
 

 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                             2015. június 

Június 21.: a zene ünnepe  
 

Zeneszerzők a zenéről 
 

Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, 
ki vagy. A bennünk továbbrezgő dallamok és 
foszlányaik olyat vallanak felőlünk, amit 
semmi lélekelemzés nem hoz felszínre. Bevilá-
gítanak a lélek rejtett zugaiba, ahova más-
képp nem férkőzhetünk.  

Kodály Zoltán 
 
A zene lelki mélységet ad, választ az 
élet alapkérdéseire – a zene egy korszak 
lenyomata és hiteles tanúja. Talán hite-
lesebb, mint a fénykép vagy az írott 
szó. Mert a múltat jelenti, a gyökereket, 
s ugyanakkor jövendöl.  

Durkó Zsolt 
 
Minden zene célja (...), hogy Isten dicsőségét 
zengje, és kikapcsolódást nyújtson a lélek 
számára; ahol ezt nem tartják szem előtt, ott 
nem zene szól, csak pokoli lárma.  

Johann Sebastian Bach 
 
A zene pszichológia. Ha nem jut be a 
szívbe, a lélekbe, az elmébe, az embe-
rek nem fogják érezni.  

Bob Marley 
 
A népzene tehát a természet tüneménye. Ez 
az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal 
fejlődött, mint a természet egyéb élő szerveze-
tei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan 
gyönyörű, olyan tökéletes a népzene. Ezek a 
dallamok a művészi tökéletesség megtestesítői. 
Példái annak, miként lehet legkisebb formá-
ban, legszerényebb eszközökkel valamilyen 
zenei gondolatot legtökéletesebben kifejezni.  

Bartók Béla 

Zárt ajtók, nyitott szemek 
 

Hősök napja Ráckeresztúron 
 

Búcsú az óvodától 
 

Nyitott kapu program júliustól 
 

Skandináv rejtvény; Felfedező 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

 

Újszülöttek 
 

Tóth Attila 2015. február 25. 
Szkobajla Zsuzsanna Margaréta 2015. április 15. 
Cseprekál Flóra Zsófia 2015. május 13.     

Az újszülötteknek és családjuknak szeretettel gratulálunk. 
 

Elhunytak  
 

Gajdó János 2015. március 12. 
Bucsi Györgyné (Tóth Mária) 2015. március 24. 
Buzás Lajos 2015. március 24. 
Borsos István 2015. március 30. 
Novoth Ferencné (Damak Mária) 2015. április 6. 
Darufalvi Miklós 2015. április 9. 
Sebestyén János 2015. április 24. 
Almási György 2015. május 1. 
 
 

Az elhunytak hozzátartozóinak sok erőt kívánunk a fájdalom elviseléséhez. 
 
 

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

Gyógyszertári ügyelet 
június 20., 21.: Ercsi 
június 27., 28.: Ráckeresztúr 
július 4., 5.: Ráckeresztúr 
július 11., 12.: Ercsi 
július 18., 19.: Martonvásár 
július 25., 26.: Ráckeresztúr 
augusztus 1., 2.: 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) 
 

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 (Apostagi Zoltánné) 
Szerda: 9.00–10.00 (Apostagi Zoltánné) 
 

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

Takarékszövetkezet 
(Hősök tere 4/5.) 
Telefon: 25/455-074; 30/435-7047 
Kirendeltség-vezető: Kocsis Lászlóné 
Nyitva tartás: 
Hétfő−csütörtök: 7.15−16.00 
(ebédidő: 12.00−12.30) 
Péntek: 7.15−13.00 
 

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 

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 címen. 

Új parkolók 
 

A posta mellett már 
régóta nem lehetett 
autóval megállni. A 
falugazdálkodási kft. 
dolgozói parkolót ala-
kítottak ki a kerítésnél, 
és a vízelvezetést is 
megoldották. 
     Az orvosi rendelő 
udvarán szolgálati par-

kolót jelöltek ki, és a járdát is bővítették, hogy az autóval, elektromos 
mopedekkel közlekedők könnyebben megközelíthessék az épületet.    ■ 
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
Szerkesztői levél  

 
A zene elbűvöl, megnyugtat, erősít. Maurice Fleuret francia 
zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a világon 
mindenütt zenével köszöntsék. A zene ünnepét 1982-ben 
tartották meg először Franciaországban. Az ötlet az akko-
ri francia kulturális miniszter, Jack Lang támogatásával 
valósult meg. Mára a zene ünnepe világméretűvé vált; 
több mint száz országban rendezik meg június 21-én. A 
Zene Európai Ünnepének chartáját 1997-ben tizenkét 
európai ország tizenhat városa írta alá Budapesten. 
     Babits Mihály sokat idézett gondolata jutott eszembe a 
zene ünnepéről: „Mindenik embernek a lelkében dal 
van, / és a saját lelkét hallja minden dalban. / És akinek 
szép a lelkében az ének, / az hallja a mások énekét is 
szépnek.” Jó lenne hallani a másikban zengő éneket, jó 
lenne érteni a dallamot, ami talán hasonlóképpen jó szán-
dékot és segíteni vágyó tettrekészséget rejt. Különbözünk 
egymástól, ez így van jól. És talán épp e különbözőségben 
rejlene az erőnk. Ha képesek lennénk elfogadni, hogy a 
másiknak is lehet jó ötlete. Ha belátnánk, hogy nem azért 
áll elő valaki újabb és újabb tervekkel, hogy magának ke-
resse a dicsőséget. Sőt. Sokszor sajnos épp azokat közösí-
tik ki, akik dolgozni szeretnének, akik tenni akarnak a 
közösségért. Lélekromboló jelenség ez, hiszen ha nem 
férnek meg egymás mellett a különböző gondolkodásmó-
dú emberek, mit várhatunk közös jövőnktől?  
     A zene egyetemes nyelven szól, közel hozza egymás-
hoz a távoli földrészeken élőket. A zene, az ének gyógyító 
erejű. Kodály Zoltán gondolataival kívánok Önöknek sok 
jót és szépet, sok zenét és éneket: „…az ének felszabadít, 
bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, 
testi-lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkal-
masabbá tesz, figyelemre-fegyelemre szoktat. Hogy egész 
embert mozgat, nemcsak egy-egy részét. Fejleszti a közös-
ségi érzést. Kifejleszti a csírájában minden emberben 
meglevő zeneérzéket, ezzel megadja a műveltség alapját, 
amivel eztán szebbé, gazdagabbá teszi egész életét…”   

     Gajdó Ágnes 

Június virága: a piros gyűszűvirág 
 
Az útifűfélék családjába tartozó növény főként erdei irtáso-
kon, sík- és hegyvidékeken fordul elő. Magyarországon 
vadon nem nő, dísznövényként viszont megtalálható a 
kertekben. Egyenes szára ötven–hetven centiméter ma-
gas, lándzsa alakú leve-
lei durvák. Három-négy 
centiméter hosszú virá-
gai lecsüngőek, harang 
alakúak. Az orvoslásban 
a növény szárított leve-
leiből kinyert anyagot 
(digitoxint) a szívelégte-
lenség kezelésére hasz-
nálják. Háziszerként 
nem alkalmazható, hi-
szen nagy mennyiség-
ben mérgező!   

Zárt ajtók, nyitott szemek 
 

Tisztelt ráckeresztúri lakosok! 
 

