi Dávid; 5. a: Barabás Boglárka, Garai Lilla,  
Kucsera Réka; 5. b: Garai Fanni, Török Regina; 6. a: Gondi Vivien,    
Lukács Vivien; 6. b: Ördög Melinda, Világosi Dániel; 8. b: Ferincz Viktória, 
Kozocsa Zsuzsa. 
     A Szülői Munkaközösség által díjazottak névsora: Jankovics Kincső, 
Szabó Jázmin (1. a); Kocsis Nóra, Mészáros Levente (1. b); Somodi 
Zalán, Vas Bettina (2. a); Peszeki Bálint, Világosi Dorka (2. b); Furján 
Fanni, Garai Hanna (3. a); Baki Eszter, Csesztregi Eleonóra (3. b); Varga 
Borbála, Zsigmond Lara (4. a); Ábrahám Viktória, Elek Miklós (4. b);  
Németh Levente, Sólyom Lívia (5. a); Benke Sándor, Rácz Boglárka      
(5. b); Apró Lili, Ferenczi Dóra (6. a); Darvas-Tanács Illés János, Kálmán 
Enikő (6. b); Garai Máté, Mike Ernő (7. a); Baki Áron, Szoták Anita (7. b); 
Kálmán Angéla, Liszi Áron (8. a); Cseprekál Csenge, Rappai Virág (8. b). 

Sokunkat megérintett a természetközeliség és a csend, amit ott 
megtapasztalhattunk. Hazafelé Tabajdon, a Mezítlábas Parkban 
gyakorolhattuk az aszkézist. Szó szerint, hiszen a kánikulában 
annyira átforrósodott a talaj és a kövezet, hogy sírva vettük visz-
sza a cipőinket. Kárpótolt minket a játszótér és az artézi kútnál a 
felfrissülés.  
     Szerdán a Hűvösvölgybe utaztunk, ahol először a Gyermek-
vasút végállomásán a váltókat, fűtőházat és sok érdekes moz-
donyt, vonatot nézhettünk meg. Elvonatoztunk a végállomásig, 
majd a Szépjuhászné állomásnál felfedeztük a budaszentlőrinci 
pálos kolostorromokat, ahonnan az egyetlen magyar alapítású 
szerzetesrend kiindult. Hazatérve kihasználtuk a még mindig 
tartó hőséget, és vízipisztolycsatát vívtunk a templomkertben… 
Csütörtökön a budai Elevenparkban töltöttük a délelőttöt, délután 
pedig sétahajózáson vettünk részt a Velencei-tavon, majd meg-
tekintettük Agárdon az Akváriumházat. 
     Pénteken, a tábor zárónapján gyerekmisével kezdtük a napot, 
majd akadályversenyt tartottunk a templomkertben. A kezdőállo-
máson megettük a saját trappista sajtunkat, és imaövet, tarsolyt 
készítettek a csapatok, melybe a tallérokat gyűjthették. Az állo-
másokon a vízi- és szárazföldi természetet, a szerzetesi életet és 
a csapatok összekovácsolódását mértük fel játékos feladatokkal. 
Ebéd után tartottuk az eredményhirdetést, majd a záró tábortü-
zet nagy délutáni eszem-iszom és énekelgetés közepette.          

A tábor zárásaként minden gyermek és segítő névre szóló okle-
velet vehetett át. A résztvevők az öt nap során a legemlékezete-
sebb pillanatok, erények, jócselekedetek által elnyert címeket 
kapták meg. 
     Az újság lapjain is szeretném megköszönni a jelentős anyagi 
segítséget Ráckeresztúr Község Önkormányzatának, a Székes-
fehérvári Püspökségnek és az adakozó, névtelenséget kérő 
magánszemélyeknek. Hálás köszönet a Cseprekál családnak a 
tejtermékekért, a Rácmenza Kft.-nek a kedvezményes élelmi-
szercsomagért, a Csabi Bolt vezetőségének és dolgozóinak a 
rugalmas együttműködésért, a Szent László Falugazdálkodási 
Kft.-nek a padokért! A szülőknek, akik partnerek voltak abban, 
hogy nem sok pénzt kértünk a táborért, hanem összefogást az 
élelmiszerek összegyűjtésére. Nagy hálával tartozom a csoport-
vezetőknek (Darufalvi Bernadett, Drozdikné Nagy Ágnes Tünde, 
Herkliné Boros Márta, Lukács Zsuzsa, Novozánszki Frigyesné 
Adél, Ónodyné Nebehaj Erzsébet, Pruma Zoltánné Böbe), akik 
szabadságukat, szabad idejüket a gyerekekkel való munkával 
töltötték! Valamint az egyházközség nyolcfős csapatának, akik 
mindennap főtt étellel és finom uzsonnával vártak minket, és 
minden felmerülő problémát kreatívan megoldottak.  
     Isten áldásával jövőre újult erővel folytatjuk! 
 

Dienesné Zsebi Regina; fotó: Herkli Antal 
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Táborozni jó! 
 

Immáron negyedik 
alkalommal szervez-
tük meg kedves kollé-
ganőmmel, Ica nénivel 
a napközis sporttá-
bort, melyben hu-
szonkilenc gyermek 
vett részt. Sor- és 
váltóversennyel kezd-
tük a heti programot. 
Egész héten a Sport-
szelet, az Atléták és a 
Szótag csapat ver-
senyzett egymással, de 
a jókedv, a vidámság 
és a csapatszellem 

erősítése sem maradt el. Volt itt minden, mi szem szájnak 
ingere: floorball, várméta, zsámolylabda. Idén ismét ka-
landparkoztunk, lovagoltunk és úsztunk. A hetet ered-
ményhirdetéssel és fagyizással zártuk.  