Az idei évben megszaporodtak a faluban a besurranásos 
lopások, illetve a nyitott autókból lopások. A tolvajok min-
den alkalommal a nyitva hagyott ablakokat, teraszajtókat 
kihasználva mentek be a sértettek lakóházaiba, ahonnan 
szinte kivétel nélkül az előszobában, konyhában letett kézi-
táskákat tulajdonították el. Az esetek nagy részében a tás-
kákat, illetve a benne lévő iratokat a helyszín környékén 
eldobták, csak a készpénzre utaztak. 
     Ezúton szeretném a figyelmüket felhívni, hogy ezek a 
cselekmények nagy eséllyel megelőzhetőek egy kis odafi-
gyeléssel, óvatossággal. Ingatlanunk bejáratait célszerű 
akkor is zárni, ha otthon vagyunk, ezzel megelőzhető, hogy 
a tolvaj zajtalanul, akadálytalanul jusson be lakásunkba. Az 
ablakokat, amennyiben lehetséges, csak bukóra hagyjuk 
nyitva. Ha van rá lehetőség, szereltessünk fel riasztórend-
szert. Célszerű a nap mint nap használatos táskában, tár-
cában csak azokat az iratokat tartani, amelyekre minden-
nap szükség van, illetve abban és a lakásban csak a napi 
dolgokhoz szükséges készpénzt tartani. A táskánkat a 
használat után tegyük olyan helyre, ahol nem könnyű hoz-
záférni. 
     Szinte minden vagyonvédelemmel foglalkozó üzletben 
kapható pár ezer forintért ablak-ajtónyitást érzékelő riasztó, 
amellyel növelhetjük otthonunk védelmét. Vagyonvédelmi 
tanácsért forduljanak bizalommal a falu körzeti megbízottja-
ihoz. 
     A nyáron többen napokra, hetekre elutaznak, ingatlan-
juk őrizetlenül marad. Célszerű ilyenkor rokont, jó ismerőst, 
szomszédot megkérni, hogy időnként nézze meg a házat, 
nemcsak a kerítésen keresztül, hanem belülről is, kapcsolja 
fel időnként a világítást, így nagyobb eséllyel távol lehet 
tartani a terepszemlét tartó betörőket. Távollétüket jelezhe-
tik a körzeti megbízottnak is, elérhetőségük megadásával, 
kollégáim visszatérően ellenőrizhetik ingatlanjukat, illetve 
baj esetén rövid időn belül tudják értesíteni önöket. 
     Fontos tudni, hogy több olyan lopás is történt Rácke-
resztúron, amikor a jármű tulajdonosa csak pár percre ug-
rott be valahová, és ez alatt a nyitva hagyott autóból lopták 
el értékeit. Más esetekben az udvaron lezáratlanul hagyott 
autóból tulajdonítottak el értékeket. Ezek az esetek is jól 
megelőzhetők, ha a gépkocsiban nem hagyunk szem előtt 
semmilyen értéktárgyat, táskát, pénztárcát, illetve a gépko-
csit minden esetben bezárjuk, még akkor is, ha attól csak 
kis időre, pár méterre távolodunk el. A gépjárművekhez is 
igen jól működő és hasznos riasztókat lehet kapni. Egy 
riasztórendszer pagerrel nagy távolságból is jelzést adhat a 
tulajdonosnak, ha valaki hozzányúl az autójához. 
     Végezetül szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a 
bűncselekmények leginkább a jól összetartó, egymásra 
odafigyelő közösségeket kerülik el, ahol a lakók nemcsak a 
saját értékeikre ügyelnek, hanem nyitott szemmel járva, a 
szomszéd portájára is ránéznek. 
     Tisztelettel: 
 

Szabó Zoltán rendőr őrnagy 
az Ercsi Rendőrőrs parancsnoka 
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Broskó Sándor, a falu hősi halottja, Ráckeresztúron született 1890. 
január 13-án. Szülei Broskó János és Sevella Mária napszámosok  
1873-ban esküdtek. Ők az 1848/49-es szabadságharc idején, job-
bágyként látták meg a napvilágot, és Ráckeresztúr 39. szám alatt 
laktak. Első gyermekük Broskó Erzsébet 1874-ben, Sándor ötödik-
ként látta meg a napvilágot. 

RÁCKERESZTÚRIAK AZ I .  VILÁGHÁBORÚBAN  

Broskó nevűek az 1745-ös egyházi lélekösszeíráskor 
már itt éltek. A Sevellák Komárom megyéből települ-
tek ide, és 1770-től már öt család lakott a faluban. 
     Sándor a katonaidejét már leszolgálta, és lehetsé-
ges, hogy családot is alapított, amikor kitört a Nagy 
Háború. Megkezdődött az általános mozgósítás, a 
hadkötelesek Székesfehérvárra vonultak, többnyire a 
királyi 17-es és a császári 69-es ezredekhez. Déd-
nagyanyám, Broskó Erzsébet öccse is a 69-esekhez, 
valószínűleg a dragonyos ezredhez (könnyűlovas) 
került, mert Bécsben a háború idején kiadott egyik 
veszteséglistán a neve mellett a DR. Nr.8. = Drago-
nyos Nr.8. szerepel. 
     1915. június 26-án, Galíciában tüdőlövés érte, 
orosz fogságba esett, és Novo-Nikolajevszk kor-
mányzóságába internálták. Az 1916. február 26-ai és 
1916. szeptember 5-ei iratokból nem egyértelmű, 
hogy a fogságban hunyt el, vagy sebesülten a harc-
téren halt hősi halált. Júniusban az ezred a hadosz-
tály előhadát alkotva Pikutból Buchove-Wielkopolén 
át, Lemberg bevétele után, június 24-étől 26-áig a 
Bug folyó alatti Kocurova magasságon harcolt. 
Broskó Sándort az orosz csapatokkal vívott ütköze-
tek valamelyikében érte a halálos lövés. Huszonöt 
évet élt.   
     A Bécsben hivatalosan 1916. július 15-én kiadott 
veszteséglistán Broskó Alexander gyalogos a 69. 
ezred 13. században hadifogságba esett.  

Halálának és elte-
metésének körül-
ményeiről 2015 
márciusában sincs 
több információja 
a hadilevéltárnak. 
Sírhelye és még 
több bajtársáé 
eszerint nem azo-
nosítható be. 
     Broskó Sándor 
nevét szülőfalujá-
ban felvésték a 
hősi emlékmű 
márványtáblájára, 
megemlékezve 
hősiességéről. 
     Dédnagy-
anyámra emlék-
szem, ő 1961-ben halt meg, és sok mindent kinyo-
moztam róla. A még élő rokonoktól például megtud-
tam, hogy 1950 táján a keresztúri óvodában a kicsik-
kel foglalkozott, amit egy csoportkép tanúsít. Termé-
szetesen a nagyanyámtól is  – aki tizenkét éves volt a 
háború kezdetén – érdeklődhettem volna a nagybáty-
járól, de ezt sajnos elmulasztottam. 
     Most a centenárium kapcsán, a hősi halottak sor-
sát kutatva találtam Broskó Sándorról ezeket az ada-
tokat, és elszomorított, hogy csak ennyi maradt fenn 
egy fiatalemberről, aki a legdrágábbat adta a hazáért.  
     Nyugodjon békében!  

Prága Ildikó 
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Hősök napja Ráckeresztúron 
 

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, / Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.  

(Juhász Gyula: Consolatio) 
 

A tavalyihoz hasonlóan idén is kevesen gyűltek össze a hősök kertjé-
ben, a felújított második világháborús emlékmű körül május utolsó 
vasárnapján. A hősök napján azokra az elesett katonákra, hősökre és 
áldozatokra emlékezünk, akik életüket adták a hazáért, akik valahol ide-
gen földben, talán jeltelen sírban nyugszanak. 
     Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester beszédében szólt az 
ünnep történetéről, az emlékezés szükségességéről, s idézte Széchenyi 
István szavait: „Nem lehet tisztességes emlékezés nélkül nemzetet építe-
ni!” Prága Ildikó, az első világháború történetének lelkes kutatója a Nagy 
Háborúban részt vett ráckeresztúri katonákról beszélt, s felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy több hősi halott neve még nem szerepel az emlék-
mű márványtábláin, hiszen azóta bukkantak a nyomukra. 
     Bereznai Istvánné az 1992-ben felavatott II. világháborús emlékmű 
történetét idézte föl: kik kezdeményezték, hogyan gyűlt össze rá a pénz, 
kik vettek részt a megépítésében, hogyan romlott az állaga, s most mi-
ként szervezte meg az önkormányzat a felújítást. Bereznai Istvánné 
felsorolta azok nevét, akik huszonhárom évvel ezelőtt részt vettek az 
emlékmű építésében: Háder Lajosné, Novák József, Lehoczki István, Lőrinc 
Antal, Lőrinc István, Herkli István, Bilik György, Bereznai Gábor, Daróczi 
István, Magyar József, a Március 15. MTSZ, Cseprekál István, Venczkó Károly, 
Mogyorósi Lajos, Dobrádi Imre, Szabó Antal, Rézbányai Ferenc, Paulovics Má-
tyás, Háder Lajos, Raffer István, Bekker Béla, Szokoli György, Szabó János, 
Mádai Ferenc, Bakonyi László, Molnár Ferenc, Szűcs Gyula, Takács Sándor, 
Takács István. Néhány évvel később a község egyik lakója, Horváth Gábor 
a saját költségén gránitlapokkal fedette le az emlékművet, ami nagyon 
szép lett, ám később a fagyok következtében az emlékmű igen rossz 
állapotba került, kilazultak a márványtáblák csavarjai, több gránitlap 
leesett. Az önkormányzat vállalta a helyreállítást, s idén már a felújított 
emlékműnél gyújthatták meg az emlékezés mécseseit a ráckeresztúriak.   
     Az ünnepi megemlékezésen a Pávakör a Fogolydalt, Halász Tibor 
Marlene Dietrich híres háborúellenes dalát énekelte (Hol vannak a kato-
nák), majd Bereznai Bálint mondta el Juhász Gyula Consolatio című versét. 
Az emlékművet Illéssy Mátyás római katolikus plébános szentelte fel és 
áldotta meg. Darvas-Tanács Erik református lelkész arról szólt, hogy 
soha ne felejtsük: a hősök egyben áldozatok is.  
     A hősök, áldozatok emlékét sok keresztúri család őrzi. Egy-egy szál 
virággal, mécsessel érkeztek most is azok, akik nem felejtik a régieket, 
akikben él még Janus Pannonius figyelmeztetése: „A múltból jön a fény, 
amely a jövőt világítja meg.” 

G. Á. 
 

Az emlékmű szigetelését a Tre-Men Kft. végezte, a burkolást Radócz József, Kiss 
Attila és Raffer Gábor készítette önkéntes munkában. Pátkai István és családja két 
gömbtuját adományozott. Az emlékmű köré kavicságy készül majd, ami elvezeti a 
lecsurgó esővizet. 

Tisztelt Egybegyűltek! 
 

A hősök napján és a Nagy Háború centenáriu-
mán sokan sokféleképpen emlékeznek a hazáért 
elesett katonákra, akik távoli, elcsendesült harc-
mezőkön nyugszanak. 
     A történészeket a mindent eldöntő csaták és 
az ezredek történetei, minket, hétköznapi embe-
reket azonban a mi felmenőink és kisebb közös-
ségünk hőseinek sorsa érint meg leginkább, mert 
általuk tudunk kapcsolódni a nagybetűs történe-
lemhez. Ők azok az ismeretlenbe vezényelt ifjak, 
akik „a királyért és a hazáért” minden áldozatra 
készek voltak, s ha szerencséjük volt, csak meg-
sebesültek, vagy többéves szibériai vagy olasz 
hadifogság után, de hazatértek. És ők voltak 
azok is, akiknek sírjára nem borult senki, mert 
kegyetlen, gyilkos háború járt ott, ahol ők jártak. 
     Ráckeresztúr fiai harcoltak szinte valamennyi 
csatatéren: a fagyos Kárpátoktól Galícia felége-
tett falvain át a szerb-boszniai fronton, havas tiroli 
hegyekben, pokoli melegben, víz nélkül a dober-
dói mészkő fennsíkon és évekig a kegyetlen 
isonzói csatákban. Sokan a harcmezők melletti 
katonatemetőkben pihennek. 
     A hősök emlékművére hatvanegy hősi halott 
neve került fel, de sajnos ennél többen nem tér-
tek vissza szeretteikhez. Jelenleg nyolcvannégy 
falubeli neve ismert, aki meghalt a hazáért. A 
bevonult háromszázhetvenhat katonából hozzá-
vetőleg minden ötödik elesett vagy eltűnt. És 
szinte nem volt olyan, aki sebesülés nélkül tért 
volna haza a halálmezőkről. 
     A ráckeresztúri bakákról a visszaemlékezé-
sekben dicséreteket lehet olvasni. Büszkeség 
töltheti el a falut emiatt, és azért is, hogy tizenhá-
rom szülöttét a vitézi rend tagjává avatták. Ehhez 
rendkívüli képességekre: leleményességre, 
ügyességre, halált megvető bátorságra volt szük-
ség. Ők is a hőseink voltak! 
     Senki bánatát nem kisebbítve azokról az 
édesanyákról is emlékeznünk kell, akik két fiukat 
is elveszítették: Prekop Mártont és Sándort Pier 
Julianna, Vida Istvánt és Józsefet Szmilkó Julian-
na, Dudás Józsefet és Ferencet Molnár Terézia 
gyászolta örökre. A legfiatalabb hős Denkó János 
volt, ő két hónappal és két nappal a tizennyolca-
dik születésnapja előtt halt hősi halált 1916-ban. 
Székesfehérváron nyugszik a Szentlélek-
temetőben. A falu első áldozata Vas Pál tüzér 
őrmester volt, aki huszonkét évesen 1914. au-
gusztus 29-én, az első galíciai ütközetben (a 
tűzkeresztségben) halt hősi halált. 
     E felemelő nap elmúltával is legyen minden 
tiszteletünk a hősöké, akik a legdrágábbat adták 
a hazáért: az életüket. Akik nem érhették meg 
gyermekük esküvőjét, és nem örülhettek unokák-
nak.  
     Tanítsuk meg a gyermekeket megbecsülni 
őseik emlékét, mert tudniuk kell: „Múlt nélkül 
nincs jövő.”  

 Prága Ildikó  
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Búcsú az óvodától 
 

Gyorsan eltelt ez a nevelési év is. A gyerekek sokat tanul-
tak, fejlődtek, változtak, iskolaéretté váltak ez alatt az idő 
alatt. A nagycsoportosok búcsúztatásán jól látszott mind-
ez. Színes műsorral készültek a nagyok, kedves versekkel 
köszöntek el tőlük a kisebbek. A szülők, nagyszülők, roko-
nok, barátok körében megtartott rendezvényen a szeptem-
bertől iskolába járók megkapták az útravaló tarisznyát. Az 
önkormányzat színesceruza-készlettel ajándékozta meg a 

gyerekeket.  
     Az óvoda 
dolgozói vi-
rágcsokorral 
k ö s z ö n t é k 
meg a legaktí-
vabb szülők – 
Németh Beat-
rix,  Pálinkás    
A d r i e n n , 
V ag y ó c zk i n é 
Mód Mónika, 

Kalocsainé Majoros Szilvia – többéves segítségét, munkáját. 
Idén a Mosoly Rendet először vehette át édesapa: a Mo-
soly-kollektíva Németh Ferencnek ítélte a kitüntető címet, aki 
ellenszolgáltatás nélkül elkészítette a Méhecske csoportban 
a galériát. A munkában sokat segített Knolmár Péter, akinek 
munkáját szintén megköszönték. 
     Az önkormányzat nevében Kókai Dávid képviselő kö-
szöntötte az óvoda vezetőjét, Baki Bálintnét, aki harmincöt 
éve dolgozik a ráckeresztúri óvodában, tíz éve intézmény-
vezetőként.                                                                       ■ 

MOSOLY PERCEK 

A búcsúzók ● Micimackó csoport: Puskás Alex János, 
Tóth Mira, Horváth Áron, Szabó Lorena Deniza és 
Dvorszkiné Farkas Rita, Juhászné Besenyei Edit óvodapeda-
gógusok, Kiss Józsefné dajka; Napsugár csoport: Tóth 
Zénó, Kovács Ádám Balázs, Béni-Tóth Péter Máté, Görög Vik-
tor, Fiskus Róber János, Venczkó Zsófia Veronika, Kalocsai 
Dániel, Baladik András Brendon, Ács Tamara Dominika, 
Horváth Gergely Álmos, Pintér Dávid, Paizs Panka, Mészáros 
Bettina Liliána, Vagyóczki Szabina, Sipos László, Bereznai 
Anna Réka, Susányi Tamás Márton, Orbán Kitti, Demján 
Petra, Szegedi Abigél Mária, Balogh Larissza és Horváth  
Ernőné, Kónya Istvánné óvodapedagógusok, Takács Jánosné. 
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK” 