* 
Az elnyert pályázatnak köszönhetően először szerveztük 
meg Gajdó Ritával a természetközeli sporttábort, amelyben 
negyven diákunk vehetett részt. Sokan nagytáskával érkez-
tek, mert ez a tábor annyiban is különleges volt, hogy pén-
tekig a tornateremben alhattunk. Nagyon sok emlékezetes 
programon vehettünk részt: egy tordasi minitornán U7-es, 
U9-es  és U11-es korosztályú csapatunk is focizhatott 
Tordas és Beloiannisz ellen. Jártunk a Groupama Aréná-
ban, ahol megtekinthettük az új Fradi-pályát és a múzeu-
mot is, majd az Elevenparkot hódítottuk meg. Biciklivel 
Tordasra, a kalandparkba kirándultunk, majd egy fárasztó 
mászás után tekertünk vissza. A negyedik napon a kiváló 
időjárásnak köszönhetően Battán strandoltunk, ahol min-
denki szenzációsan érezte magát, este pedig záró bulit 
tartottunk, ahol énekléssel és közös főzéssel zártuk az 
évadot. Mozizással fejeztük be a hetet.  
     Ezúton is szeretném megköszönni a szülők egész hetes 
segítségét s naprakész odaadását. Mindkét tábor nagyon 
nagy élmény volt mind a gyerekeknek, mind nekünk, pe-
dagógusoknak.                                        Endrődi Noémi 

Ökotábor a Balaton-parton 
 
2015. július 20-tól három napon keresztül 
ökotáborban vett részt a Ráckeresztúri Petőfi Sándor 
Általános Iskola ötven tanulója. Az ökotábor célja a 
környezeti nevelés, megismerkedés a környezettel, a 
helyi ismeretekkel, a hagyományos életmóddal. A 
tábor célja, hogy a környezettudatos életmód elméle-
ti és gyakorlati ismereteire tegyenek szert a gyerme-
kek, valamint a mindennapos testmozgás, a sport 
népszerűsítése természetes környezetben. 
     Hétfőn reggel autóbusszal indultunk útnak a Bala-
ton partjára. A gyönyörű csopaki strandon vertünk 
tábort, ahol a vízi játékokat és az úszást finom ebéd 
követte. Délután napozás, majd fürdés várt a gyere-
kekre, illetve sétára invitáltuk őket a csopaki 
madárleshez. A napot a kislődi Sobri Jóska Kaland-
parkban táborrendezéssel és ízletes vacsora elfo-
gyasztásával zártuk.  
     Kedden a reggeli után a Kalandpark szolgáltatá-
sait vettük igénybe. Délelőtt a drótkötélpályán erőltet-
tük meg izmainkat, valamint próbáltuk ki bátorságun-
kat, ebéd után pedig izgalmas játékokban vettek 
részt a tanulók és a pedagógusok egyaránt; fürdés 
közben vízi játékokat, illetve a hámori várban pihe-
nésképpen egyedi játszóeszközöket próbálhattunk ki. 
A strandolást követően szebbnél szebb elemekből 
álló trópusi rovar- és pillangógyűjteményt tekinthet-
tünk meg.  
     Szerdán elhagytuk a Sobri Jóska Kalandparkot. 
Hazafelé megnéztük a veszprémi állatkertet, ahol 
talán a legnagyobb szenzáció a fókaetetés volt.  
    Óriási élményekkel lettünk gazdagabbak a három 
nap alatt, amit együtt tölthettünk. Reméljük, sikerült 
igényt ébreszteni a gyerekekben a környezettudatos 
életmód elsajátítására, illetve a tartalmas, igényes 
szabadidő eltöltésére, a közösségi együttlétekre. 
     A kísérő pedagógusok: Endrődi Noémi, Gajdó 
Tímea, Rozgonyi Evelin, Kókai Dávid és  
 

Gajdó Rita 

Amit az iskolakezdésről tudni kell 
 

A tanévnyitó ünnepély szeptember 1-jén, kedden, 8 
órakor lesz az iskola Hősök téri épületének udvarán. 
Ezen a napon az ünnepélyen kívül két tanítási órát 
tartanak az osztályfőnökök, a gyerekek 11 órakor men-
nek haza. Legyen náluk jegyzetfüzet, tolltartó, és hoz-
zák magukkal a bizonyítványukat!  
     Szerdától már órarend szerint folyik a tanítás, a 
napközit és az étkezést csütörtöktől biztosítjuk. 
     A pótvizsga augusztus 31-én, 10 órakor lesz, ezt 
megelőzően 25-én, 26-án és 27-én 10 órakor előkészí-
tőt tartunk a Szent János téri épületben. 
     A tankönyvosztásról a honlapon, az iskola 
Facebook-oldalán és az iskola bejáratánál tájékozód-
hatnak későbbi időpontban. 

Az iskola vezetősége 
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A vállalat további fejlesztése részeként keresünk az alábbi pozícióba munkatársakat: 
 

FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEKET KEZELŐ  
GÉPBEÁLLÍTÓ (3 műszakos munkarendben) 

A Musashi Hungary Ipari Kft. japán tulajdonban lévő Ercsiben található autóalkatrész-
gyártó cég, melynek termékei kiemelt fontosságúak és minőségűek az autógyártásban.    
A Musashi-csoporton belül alkalmazott folyamatoknak köszönhetően világszinten jól ismert 
piacvezető cégeket mondhat partnereinek. Főbb termékei: vezérműtengelyek,           
gömbcsuklók, lengőkarok, kerékagyak és ezek részegységei. 

Jelentkezés: Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, 
önéletrajzát az alábbi elérhetőségek valamelyikére szívesked-
jen küldeni: Musashi Hungary Ipari Kft. –  Humán Erőforrás 
Osztály 2451 Ercsi, Ercsény út 1., musashi@musashi.hu 

Főbb feladatok: 
 Gépjárműalkatrészek gyártása az arra rendszeresített be-

rendezésekkel 
 A gyártó-, illetve összeszerelő-eszközök ismerete, kezelése, 

beállítása és üzemeltetése 
 Gyártógépek műszaki állapotának felügyelete, technológia, 

anyagismeret elsajátítása 
 A hibák felismerése, előírt minőségi ellenőrzések elvégzése 
 A gyártóberendezés nyersanyaggal való feltöltése és     

adagolóberendezések ellenőrzése 
 Szerszám- és gépkorrekciók, illetve szerszámcserék      

elvégzése, dokumentálása 

Elvárásaink: 
 Szakirányú fémmegmunkálással kapcsolatos szakmunkás 

végzettség vagy hasonló területen szerzett munkatapasztalat 
 Sikeres felvételi tesztek 
 Terhelhetőség, rugalmasság 
 Mérőeszközök használatában való jártasság előny 

Amit kínálunk: 
●  Versenyképes fizetés         ● Teljesítményalapú bónusz 
●  Cafeteria juttatás                ● Kedvezményes melegétkezés 
●  Ingyenes munkaruha 
●  Ingyenes buszjárat a 3 műszakos munkarendhez igazodva az 
alábbi településekről: Pusztaszabolcs, Besnyő, Beloiannisz, 
Sárbogárd, Nagyvenyim, Dunaújváros, Rácalmás, Kulcs, Adony, 
Iváncsa, Sinatelep, Székesfehérvár, Gárdony, Baracska,      
Martonvásár, Ráckeresztúr, Érd, Százhalombatta, Ercsi 

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG ● Keretes hirdetések díja: 1/1 oldal: 14 400 Ft; 1/2 oldal: 7200 Ft; 1/4 oldal: 4800 Ft; 
1/8 oldal: 2400 Ft; 1/16 oldal: 1200 Ft (Az árak az áfát nem tartalmazzák!) Hirdetésfeladás személyesen a kastélyban 
Zólyominé Margitai Zitánál vagy a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen. 
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Az ercsi búcsúról 
 

Nagyboldogasszony napja, augusztus 15-e a legrégebbi 
Mária-ünnepünk. Ezen a napon évszázadok óta Mária 
mennybemenetelét ünnepli a katolikus egyház. Országszer-
te számos templom búcsúnapja, többek között a velünk 
szomszédos Ercsi katolikus templomáé is. Feljegyzések 
szerint felkeresése már a XVIII. század elején is népszerű 
volt a környező falvak lakosai körében, tömegessé azonban 
csak az 1750-es évek végétől vált. Ezeknek a zarándokla-
toknak elsődleges célpontja a dunai partoldal fölé emelt 
kápolna, s az ott elhelyezett, ma a templomban található 

Szűz Mária-kép 
volt. A búcsúsokon 
kívül gyakran keres-
ték fel a kegyképet 
és a közelében csör-
gedező forrást a 
dunai hajósok és a 
környéken dolgozó 
szőlőmunkások is. 
R á c k e r e s z t ú r r ó l 
még az 1950-es 
években is lelkes 
hívők sokasága igye-
kezett felkeresni az 
ercsi Máriát. 
     Mohácsi Istvánné 
Jávorik Margit néni 
így emlékszik vissza 
az egykori zarán-

doklatokra: „Fiatal koromban én is mentem a búcsúsokkal 
processióba, és nagyon szép emlékeket őrzök róla. Korán reggel a 
keresztúri templomtól indultunk, szépen felöltözve. Főleg fiatalokból 
és jó erőben lévő középkorúakból állt össze a menet. Akik nehezen 
mozogtak, szekérrel jöttek a gyalogosok mögött. 

Elöl ment a kereszt, mögötte két fiatal férfi templomi zászlókkal, 
utánuk két lány gyertyákkal, és középen haladt a falu papja, aki 
mindig elkísérte híveit. A legjobb 
torkú emberekből, főleg férfiakból 
kerültek ki az előimádkozók illet-
ve előénekesek, az út során az ő 
feladatuk volt az énekek és imád-
ságok vezetése. Az ercsi keresztnél 
mindig megálltunk egy rövid pihe-
nőre és elmélkedésre. A faluba érve 
először a Csöpögő (forrás) feletti 
kápolnához (Eötvös) vonultunk, és 
itt találkoztunk a környékbeli 
településekről érkezett zarándokok-
kal is. Jöttek Tökölről, Szigetújfa-
luból, Ráckevéről, Érdről, Sóskút-
ról, Adonyból, Battáról és Martonvásárról is. Az egész napot a 
kápolnánál töltöttük, és csak késő délután indultunk le a nagytemp-
lomhoz az esti áhítatra. A szentmise után kezdetét vette az éjszakai 
virrasztás, ami szintén imával és énekléssel telt. Sokan aludtak a 
templomban vagy annak környékén, de voltak, akiket ismerős csalá-
dok fogadtak be éjszakára. Másnap aztán püspöki szentmisével és 
áldással zárult számunkra az ünnep. Természetesen a hazafele 
vezető utat is gyalog tettük meg – nyakunkban a mézesbábosoktól 
vásárolt mézeskalács-rózsafüzérrel.” 
     Az 1960-as évekre a sok tiltás következményeként ez a 
paraliturgikus cselekmény is háttérbe szorult, de a környe-
ző települések buzgó hívei mégsem felejtették el a több 
mint kétszáz éven át őseik által is látogatott búcsújáró he-
lyet. Nagyboldogasszony ünnepén minden év augusztusá-
ban megtelik az ercsi kegytemplom zarándokokkal, s fel-
csendül a régi búcsús ének: „Ercsi Máriája, fogd meg a 
kezünket, Fiad bölcsőjéhez vezess el bennünket…”                                                             