Baki Bálintné Pongrácz Mária a ráckeresztúri általános 
iskolában végzett, majd Székesfehérváron, a Vasvári 
Pál Óvónői Szakközépiskolában folytatta tanulmányait. 
Érettségi után egy évig Ercsiben dolgozott. A 
ráckeresztúri óvodába 1981 őszén került, azóta nem 
változtatott munkahelyet. Igaz, Marika számára talán 
nem is munkahely az óvoda, hanem az a „terep”, ahol 
igazán jól érzi magát, ahol tehetségét kiteljesítheti. En-
nek érdekében folyamatosan képzi magát, tanul, nyitott 
minden új ismeretre. Óvodapedagógusként nem csak 
egészséges gyerekekkel találkozott, ezért határozta el, 
hogy elvégzi a gyógypedagógiai asszisztens képzőt is.  
     Intézményvezetőként fontos, hogy tudása naprakész 
legyen: tisztában kell lennie azzal, milyen lehetőségek 
állnak rendelkezésre a hatékonyabb pedagógiai munká-
hoz; jogi, közigazgatási, szervezetszociológiai ismere-

tekre is 
s z ü k s é g 
van, hogy az 
óvodát a 
l e h e t ő s é -
gekhez mér-
ten a legjob-
ban működ-
tesse. Nem 
csak az óvo-
dába járó 
gyerekekért 
felelős, ha-
nem az óvo-
dai dolgozó-
kért is. 
     A rácke-
resztúri óvo-
da neve 
nem véletle-
nül lett Mo-
soly. A mo-

soly, a jó szó nélkülözhetetlen az óvónői, óvodai munká-
ban. A kisgyerekkel nem lenne szabad kiabálni, hiszen 
a szavakkal okozott sérülések mindig maradandóbbak. 

Fontos, hogy az óvodában a kulturális értékekre is 
hangsúly kerüljön. A Mosoly Óvodában rendszeresen 
megemlékeznek nemzeti ünnepeinkről, a magyar 
kultúra napjáról, a költészet napjáról. Felelevenítik a 
különböző régi népszokásokat, rendezvényeket szer-
veznek például a víz világnapján, az állatok világnap-
ján, a Föld napján. Az egészségnapon az egészsé-
ges életmódra irányítják a figyelmet, hiszen nem le-
het elég korán elkezdeni ennek tudatosítását. Két éve 
bevezették a néptáncoktatást, kapcsolódtak a Bozsik-
foci programhoz, lelkesen vesznek részt minden év-
ben a Te szedd! akcióban. Anyák napján minden cso-
port műsorral köszönti az anyukákat, nagymamákat.  
     Mindez nem lenne megvalósítható egy határozott, 
céltudatos vezető nélkül. Baki Bálintné ilyen. Nem 
keseríti el az esetleges kudarc, nem töri le a kritika, 
mert jól tudja, mindenkinek nem lehet és nem is kell 
megfelelni. Lelkiismeretesen, becsületesen, tudása 
és képességei legjavát nyújtva végzi munkáját. Pá-
lyázatokat ír munkatársaival együtt, újabb és újabb 
lehetőségeket keres, hogy a gyerekek számára az 
első három (négy) év valóban emlékezetes és legfő-
képpen hasznos legyen. Hogy testileg és lelkileg a 
legkiegyensúlyozottabb módon fejlődjenek. Csak ek-
kor válhatnak ugyanis munkájukat szerető felnőtté, 
harmonikus személyiséggé.                                  (-ó-) 

Rovatunk ebben a hónapban rendhagyó módon készült. Akit bemuta-
tunk, nem tudott arról, hogy szerepelni fog a Ráckeresztúri Hírmondó 
hasábjain. Ezt az írást köszöntésnek és meglepetésnek szánjuk, hi-
szen Baki Bálintné, a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda vezetője idén két 
évfordulót is ünnepel: harmincöt éve dolgozik óvónőként, tíz éve 
mint intézményvezető tevékenykedik. Akik ismerik, tudják: Marika 
élete az óvoda. Mindent a gyerekek érdekében tesz. Lelkesedése, hi-
vatásszeretete példaértékű lehet mások számára is. Töretlen hittel és 
nem fogyó energiával látja el vezetői feladatait, mindig új ötletekkel, 
tervekkel áll elő. Munkájához sok erőt, jó egészséget kívánunk! 

Vélemények 
 

Nevelő munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a Rác-
keresztúri Mosoly Óvodába járó gyermekeink a ha-
gyományainkat és a környezetünket ismerő, tisztelő, 
embertársainkkal kiegyensúlyozott kapcsolatban élő 
felnőttekké váljanak. Köszönjük sokéves kitartó 
munkáját!  

Horváth Papp Éva 
 

Lelkiismeretes, becsületes, a gyermekekért él, min-
den gyermekre emlékszik hosszú idő távlatából is, 
emléktárgyaikat megőrzi. Lányommal töltött négy 
éve fantasztikus volt, most pedig egy évig még élvez-
zük vezetői gondoskodását. Köszönjük szépen!  

Bendákné Halász Mária 
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Az idei jutalomkirándulás is a Sobri Jóska kalandparkban 
volt. Azt leszámítva, hogy két órát utaztunk és meleg volt, 
nagyon jól éreztük magunkat. Először a kalandparkba 
látogattunk el és próbáltuk ki a pályákat. Utána árnyékos 
helyet kerestünk, hogy lepihenjünk ebédelni. Miután min-
denki megebédelt, átöltöztünk, és kipróbáltuk a tóban 
lévő játékokat. Egyik legjobb élményünk a „hófánk” volt. 
Egy úszógumihoz hasonló eszközben csúszdán érkez-
tünk a vízbe, ami abban a melegben nagyon jólesett. 
Megnézhettük a várat, ahol kipróbálhattuk a késdobálást, 
a légpuskával való lövöldözést és az íjászatot. Bobozni is 
lehetett. A tóban sokat vízi bicikliztünk és labdáztunk. Mi 
sajnos most voltunk utoljára az iskolával a Sobri Jóska 
Bakonyi Kalandparkban, de biztosak vagyunk benne, 
hogy az elkövetkezendő években a diákok szívesen láto-
gatnak majd el ide.  

Gajdó Klaudia, Kálmán Angéla 

Jutalomkirándulás diákoknak 
 

Az önkormányzat idén is jutalomkirándulást szervezett a 
tanév során kiemelkedően teljesítő diákoknak. Volt, aki 
tanulmányi versenyeken ért el sikereket, mások különféle 
sportágakban jeleskedtek. A gyerekek a Sobri Jóska Ba-
konyi Kalandparkban tölthettek egy napot, s kipróbálhatták 
ügyességüket, erejüket, kitartásukat. 
     A kirándulásra a következő tanulók kaptak meghívást: 
Molnár Bence, Knolmár Zsombor, Szalay László Bende-
gúz, Hertelendi Dávid, Glócz Tamás, Sipos Zsuzsa, 
Drozdik Balázs, Venczkó Vencel, Apró Maja, Ónody    
Ágnes, Kalocsai Levente, Szakolci Zsolt, Török Máté,  
Kocsis Csenge, Bendák Gyula, Kristóf Ágnes, Darufalvi 
Eszter, Molnár Csuka Attila Patrik, Hekman Veronika,  
Levolt Péter, Gajdó Olivér, Ferenczi Dávid, Somodi Leven-
te, Bucsi Csenge, Barabás Boglárka, Bognár Panna,   
Sólyom Lívia, Török Regina, Ménesi Fanni, Garai Fanni, 
Szakolczi Kármen, Apró Lili, Gondi Vivien, Lukács Vivien, 
Világosi Dániel, Ördög Melinda, Székely Kata, Darvas-
Tanács Illés János, Mike Ernő, Pammer Vanessza, Garai 
Máté, Novozánszki Benedek, Hujber Letícia, Czégény 
Barbara, Gajdó Klaudia, Kálmán Angéla, Liszi Áron,     
Balogh Levente, Ferincz Viktória, Kozocsa Zsuzsanna, 
Rappai Virág. Néhányan nem tudtak elmenni, így Knolmár 
Zsombor helyett Mihály Zoltán, Glócz Tamás helyett    
Mészáros Rebeka, Ónody Ágnes helyett Ács Adrienn, 
Hekman Veronika helyett Ördög Veronika, Pammer     
Vanessza helyett Szakolczi Alex tarthatott a csapattal.  