 D. B. 
(Forrás: Bálint Sándor–Barna Gábor: Búcsújáró magyarok; Ercsi 
évszázadai, szerkesztette: Miklós Gergely) 

MÚLTIDÉZŐ 

A Buzás Mátyás hősi halottról készült megemlékezés írásakor még sem-
milyen információnk nem volt a leszármazottakról, és nem tudtuk, a falu-
ban kinél bújik meg egy albumban a fényképe. A cikk a júliusi Ráckeresz-
túri Hírmondóban jelent meg, ezután került elő egy katonakép a Bucsi csa-
lád hagyatékából, ami Buzás Mátyásról készült Bosznia-Hercegovinában, 
Bilekben. Ezenkívül özvegyéről, Herkli Erzsébetről is megmaradt néhány 
fotó. A család azért őrizte meg a képeket, mert Mátyás lánya, Teréz vitéz 
Bucsi Györgynek lett a felesége.  

     Ezekkel a képek-
kel egészítenénk ki a 
harminckilenc  éve-
sen Galíciában hősi 
h a l á l t  h a l t 
ráckeresztúri katona 
történetét. Köszönjük 
Bucsi Máriának, hogy 
megőrizte és rendel-
kezésünkre bocsátot-
ta a fényképeket.   
 

Prága Ildikó  

RÁCKERESZTÚRIAK AZ I .  VILÁGHÁBORÚBAN  
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Mindennapi  
kenyerünk 

 

Szegény ember dolgát boldog isten bírja. Voltunk olyan 
módban is, hogy a koldus is mákos rétest evett nálunk, 
de járt ránk olyan világ is, hogy még a koldus is nagy úr 
volt hozzánk képest. Mert annak minden rendes háznál 
terítettek, de mink bizony csak az éhkoppot nyeltük. 
Hosszú volt az asztal, rövid a vacsora. De még ha azt 
kérdeztem is, hogy hát ebédre mit eszünk, az volt rá a 
felelet: 
     – Háromfélét: kenyeret, haját, bélét.  
Én bizony jobban szerettem volna, ha csak kétfélét et-
tünk volna. Inkább ettem volna a kenyérrel szalonnács-
kát, mint haját meg a bélét. 
     – Jaj, cselédem – simogatta ki édesanyám a szemem-
ből a kócos hajamat –, nagy úr ám a szalonna, csak ün-
nepnap jár az ilyen szegény helyre, örüljünk neki, hogy a 
mindennapi kenyerünket megadja a Jóisten. 
     Együgyű eszemmel föl nem tudtam érni, mi azon az 
örülnivaló. Annál jobban örültem annak, mikor a Jóisten 
először felejtette el megadni a mindennapi kenyeret. 
     – Kertészpecsenye lesz a vacsoránk – újságolta édes-
anyám. 
     Azám, csakhogy ahhoz a pecsenyéhez nem kellett 
bicska. Kertészpecsenyének a sült tököt csúfolja a sze-
gény ember. Jó étel az annak, aki szereti, de én hamaro-
san felmondtam neki a barátságot. Visszakívántam a 
mindennapi kenyeret. 
     – Jaj, lelkecském – sóhajtott édesanyám –, most már 
a kenyér is nagy úr lett, elszokott a házunktól. 
     Rossz esztendő járt, mostohán hozta a föld a ter-
mést. Amit meghagyott a fagy, elverte a jégeső, leégette 
a forróság. 
     – Az idén aszalt almát termettek az almafák – hajítot-
ta a sarokba esténként édesapám a csíkos tarisznyát. 
     Az is jó volt nekünk már akkor, a fonnyadt alma. 
Olyan szűkös volt nálunk a kenyér, hogy egyszer három 
napig színét se láttuk. 
     Éhesen ődöngtem az utcánk gyepes árokpartján, mi-
kor a gazdag Hamar Heverné rám kiáltott a muskátlis 
ablakukból: 
     – Te, fiúcska, szaggass a malackámnak egy kis pap-
sajtfüvet ott az árokparton. 
     Szép, kövér levelű papsajtok bodorodtak ott, a leve-
lüket megszedtem a malackának, én magam meg telerak-
tam a zsebemet szép kerek papsajtocskával, abból lesz 
énnekem jó vacsorácskám. 
     Gazdag Hamar Heverné nagyon meg volt elégedve a 
munkámmal. Nagy karaj fehér kenyeret adott napszám-
ba. 
     – Szeretnél-e mézet a lágy kenyérhez, Dióbél? – kér-
dezte tőlem. 
     De én már nem vártam a mézet. Szaladtam kifelé a 
kenyérrel, s már a kisajtóban beleharaptam. De abban a 
percben eszembe jutott édesanyám, s a falat nem ment 
le a számon. „Lesz öröm, ha hazaviszem neki” – gon-
doltam magamban, s belemarkoltam a papsajtba. Most 
már sokkal ízesebb volt, mint azelőtt. 

OLVASÓLÁMPA Édesanyám azonban nem örült meg a kenyérnek. 
Inkább sírva fakadt, s visszakínálta az ajándékot. 
     – Én már megettem a másik karajt – mondtam 
fülig elvörösödve. 
     Anyám meg azon erősködött, hogy ő is vacsorá-
zott már. Mégpedig bundás gombócot. Az pedig a 
hajában főtt krumplinak az ünneplős neve; nem 
rossz étel az, ha jól megsózza az ember. 
     – Hanem tudod mit? – törülgette meg a szemét 
édesanyám. – Eltesszük a kenyeret édesapádnak. Jól-
esik neki, ha hazajön a szőlőből. 
     Hanem azt már én nem értem ébren. Hamar el-
nyomott az álom a dús vacsora után. Csak hajnalban 
ébredtem föl arra, hogy édesapám ellenkezett édes-
anyámmal. 
     – Nem viszem ki a kenyeret, fiam. Egyétek meg 
magatok. Engem ellát odakint ebéddel az öreg eper-
fa. 
     – Minket se kell félteni, apja! – erősködött édes-
anyám, s beletette a kenyeret a tarisznyába. – Jó az 
Isten, ma is ad az annyit, mint tegnap. 
     Hát éppen annyit adott. Papsajtocskát, sárgaré-
pácskát, krumplicskát, de még egy darab sajtocskát is 
találtunk a láda fenekén. Olyan száraz volt már az, 
hogy a kés nem fogta, örült is annak édesanyám na-
gyon, mert így nekem adhatta. 
     – Nekem nem mén bele ez az öreg fogam, fiacs-
kám. 
     Még akkor is a sajtot majszoltam, mikor az édes-
apám hazaért a szőlőből. Vígan csóválta meg a tarisz-
nyáját: 
     – Találd ki, cselédem, mit hoztam neked! 
     – Mit ugyan? Tán fürjecskét? – ugrottam elé lel-
kendezve. 
     – Többet ér ez annál, nagyobb ritkaság is – ragyo-
gott a szeme édesapámnak, s kiszedte a tarisznya 
csücskéből a nagy kincset. – Nézd e, madárlátta ke-
nyér! 
     Tulajdon az a karaj kenyér volt, amit én adtam az 
édesanyámnak, az édesanyám meg neki. Hármunk-
nak mindennapi kenyere. 
     Akkor tanultam meg igazán, mi az a mindennapi 
kenyér, amiért az Úristenhez imádkozunk. 

Móra Ferenc 

FELHÍVÁS 
 
A Magyar Népdal Napja rendezvényhez kapcsolódik 
idén a Marton-EXPO. A szervezők célja, hogy a telepü-
lésre érkezők a vásári forgatag, a Hungarikum Udvar és 
a kézművesek, valamint „Katlan Tóni” kiváló (én nem 
drága) menüi mellett a térség iparát is megismerhessék.  
     A kastélypark bejárata melletti Kodály utcában elő-
ször rendezik meg a Marton-EXPÓt, amelyen termékeik-
kel, szolgáltatásaikkal a térség vállalkozói, vállalatai 
mutatkozhatnak be. A lehetőségről további információ 
kérhető: Tóth Andrásné, 06-20/941-8319. Jelentkezni a 
martoninyar@martonvasar.hu e-mail címen lehet. 
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  A Magyar Népdal Napja másodszor 
Martonvásár, 2015. szeptember 11–13. 

 
Szeptember második hétvégéjén a Virtuózok, az 
Alma Együttes, Rúzsa Magdi, a Csík zenekar,  a 
Fitos Dezső Társulat és a Polgármesterek kórusa 
is várja a térség látogatóit Martonvásár központ-
jában. 
 

A világon Magyarországon jegyezték le a legtöbb népdalt. 
Eleinknek és a napjainkban is folytatott tevékenységnek 
köszönhetően több mint kétszázezer lejegyzett népdalt 
ismer a Magyar Zenetudományi Intézet. A mintegy tizen-
egyezer órányi hanganyag egyben annak is bizonyítéka, 
páratlan kincs birtokosai vagyunk. (Németország például 
mindössze hatezer lejegyzett népdallal rendelkezik!) 
     Martonvásáron tavaly ősszel rendezték meg először a 
Magyar Népdal Napját. A szervezők célja hagyományaink 
megőrzése és felvirágoztatása. A sikeren felbuzdulva idén 
is nagy lelkesedéssel készülnek, s igyekeznek minél válto-
zatosabb programot összeállítani.  
     Péntek este a Virtuózok lépnek fel. Hogy mi közük le-
het a magyar népdalhoz, arról egész szeptember 11-éig 
csak találgathat mindenki, hiszen meglepetéssel készül-
nek az ország legkiválóbb komolyzenei tehetségei. 
     A szombat a legváltozatosabb nap. A délelőtti óvodá-
sok műsorát és a Veszprémi Bábszínház előadását dél-
után az Alma Együttes koncertje követi. Az idősebbek az 
LGT Emlékzenekar zenéire nosztalgiázhatnak, majd   
Rúzsa Magdi és a ByTheWay zenekar lép fel.  
     Vasárnap a Langaléta Garabonciások bemutatóját 
dalárdatalálkozó követi, de a valódi, egyedi szenzáció 
minden bizonnyal a járás településeinek polgármesterei-
ből (alpolgármestereiből, jegyzőiből, képviselőiből) alakult 
kórus lesz, amely az idei Utazás Kiállításon való fellépése 
után kizárólag a martonvásári színpadon lesz hallható. 
     A részletes program a www.magyarnepdalnapja.hu 
honlapon olvasható. Jegyárak: felnőtt napijegy 1500 Ft, 
diák/nyugdíjas napijegy: 800 Ft. Háromnapos bérlet elővé-
telben és a helyszínen is váltható. Bővebb információ az 
Óvodamúzeumban működő InfoPontban kérhető. Nyitva 
tartás: kedd–péntek: 11–18; szombat–vasárnap: 11–17 
óra; telefonszám: 06-22/460-065.                                     ■ 