■ 
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Búcsúzunk ● 8. a: Orbán Erika (osztályfőnök), Baki Dániel, Balogh Levente, Fehér Bence, Gábor Nikoletta, Gajdó Klaudia, 
Héjja Alexandra, Huang Dávid, Kálmán Angéla, Kiss Renáta, Ligler Vivien, Liszi Áron, Nagy Gergely, Paizs Ferenc, Palkó Gergő,  
Silye Fanni, Szabó Zsombor, Tóth Rajmund, Vörös Dániel; 8. b: Tóthné Bányai Márta (osztályfőnök), Balog Szilvia, Becsei 
Boglárka, Bendák Gergő, Buzeskó Tünde, Cseprekál Csenge, Csesztregi Edmond, Fenekes Lilla, Ferincz Viktória, Kozocsa Zsuzsa, 
Major Zsigmond, Mayer Martin, Rappai Virág Katalin, Solymári Csilla, Szegedi Sándor, Szilágyi Petra, Tóth Bettina 

Pedagógusok köszöntése 
 

Az önkormányzat idén is együtt kö-
szöntötte az iskolai és óvodai dolgozó-
kat, a rendezvényt a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ is támogatta. 
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgár-
mester köszöntője után az aktív pályá-
jukat befejező tanítóktól búcsúztak: 
Elek Kálmánné, Orbán Andrásné és Szabó Józsefné több évtizedes munkáját Gergics Mihályné igazgató köszönte meg. Az alsó 
tagozatos gyerekek szép gondolatokat egybegyűjtő műsorát Drozdikné Nagy Ágnes Tünde rendezte.  
     Az önkormányzat pedagógusnapi ajándékát Kókai Dávid és Szabó József képviselők adták át az óvodai és iskolai dol-
gozóknak. Lisziné Hunyadi Hajnalka, a Szülői Munkaközösség elnöke elköszönt a jelenlévőktől, hiszen Áron fia az idén 
befejezi általános iskolai tanulmányait, így jövőre már nem ő tölti be ezt a posztot.  
     A Szülői Munkaközösség egy hatalmas, Skoperda Péter cukrász készítette nyolcvanszeletes tortával lepte meg a peda-
gógusokat; az ünnepi hidegtálakról a Rácmenza Kft. gondoskodott.                                                                             ■ 
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Németesek kirándulása Ausztriában 
 

A német nyelvet tanuló diákjaink számára már tizenkét éve 
szervezünk kirándulásokat Ausztriába, hogy gyakorolhassák a 
nyelvet, és megismerhessék az ország kulturális és természeti 
értékeit. Többször jártunk már az osztrák fővárosban, Bécsben; 
túráztunk Wachauban; megnéztük, hol raboskodott Oroszlán-
szívű Richárd; megtekintettük a melki apátságot; városnézésen 
vettünk részt Salzburgban, Grazban, Eisenstadtban; voltunk 
Dachsteinben jégbarlangban, Hallstattban sóbányában, hegyet 
másztunk Semmeringben. 
     Az idén májusban kirándulásunk első állomása a bécsi erdő 
szélén elhelyezkedő Heiligenkreuz volt. Itt található Európa 
legnagyobb és a világ legrégebbi ciszterci kolostora. Rozhina 
nővér vezetett bennünket végig az apátságon, és sok érdekes-
séget mesélve mutatta be nekünk a páratlan épületegyüttest, 
mely a román, a gótikus és a barokk építészet jellegzetes voná-
sait tükrözi. 
     Délután Burgenlandba utaztunk, ahol a Rozália-hegység 
egyik nyúlványán emelkedik Fraknó vára (a képen), amely egy-
kor az Esterházy család ékszereinek és értékeinek kincstára 
volt. A vár sok titkot rejt, amiket a gyerekek a „Mindennapok a 
várban” elnevezésű interaktív vezetés közben fedezhettek fel 
maguknak. Átélhették mindazt, amit annak idején az udvarban 
tudni illett: miként kell madártollal írni, milyen gyógynövények 
találhatók a várkonyhában, hogyan dagasztották a kenyeret; 
megtapasztalhatták, milyen nehéz egy páncél és hogy hogyan 
szervezték meg a mindennapi életet a várban. Megtekintettük 
az egyedülálló fegyvertárat is, mely az Esterházyak katonai 
hagyományairól tanúskodik. 
     Természetesen egy kirándulás sem múlhat el vásárolgatás 
és fagyizás nélkül, erre a vár lábánál fekvő városkában, 
Nagymartonon került sor. A nap végén mindannyian fáradtan, 
de élményekkel telve utaztunk haza. 
     A diákjaink szülei már sokszor mondták, hogy szívesen ven-
nének részt egy  ehhez hasonló utazáson. 
     Kedves Szülők! Most itt az alkalom: szeptember végén/
október elején csak felnőtteknek szervezünk egy egynapos 
kirándulást Ausztriába. Aki szívesen jönne velünk, június végéig 
jelentkezzen az iskolában, ahol a részletekről tájékoztatjuk az 
utazni vágyókat. 

Csanki Éva 

Gondolatébresztő... 
 

Én azt tartom, aki megmondja 
az igazat, akár jó, akár rossz, 
akár csúnya, az nyugodtan al-
hat, és én aludni szeretek écaka. A többi 
a jóisten dolga.  

(Móricz Zsigmond) 

Repülővel Varsóban 
 

A becsekkolással kezdeném történetünket, mert nem ment annyira 
egyszerűen. Átnézték mindenki bőröndjét, táskáját, volt, akinek még a 
cipőjét is le kellett vennie. Alig vártuk, hogy túl legyünk rajta. A váróte-
remben már mindenki izgulni kezdett, mi lesz az úton, hiszen majd-
nem mindenkinek ez volt az első repülőútja. 
     Eljött az idő, beszálltunk a repülőgépbe, elfoglaltuk a helyünket, s 
izgatottan vártuk, mikor fog elindulni a gép. Egyszer csak elindult, 
sokáig lassan, aztán egyre gyorsabban, annyira, hogy visszavágott 
minket az ülésbe. Egyszerűen gyönyörűek voltak a felhők felülről. 
     Hamarosan megérkeztünk Lengyelországba, a reptérre, ahonnan 
busz vitt minket a belvárosba. Onnan gyalog mentünk a szállásra. 
Amikor odaértünk, mindenki felhúzta az ágyneműjét, kipakolt a szek-
rénybe. Aznap csak pihentünk, beszélgettünk. 
     Másnap városnézés volt, nagyon sok mindent láttunk. Az Óváros 
felé indultunk a Királyok útján, a zenélő padoknál Chopin-dallamokat 
hallgattunk. Az egyik templomban láttuk a helyet, ahová Chopin szívét 
temették. Az Óvárosban bementünk a királyi várba, sétáltunk a régi 
kis utcákon, és megkóstoltuk a lengyel gofrit. Ezután villamosra száll-
tunk, és a Łazienki parkba indultunk. Ez a régi királyi fürdőpark, nagy 
tóval, sok szabadon élő pávával, mókussal, kacsával. Kézből etettük 
őket. Estére mindenki nagyon elfáradt, nem volt gond senkinek az 
elalvással. 
     A harmadik nap reggelén csomagjainkkal a Kultúrpalota felé indul-
tunk, onnan pedig a plázába mentünk. Azután busszal a repülőtérre, 
ahonnan hazaindultunk. Szüleink már vártak minket a repülőtéren. 
     Köszönjük a szülőknek és tanárainknak, hogy ezt a kirándulást 
lehetővé tették számunkra. 