Olvasni jó!  
 

Mint már írtunk róla, Rác-
keresztúr község tavaly 
csatlakozott a Könyvtárellá-
tási Szolgáltató Rendszer-
hez (KSZR). A KSZR célja, 
hogy az ötezer főnél kisebb 
lakosságszámú települése-
ken élő emberek minőségi 
könyvtári szolgáltatásokhoz 
jussanak. A KSZR szolgál-
tatási szerződések kötésével 
teszi lehetővé, hogy köz-
ponti pénzforrások felhasz-
nálásával a községi könyvtá-
rak állományába rendszere-
sen kerüljön friss szak- és 
szépirodalom, javuljanak a 
tárgyi feltételek.  
     Nemrég új könyvek ér-
keztek a könyvtárba! Bízunk 
benne, hogy kicsik és na-
gyok is találnak kedvükre 
valót. A nagyon meleg nyári 
napokon biztosan jut idő 
olvasásra is, mert olvasni jó!  
 

Új könyvek a könyvtárban 
 
Hunter, M.: Gyémántcsillogás; Mesepatika avagy huszonöt 
lélekgyógyító Grimm-mese; McCarthy, C.: Nem vénnek való 
vidék; Sills, J.: Szállj le a döglött lóról; Kast, V.: A személyi-
ség születése; Finy Petra: A tesó-ügy; Dombauer László-
né: Horgolt ékszerek; Boldizsár Ildikó: Királyfi születik; 
Fforde, K.: Tökéletes megoldás; Berg Judit: Tündér bicik-
lin; Feldmár András: Hogyan lesz a gyerekből felnőtt; 
Eiber, H.: Horgászkönyv; Tuzson Zoltán: Gondolkozz 
logikusan!; Urban, K.: Otthonunk, a Föld; Winston, R.: 
Mi jár a fejedben; Adams, S.: Az első világháború; Cabot, 
M.: A menyasszony egy bombázó; Schäffer Erzsébet: A 
kifutófiú szerelme; Vass Virág: Sohanő 
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SKANDINÁV REJTVÉNYSKANDINÁV REJTVÉNY 
(Forrás: skandomata.hu)  

 

Európai körútja alkalmával Bécs-
ben megbetegedett. Korányi 
Sándor orvos személyesen 
kísérte Balatonfüredre, ahol 
visszanyerte egészségét, és 
gyógyultan távozott. Ennek emlé-
kére fát ültetett a parkban. Bala-
tonfüreden sétány őrzi emlékét. 
Beküldendő a hetvennégy éve, 
1941. augusztus 7-én elhunyt 
indiai költő neve. Határidő: 
2015. szeptember 10., éjfél. 
     A 2015. júliusi rejtvény helyes 
megfejtése: Nagy László, Ki viszi 
át a szerelmet. Tizenegy helyes 
megfejtés érkezett. A három 
szerencsés nyertes: Fleischer 
Andrea, Rózsa Ferencné, 
Venczkó Ramóna.  
    A nyeremények a könyvtárban 
vehetők át nyitvatartási időben. 
Minden megfejtőnek gratulálunk!  

KŐSZEG 
 

A nyugati határszélen fekvő Vas megyei kis-
város jelentős szerepet töltött be történel-
münkben. Jurisics Miklós várkapitány 1532-
ben hősiesen védte katonáival a kőszegi vá-
rat, s megakadályozta, hogy a törökök eljus-

sanak Bécsig. Számos műemlék, természeti szépség és más látnivaló található itt. Érdemes 
felkeresni a Jurisics-várat, az Arany Egyszarvú Patikamúzeumot, a Főnix-házban működő 
Szamos Marcipán Mesegalériát. A város szülötte Chernel István ornitológus, Faludi Ferenc 
író, költő, Hadik András huszártábornok, Ottlik Géza író s az Aranycsapat legendás közép-
hátvédje, Lóránt Gyula. Kőszeg 2004-ben elnyerte „Az év települése” címet. 