Kanya Rebeka (6. b) 

Nyitott kapu program júliustól 
 

Nyáron, július 13-ától újra nyitva áll minden korosztály számára a 
Hősök téri iskola kapuja. A játszótér játékait, a homokozót bárki 
használhatja. A tornacsarnok mosdó része is nyitva lesz. A gye-
rekek felnőtt felügyelet mellett, biztonságos helyen játszhatnak, 
szórakozhatnak. A program a Polgárőrség és a község civil szer-
vezeteinek közreműködésével valósul meg. 
     A Nyitott kapu program tavaly nagy sikert aratott. Idén is vár-
juk mindazok jelentkezését is, akik szívesen részt vennének a 
felügyelet vagy a kreatív elfoglaltság biztosításában. Várunk 
minden játszani, focizni, alkotni vágyó gyermeket, fiatalt. A rész-
vétel ingyenes.  
     Ötleteket, javaslatokat szívesen fogadunk. Kérjük, aki a gyer-
mekfelügyeletet igénybe venné, előzetesen jelezze, hogy fel 
tudjuk mérni, hány érdeklődőre számíthatunk, délelőtti vagy dél-
utáni programokat szervezzünk. Lisziné Hunyadi Hajnalkánál 
lehet jelentkezni telefonon (06-20/250-5746) vagy akár a 
Facebookon keresztül is.  

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
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Hangulatos májusi délután 
 

A Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesü-
let május 16-án tartotta tavaszi rendezvényét. Saj-
nos kérésünk ellenére sokan nem jelezték, hogy 
nem jönnek el. 
     Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
asszony köszöntő szavai után rövid, de tartalmas 
műsor következett. Fellépett a Pávakör, a Mákvi-
rág Tánccsoport Egyesület, Halász Tibor megze-
nésített versekkel, dr. Mabda Gábor és Mabda Luca, 
a BOR-ÁSZOK Dalárda. Balogh Péterné Vali és   
Szabó László duettet énekelt. 
     A finom vacsorát a Rácmenza Kft. dolgozói 
készítették, köszönjük nekik. 
     Mint tudvalévő, januártól a BOR-ÁSZOK 
Dalárda tagjai kisebb létszámban, de töretlen aka-
rattal gyakorolnak és lépnek fel. Több új taggal 
készülünk az őszi rendezvényre, és arra biztatjuk 
az énekelni szerető férfiakat és nőket, jelentkezze-
nek csapatunkba. 

(P. E., D. K.) 

Arany és ezüst 
 

Hajdúszoboszlón rendezték meg a Hontravel Kft. 
által szervezett Országos Nyugdíjas Ki mit tud? 
döntőjét, amelyen településünket két csoport is 
képviselte. A Mákvirág Tánccsoport Egyesület 
tagjai a háremőrök táncával arany minősítést kap-
tak. A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület 
pingvintáncát ezüst minősítéssel díjazta a zsűri. 
     Szeretettel gratulálunk mindkét csoportnak! 

RH 
(A képek forrása: www.hontravel.hu) 

Egy perc vers 
 
 

GULYÁS PÁL: A kakuk 
 

Fent a felhő szállt, futott, 
játszottak a kakukok, 
messziről hallottam őket, 
a szöllő közt kergetőztek. 
Egyik felszállt a meggyfára, 
másik meg a szilvafára, 
míg a harmadik madár 
hirtelen hintánkra szállt. 
Csöndes volt a kert, eső 
utáni friss levegő, 
a fűszál csöpp tornya épült, 
reszketett a csendességtől. 
A hintán egy pillanatra 
nézett a lenyugvó Napra, 
hosszú farka billegett, 
futottak a fellegek. 
Úgy repült elő egy fából, 
mint szobánkban az órából, 
a hangja is ugyanaz volt, 
csak olyan tündéri-nagy volt! 
Csak egy pillanatra láttam, 
az ilyen nem tart soká, 
júniusi délután volt, 
szállt a fény a föld alá… 
Kétfelé nyílt szürke szárnya, 
és visszarepült egy fába. 

SZAMURÁJ 07 KFT. 
AKCIÓK 

TÁVFELÜGYELETI  
SZOLGÁLTATÁS  

1000 forinttól! 
AKCIÓS  

ESZKÖZCSOMAGOK  
SZERELÉSSEL  

MÁR 27 000 Ft-tól! 
A RÉSZLETEKÉRT  
ÉRDEKLŐDJÖN: 

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

www.szamuraj07.hu 
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Ingyenes jogsegély pszichiátriai visszaélések esetén 
 

Különleges jogsegélyszolgálatot működtet egy alapítvány Magyaror-
szágon: azoknak nyújt ingyenes jogi segítséget, akiket pszichiátriai 
osztályon vagy intézetben ért sérelem vagy visszaélés. 
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, amely 1994 óta 
működik Magyarországon, a pszichiátriákon történő visszaélések széles 
skálájával találkozik: sajnos gyakoriak a kényszerkezelések, a 
túlgyógyszerezések, az indokolatlan fizikai kényszerítések, és bizony még 
ma is elektrosokkolnak embereket. Az elmúlt húsz évben panaszosok ezrei 
fordultak a jogvédő alapítványhoz, és nagyon sok esetben sikerült nekik 
hatékony segítséget vagy jogi kompenzációt nyújtani. 
     Egy alkalommal egy nő kereste fel az alapítványt, akit férje egy pszichiá-
ter segítségével, akarata ellenére, jogtalanul szállíttatott pszichiátriára. A 
jogvédő szervezet segítségével jogi eljárás indult, melynek következtében a 
bíróság a panaszosnak 700 000 forint kártérítést ítélt meg. 
     Egy másik esetben egy nő az alapítványt azzal kereste meg, hogy édes-
anyja kis híján belehalt a pszichiátriai „gyógyszerezésbe” egy vidéki kórház-
ban; életét csak a családtagok közbeavatkozása és a gyors orvosi segítség 
mentette meg. Az alapítvány munkájának köszönhetően előbb az Orvosi 
Kamara marasztalta el, majd a büntető bíróság is bűnösnek találta és elítél-
te a visszaélést elkövető pszichiátert. 
     A feltárt problémákról a törvényhozókat és a nyilvánosságot rendszere-
sen tájékoztatja kiadványokkal, újságcikkekkel, tévéműsorokban és kiállítá-
sok szervezésével az emberi jogvédő alapítvány. 
     Ahogyan a pszichiátriai visszaélések nem korlátozódnak csupán     
Magyarországra, úgy a jogvédő szervezet is nemzetközileg működik, Los 
Angeles-i székhellyel. Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
(CCHR) nemzetközi nonprofit szervezetét 1969-ben alapították, abban az 
időben, amikor a pszichiátriai kezeltek a társadalmak meglehetősen elfele-
dett rétegét jelentették. 
     Az élet igazolta, hogy a CCHR munkája létfontosságú az egész világon: 
e nemzetközi nonprofit szervezet segített leleplezni a dél-afrikai pszichiátriai 
rabszolgatáborokat, ahol az apartheid idején fekete páciensek tízezreit 
dolgoztatták rabszolgaként, s mindezt a pszichiáterek „ipari terápiának” 
nevezték. Olaszországban kormányzati hivatalnokokkal és parlamenti 
képviselőkkel együtt a CCHR olaszországi szervezete vizsgálatokat végzett 
az ország koncentrációs táborokra emlékeztető pszichiátriai intézeteiben, 
ami számos intézmény bezárását eredményezte. Kaliforniában a CCHR 
érte el 1976-ban, hogy a pácienseket az elektrosokk-kezelést megelőzően 
kötelezően tájékoztassák a kezelésről, és csak az illető beleegyezésével 
hajthassák végre azt. Miután nemzetközi precedenst teremtett, ezt a szabá-
lyozást a világ sok más országában elfogadták. 
     Ha családtagja, barátja, ismerőse pszichiátriai visszaélések vagy 
félrekezelés áldozata lett, vagy bármilyen sérelmet kellett elszenvednie 
pszichiátrián, az alapítványt a következő elérhetőségeken keresheti 
meg:  
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért, telefon: 06-1/342-6355 vagy   
06-70/330-5384, e-mail: panasz@cchr.hu, weboldal: www.emberijogok.hu. 

Az alapítvány minden információt bizalmasan kezel. 

Tájékoztató  
 

Falugazdász: Gulyás Nikoletta 
telefon: 06-70/4893-882;  

e-mail: gulyas.nikoletta@nak.hu  
 

Ügyfélfogadási idő: 
 

Hétfő 8.00–12.00: Ráckeresztúr, Hősök tere 
20., Polgármesteri Hivatal; 12.30–16.00: Er-
csi, Szent István út 12–14., Művelődési Ház  
Kedd 8.00–16.00: Martonvásár, Budai út 13.,     
Városháza, Geróts terem  
Szerda 8.00–12.00: Kajászó, Rákóczi út 79., Pol-
gármesteri Hivatal; 12.30–16.00: Gyúró, Rákóczi 
út 49., Polgármesteri Hivatal (páratlan héten);  
12.30–16.00: Tordas, Szabadság út 55., Művelő-
dési Ház (páros héten)  
Péntek 8.00–13.00: Székesfehérvár, Budai út 9–11. 
Baracskán továbbra sincs ügyfélfogadás. 
 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (8000 Székesfe-
hérvár Budai út 9–11.) felhívja minden tagja figyel-
mét, hogy a kamarai tagdíj 2015. évi bevallásának 
határideje 2015. június 30.  
     Az önbevallást elektronikusan lehet megtenni 
a www.nak.hu honlapon. További információért, 
segítségért forduljon bizalommal a falugazdász-
hoz a fenti elérhetőségeken.  
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Könyvheti könyvjáték 
 

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 
1929 óta, 2015-ben 86. alkalommal szervezte meg az 
Ünnepi Könyvhetet. A budapesti Vörösmarty téren és 
több vidéki helyszínen számos program várta az érdek-
lődőket, és persze sok-sok új könyv. Könyvtárunkba is 
érkezett jó pár. A Móra Kiadó könyvheti újdonságai 
között jelent meg például Marni Bates két regénye, a 
LOL sorozat legújabb kötetei: Menő-riadó Kambodzsában, 
Itt a vége, lúzer véle! 
     A könyvhéten könyvjátékra hívtuk olvasóinkat.  
Kétféle feladatlapot készítettünk, egyet a gyerekeknek, 
egyet a felnőtteknek. A könyvtár facebook oldalára és a 
település honlap-
jára is felkerült a 
felhívás, valamint 
plakátokat helyez-
tünk el a faluban. 
A sorsoláson a 
legjobbak könyvet 
nyerhettek, de 
minden résztvevő 
kapott ajándékot. 
Köszönjük Herkli 
Istvánné Marikának 
a felajánlott dobo-
zokat. 
     Ha van ked-
vük játszani, ve-
gyenek részt kö-
vetkező játékunkon/pályázatunkon, ismét könyveket 
lehet majd nyerni. Érdemes folyamatosan figyelni a 
Községi könyvtár, Ráckeresztúr facebook oldalt is, könyv-
ajánlókat, érdekességeket olvashatnak.                    (G.) 

Tisztelt Olvasóink! 
 

Nyilvántartásunk szerint sok kikölcsönzött könyv nem 
került vissza az elmúlt időszakban a könyvtárba. Kér-
jük, hogy a rég lejárt kölcsönzési határidejű könyvtári 
könyveket nyitvatartási időben mielőbb juttassák vissza 
könyvtárunkba. 

A könyvtár nyitvatartási ideje:  
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 

Köszönettel: 
Községi könyvtár 

Tudnivalók a leanderről 
 

Alig létezik háztartás egy vagy több tő leander nélkül. A 
leander népszerűségének forrása az, hogy viszonylag 
könnyen tartható, méretes, tekintetet vonzó növény. Bár a 
leander tartása nem kíván túl sok gyakorlatot, azért termé-
szetesen igényel némi törődést. 
     A télre biztonságba helyezett leanderek tavasszal ki-
költöztethetők a kertbe, mikor a hőmérséklet már nem 
süllyed 15 Celsius-fok alá. Az első napokban félárnyékos 
helyet találjunk növényünknek, az erősen tűző napsuga-

rak kárt tehetnek az akklimatizálódó növényben (a napégést 
apró, barna foltok jelzik a leveleken), később már mehet a lean-
der napos, meleg területre. 
     Többször, kisebb adagban öntözzünk. Nyáron, ha tehetjük 
naponta kétszer öntözzük meg a leandereket, reggel és délután, 
amikor már nem tűz a nap. Szeptember végétől fokozatosan 
csökkentsük az öntözővíz mennyiségét, így felkészítve a nö-
vényt a teleltetésre. 
     A leander minden része erősen mérgező, ezért ne engedjük, 
hogy gyerekek fogdossák, játsszanak vele! A növény gondozása 
után mindig alaposan mossunk kezet, a lehullott, lemetszett 
növényi részeket pedig körültekintően tároljuk! 
     A leandert minden tavasszal metszeni kell, ezzel segíthetjük 
ugyanis elő a bőséges virágzást, valamint így serkenthetjük a 
hajtásképződést. A cserjék radikális visszaifjítását elegendő öt-
hat évente elvégezni, ilyenkor másfél-két arasznyi magasságban 
teljesen vissza kell vágni a töveket, ám ebben az esetben a 
leander esztétikáját veszti, így több tő nevelése esetén érdemes 
szakaszosan elvégezni ezt a műveletet, hogy minden évben 
csak egy példány legyen teljesen visszavágva. 
     A leandert évente három-négy alkalommal szükséges perme-
tezni, mert ezt a dísznövényt több betegségtől és kártevőtől meg 
kell védeni. 
     A kártevők közül a közönséges takácsatka a leggyakoribb, ez 
a betolakodó a levelek fonákján él, ahol szövedéket képez, és 
levél nedveit szívogatja, aminek hatására sárgás foltok jelennek 
meg, majd a levelek elszáradnak, deformálódnak. További kár-
tevő a pajzstetű, az üvegházi molytetű, valamint a levéltetű. 
Mindhárom utóbbi kártevő ténykedését ragacsos mézharmat 
megjelenése is kísérheti. A gombabetegségek közül a levélfol-
tosság fordulhat elő, ami az idősebb leveleken foltosodást okoz, 
melyek később megsárgulva lehullnak. A baktériumos betegség 
tünete, hogy néhány milliméteres feketés színezetű daganatok 
jelennek meg a növényen. A sebzéseknél fertőz, terjedését az 
esőcseppek is segítik. A metszőollóval is könnyen terjeszthetjük 
a betegséget egyik növényről a másikra, ezért fontos, hogy az 
eszközt fertőtlenítsük, tisztítsuk meg. 
     A leander esetében az öntözővízbe keverve használjunk 
lombtrágyát, a tápanyagok így könnyen, gyorsan felszívódnak. 
Május elejétől szeptember végéig hetente alkalmazzuk a lomb-
trágyát. Kora tavasszal és októbertől elegendő kéthetente kijut-
tatni a tápoldatot. 
     A leander mediterrán növény, így fagyállósága gyenge. A 
teleltetés előtt javallott lepermetezni a cserjéket, hogy elpusztít-
suk a kórokozókat. Az ideális teleltetési hőmérséklet 2–10 °C 
között van, megfelelő hely a célra a hideg télikert, de szükség 
esetén akár a pincében is tárolhatóak a növények, azonban 
lehetőleg némi fényhez ilyenkor is jussanak. Ha csak melegebb 
hely áll rendelkezésre, akkor kevés vizet kapjanak a cserjék, 
ellenkező esetben a hajtások megnyúlnak, és a lombozat nem 
lesz esztétikus. (Forrás: Megyeri Szabolcs kertészblogja) 
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SKANDINÁV REJTVÉNYSKANDINÁV REJTVÉNY 
(Forrás: skandomata.hu)  

 

Száztizenöt éve, 1900. júni-
us 29-én született az a fran-
cia író, akinek a képen látha-
tó szobra szülővárosában, 
Lyonban található. A szob-
rász megformázta az író  
legnépszerűbb regényhősét 
is. Beküldendő az író és 
regényhőse neve. Határ-
idő: 2015. július 10., szer-
da, éjfél.  
     A 2015. májusi rejtvény 
helyes megfejtése: Chernel 
István. Tizenöt helyes megfej-
tés érkezett. A három szeren-
csés nyertes: Kerekes   
Julianna, László Andrea, 
Varga Krisztián Károly.  
    A nyeremények a könyv-
tárban vehetők át nyitvatar-
tási időben. Minden megfej-
tőnek gratulálunk!  