 

Iskola a határon ● Kőszegen járva nemcsak a várat, a han-
gulatos óvárosi utcácskákat s a Hétforrást kereshetjük föl, 
hanem az Iskolát is, ami Ottlik Géza regénye révén vált ismert-
té. Különös érzés a hatalmas fák alatt járni-kelni, amelyek 
évtizedek óta az egykori altisztképző (ma gyógypedagógiai) 
intézmény körül nőnek. „A világhoz nem alkalmazkodni kell, 
hanem csinálni, nem újrarendezgetni azt, ami már megvan 
benne, hanem hozzáadni mindig” – olvasható az Iskola a hatá-
ron végén. A hely szelleme nem ereszti, aki egyszer is járt ott, 
és olvasta Bébé, Medve és Szeredy kalandjait. Ottlik az egyet-
len olyan alkotó, aki nemcsak az Új magyar irodalmi lexikon-
ban, hanem a Kártyalexikonban is szerepel, hiszen tehetséges 
bridzsjátékos is volt, és több neves bridzsújság szakírója. 

Buszbérletvásárlás a tornacsarnokban 
minden hónap 26-ától a következő hónap 
10-éig. Hétfőtől péntekig 8-tól 20 óráig. 

 

További információ:  
sztlaszlo@rackeresztur.hu;  

06-25/454-095 

ÖNKÉNTESEKET KERESNEK 
 

A Magyar Népdal Napja rendezvény szervezői szeretettel várnak 
olyan önkénteseket, akik szívesen részt vennének egy országos 
színvonalú esemény megvalósításának sikerében. Jelentkezni 
Oroszné Pál Mónikánál a martonvasar.onkentes@gmail.com      
e-mail címen lehet. További információ: 06-22/460-286. 
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Ráckeresztúr labdarúgó-csapatának  
őszi programja  

 

Augusztus 9., 17:00  Újbarok–MPF Ráckeresztúr 
Augusztus 15., 17:00  MPF Ráckeresztúr–Dinnyés   
Augusztus 23., 17:00  Zichyújfalu–MPF Ráckeresztúr 
Augusztus 29., 16:30  MPF Ráckeresztúr–Alcsútdoboz 
Szeptember 6., 16:30  Vértesacsa–MPF Ráckeresztúr 
Szeptember 12., 16:00 MPF Ráckeresztúr–Vértesboglár 
Szeptember 20., 16:00 Vereb–MPF Ráckeresztúr 
Szeptember 27., 15:00 Pátka II.–MPF Ráckeresztúr 
Október 3., 15:00  MPF Ráckeresztúr–Csabdi 
Október 11., 14:30 Lovasberény–MPF Ráckeresztúr 
Október 17., 14:30 MPF Ráckeresztúr–Gyúró 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 

E.ON gáz- és villanyóra-, valamint mobiltele-
fon-feltöltés (Vodafone, Telenor, T-Mobile) a 
kastélyban lehetséges hétköznap 9 és 16 óra 
között.  
     Vállalunk fénymásolást, nyomtatást, 
szkennelést több méretben (akár nagyobb 
mennyiségben is), fekete-fehérben vagy színes-
ben, továbbá névjegykártya- és szórólapkészí-
tést is. Fax küldésére (belföldre és külföldre) 
egyaránt lehetőség van. További információ a 
06-25/454-095 telefonszámon vagy a 
sztlaszlo@rackeresztur.hu e-mail címen kérhető.  

 

Szent László Falugazdálkodási Kft. 

A sziklakertről 
 
A sziklakertben változatos élőhelyekről származó, hasonló igé-
nyű növényeket tarthatunk együtt. Ahhoz, hogy a sziklakert 
tetszetős legyen, és megfelelő élőhelyet biztosítson a növények 
számára, gondosan kell megválasztanunk a helyet, előkészíteni 
a területet. A magas hegyekből való növények érzékenyek a 
talaj túlzott felmelegedésére, ezt a nagyobb méretű kövek meg-
akadályozzák. A perzselő napsütést nem tűrő növényeknek egy 
nagyobb kő árnyékában alakíthatunk ki megfelelő otthont. 
     A célnak bármilyen talajú kert megfelel, de a laza, jó vízveze-
tő képességű talaj a legelőnyösebb. A lejtős területek általában tökéle-
tesek egy sziklakert számára, különösen akkor, ha déli fekvésű lejtőnk 
van. Kerüljük a fagyzugos, erősen szeles, huzatos helyeket. Egy szikla-
kert építése ideális megoldás a kellemetlen lejtők hasznosítására, ahol 
a fűnyírás vagy a talajkezelés nehézkes lenne. Jók a vulkanikus kőze-
tek, a gránit, a bazalt, az andezit és az üledékes kőzetek is, a mészkő, 
a dolomit, kivéve, ha mészkerülő növények is lesznek a sziklakertben. 
A homokkő is megfelelő. A látvány szempontjából fontos, hogy a kövek 
színe egységes legyen. A legszebbek a természet által koptatott dara-
bok. Apró kavicsokból nem lehet szép sziklakertet építeni, inkább nagy-
méretű köveket válasszunk. A kövek lehetnek különféle formájúak. 
     Miután kijelöltük a sziklakert helyét, tisztítsuk meg a területet a gyo-
moktól, és alakítsuk ki a vízelvezető réteget. Legjobb, ha a helyről      
30-40 cm mélységben eltávolítjuk a termőtalajt, majd ezt a felületet 
feltöltjük durva murvával, kőtörmelékkel. A legnagyobb ellenségek az 
évelő gyomnövények, ezek közül is leginkább a tarackok. 
     A legfontosabb követelmény a sziklakert talajával szemben, hogy jó 
vízelvezető képességű legyen. Ezért fele arányban apró murvát vagy 
durva szemű homokot kell az alapanyaghoz keverni. A keverék akkor 
megfelelően vízvezető, ha a rálocsolt víz azonnal keresztüljárja, nem ül 
meg a tetején. 
     A sziklák adják az alapot, melyek közeit a talajkeverékkel töltjük fel. 
A hézagokat töltsük fel az előre elkészített talajkeverékkel, jól nyomkod-
juk a földet a 
kövek közé. 
Fontos, hogy 
a kő dominál-
jon, ne a 
növény. A 
legkedvezőbb 
arány, ha a 
felület egy-
harmadát 
borítja a 
növényzet, a 
többi részt a sziklák és a köréjük tett murva foglalja el. Lényeges szem-
pont a természet utánzása. Úgy kell dolgoznunk, hogy sziklakertünk 
beleilleszkedjen környezetébe. Idegen látványt tud nyújtani egy sík kert 
közepén mesterségesen kiemelkedő mértani kőkert. A köveket termé-
szetes módon helyezzük el. Ássuk be a talajba úgy, hogy kisebb ré-
szük látszódjon csak ki, mintha már évszázadok óta ott pihennének. 
     Sziklakertben jól mutatnak a tűlevelű örökzöldek, a törpecserjék, a 
hagymás évelők, a törpe virágzó évelők, az egynyári növények. A szép 
sziklakert titka a rendszeres ápolás. Gondoskodnunk kell az elnyílt 
virágok visszavágásáról, az elpusztult növényi részek rendszeres eltá-
volításáról, a hagymás növények szétültetéséről, a tápanyag-
utánpótlásról. A nyári nagy melegben locsolni kell a sziklakertet. Na-
gyon fontos a gyomok rendszeres eltávolítása. 
     A sziklakert építéséhez szinte bármilyen, fagyálló természetes követ 
felhasználhatunk. Azok a kövek a legalkalmasabbak, melyek laposak, 
vagy alaktalanok, természetes felületekkel rendelkeznek. Szabályos 
vagy gömb alakú kövekből nehéz sziklakertet kialakítani.                   KL 
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„Keveset beszélj, fiam, vagy 
semmit. Ha valamit elhall-
gatsz, amit el kellene mon-
dani, azt még mindig el-
mondhatod, de ha valamit 
elmondasz, amit el kellett 
volna hallgatnod, azon töb-
bé nem segíthetsz.”  

(Mikszáth Kálmán) 

ÚTRAVALÓ ÜZENET 

 

NYEREMÉNYJÁTÉK 
Mi látható a képen? 

 

A fotó Ráckeresztúron ké-
szült. Kérdés, hogy hol, s 
pontosan mit ábrázol.  
     A  m e g f e j t é s e k e t  a 
rackereszturi.hirmondo@ 
gmail.com címen várjuk, 
vagy személyesen is leadhat-
ják a könyvtárban nyitvatar-
tási időben.  

Határidő:  
2015. szeptember 10.  

 

Előző havi játékunk megfejté-
se: a Hősök terén található 
Szent István-szobor részlete 
látható a képen. Egyetlen he-
lyes megfejtés érkezett. A 
nyertes: Bíró Istvánné. Gra-
tulálunk! Nyereményét a 
könyvtárban veheti át. 

Ismét kinyílt a kapu 
 

A tavalyi nagy sikerre való 
tekintettel idén is megszer-
veztük a nyitott kapu prog-
ramot. Ismét nagy lelkese-
déssel vállalták civil szerve-
zeteink a felügyeletet, és 
színes programokkal szóra-
koztatták a gyerekeket. Az 
önkormányzat támogatásá-
nak köszönhetően színes 
ceruzákat, festéket, gyur-
mát, gyöngyfűzőt vettünk. 
Mindegyik szervezet fel-
ajánlott a gyerekeknek vala-
mit. Voltak, akik szendvi-
cset készítettek, voltak, akik 
palacsintát sütöttek, üdítőt 
hoztak. Magánszemélyektől 
is kaptunk ajándékba üdítőt, 

szendvicshez valót, lekvárt, körtét, dinnyét. Mindezt azért, hogy a nálunk 
játszó gyerekek minél jobban érezzék magukat. A falugazdálkodási kft. 
dolgozói folyamatosan biztosították a kifestőket fiúknak, lányoknak egy-
aránt. 
     Megtanulhattak a gyerekek kókuszgolyót készíteni, fonalmadárkát köt-
ni, és betekinthettek a könyvkötés tudományába is. A Polgárőrség szerve-

zésében az Ercsi Rendőrőrs-
re is ellátogathattak. A prog-
ram zárásaként a Polgárőrség 
szalonnasütést szervezett, és 
Skoperda Pétertől csokitortát 
kaptunk ajándékba. 
     Akiknek köszönettel tar-
tozunk: Darázsderék Nyug-
díjas Táncegyesület, Nemzet-
őrség, Ráckeresztúri Római 
Katolikus Egyházközség, 
BOR-ÁSZOK Dalárda 
Egyesület, Őszirózsa Nyug-
díjas Klub, Polgárőrség, 
Mákvirág Tánccsoport Egye-
sület, Herkliné Marika, Szőnyi-
né Lívia, Pintérné Bánkúti Mó-
nika, Édenkert zöldség- és 
gyümölcsbolt, Szent László 
Falugazdálkodási Kft. és 

nem utolsósorban köszönjük Nagy Aminak és Szárazné Terinek, hogy nyi-
tott ajtóval vártak bennünket mindennap. 

Lisziné Hunyadi Hajnalka 