ZENGŐVÁRKONY 
 

A Mecsek egyik legszebb településén, a Zengő 
lábánál fekvő négyszáz lelkes Zengővárkony-
ban élt Fülep Lajos művészetfilozófus, aki 
1927 és 1947 között lelkészként tevékenyke-
dett a faluban. A településen látható a sajátos 

hangulatú, több ezer darabból álló hímestojás-gyűjtemény. A falu határában, a temetőhöz 
közeli csöndes szelídgesztenyésben található a neves természetjáró, televíziós szerkesztő 
Rockenbauer Pál sírja. A Másfél millió lépés Magyarországon és a Kerekek és lépések soro-
zat szellemi atyja ezt a helyet tartotta Magyarország legszebb tájának, végakaratának megfe-
lelően itt helyezték örök nyugalomra.  

Szalma-kincs-tár ● A gyűjtemény 2002. március 15-én nyílt meg egy szé-
pen felújított, műemlék jellegű istálló két szintjén. Tüskés Tünde évtizedek 
óta gyűjti a szalmából készült kincseket, a kiállításon huszonöt országból 
származó kultikus, használati és dísztárgy együttes tekinthető meg. A tár-
lókban svájci csipkefonatok, japán lábbelik, holland méhkasok, kínai játé-
kok, svéd karácsonyfadíszek, litván madarak és belorusz virágok pompáz-
nak. Az ajtó fölött mexikói szalmakereszt. A felső szinten csodaszép arató-
koszorúk, szalmakalapok, szakajtók, felfüggeszthető szalmadíszek, gye-
rekjátékok láthatók. Különleges értéke a gyűjteménynek egy szalma intar-
ziával ékesített kínai szivartok és egy huicita indián kalap. A Szalmamúze-
um Kodály Zoltán időtálló gondolatát választotta mottóul: „A kultúrát nem 
lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemze-
dék újra meg újra meg nem szerzi azt magának.”  

Buszbérletvásárlás a tornacsarnokban min-
den hónap 26-ától a következő hónap 10-éig.  

Hétfőtől péntekig 8-tól 20 óráig. 
 

További információ:  
sztlaszlo@rackeresztur.hu;  

06-25/454-095 

HIRDETÉS 
 

Simson segédmotorokat vásárolnék. Gyári újsze-
rű, illetve rég nem használt, üzemképtelen, hiá-
nyos is érdekel.  

 

Kapcsolat: 06-70/210-6219  



2015. június                                                                                                                                   15 

 

Bozsik-foci az óvodában 
A Magyar Labdarúgó Szövetség megbízásából 
Patkós Csaba területi szakmai vezető 2013 szeptemberében kereste meg óvo-
dánkat, hogy megismertesse velünk az országos Bozsik-program felhívását. A 
program lényege a következő: óvodáskorú gyermekek ismerkedjenek a labdá-
val, a labdajátékokkal, a mozgás, a sport örömeivel – ami akár a későbbi labda-
rúgás-utánpótlás biztosítását is jelentheti. A programban való részvétel követel-
ményei közé tartozik: heti hatvan perc – tervezett edzésprogram keretén belül 
labdajátékok, mozgás, foci alapjai, játék. Évente két alkalommal Grassroots-
fesztiválon, illetve fociműhelyeken való részvétel a csoporttal (minimum tíz fő).  

A feltételeknek eleget téve az óvoda ötvenezer forint értékű sportszert kap minden évben az MLSZ-től. (Az eszközöket katalógusból mi 
választjuk ki.) Nagyon megörültünk ennek a lehetőségnek, hiszen az óvodáskorú gyermekek életének egyébként is a legfontosabb része 
a játék, a mozgás, miért ne tetszene nekik a tervezett játékos edzés. Már második éve tart óvodánkban a Bozsik-foci. 
     A mozgás és a játék öröme mellett a foglalkozásokon fejlődik a gyermekek állóképessége, téri tájékozódása, szem-, kéz-, lábkoordiná-
ciója, mozgáskultúrája. Jártasságot szereznek a problémamegoldás területén, és mind ügyesebbé válnak, harmonikusabb lesz a mozgá-
suk. A pozitív mozgásreflexek megerősödnek, a negatívak leépülnek. Az együtt játszás során szociálisan is érnek, érzékenyebbé válnak. 
Segítik egymást, fontos lesz számukra a közösségi összetartozás. Szabálytudatuk erősödik, kialakul a sporthoz való kötődésük, amely 
elősegíti az egészséges életmód kialakulását is. 
     Ebben az évben húsz fő (fiúk, lányok) vett részt az edzésprogramon, ahol változatos mozgásanyaggal – járások, futások, elemi moz-
gások, kör- és sorfeladatok, két-három csapatban mozgásos feladatok, labdajátékok, ügyességi játékok, foci megismertetése, szabályai, 
gyakorlás kisebb csapatokban, szabályjátékok – próbáltuk színesebbé tenni az együtt töltött időt gyermekeink számára. 
     Nagy lelkesedéssel és a szülők aktív támogatásával vehettünk 
részt mind az őszi, mind a tavaszi Grassroots-fesztiválon Martonvá-
sáron, illetve a téli fociműhelyen Ercsiben, a sportcsarnokban. Ezúton 
szeretnénk megköszönni a szülők segítségét az utaztatásban és a 
szurkolásban! A záró tavaszi fesztiválon – egyéni ajándékként – 
focilabdát, karkötőt, oklevelet, édességet kaptak kis sportolóink. Elfá-
radtunk, de megérte, gyermekeink nagyon jól érezték magukat.  
     Bízunk benne, sikerül kedvet csinálni ahhoz, hogy gyermekeink 
egészséges, sportszerető felnőtté váljanak. 

Kónya Istvánné (Zsuzsi néni) 
óvodapedagógus, Grassroots-szervező  

SPORTSAROK 

 

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 
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Megkérdeztük…          
Milyen fejlesztéseket tervez az iskola a jövőben?                                      Válaszol: Gergics Mihályné 

igazgató 
 

– A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatában, a 
TÁMOP-3.1.4.C–14 kódszámú „Innovatív iskolák fejlesztése” 2. ütemében 20 000 000 Ft-ot nyert. Az elbírálásnál 
előnyt jelentett, hogy két telephelyen működik az iskola. 
     A pályázatban támogatható tevékenységek köre szigorú szabályokhoz kötött, de azokat elolvasva azt láttuk, hogy 
szinte mindegyik működött eddig is az iskolában, miért ne próbálnánk meg most ezt anyagi támogatással. 
     A májusi családi napunkat és az egészségnapot már a pályázatban kapott összeg segítségével tudtuk megrendez-
ni. Két nyári tábort szervezünk, egyet a kis focistáinknak, ötven főnek pedig a Sobri Jóska Bakonyi Kalandparkban 
nyílik lehetősége ingyenes táborozásra. 
     Szeptemberben német és angol nyelvből témahetet szerveznek a kollégák, mely a nyert pénzösszegből érdeke-
sebb, tartalmasabb lehet annál, mint amit saját erőből tudnánk megvalósítani. Az iskola falain kívül is lesznek progra-
mok, idegen nyelvi színház, kirándulás. Szintén a következő tanév elején (mivel a pályázat lezárása október 31.) há-
romszor egynapos kiránduláson vehet részt ötven-ötven diák. Ezek mellett folyamatosan működik egy „rendkívüli” in-
formatikai szakkör, melyen a Geogebra nevű programmal ismerkedhetnek meg a tanulók. 
     Ebből a felsorolásból is látszik, hogy a pályázat legfőbb nyertesei a gyerekek. Mindezek mellett a pályázati keret a 
korszerű és hatékony oktatást szolgáló anyagokra, eszközökre is biztosít anyagi forrást. A technikaórák színvonalának 
emeléséhez és az életre való neveléshez iskolai konyha létrehozását, berendezését tervezzük.  
     A pályázat sikeres megvalósítása sok feladatot ró a pedagógusokra, de mindenki lelkesen végzi munkáját, sok 
olyan ötletet tudunk megvalósítani, amit az anyagi korlátok máskor megakadályoztak. 

„...az embert éltében sokszor éri 
szerencsétlenség, jót s gonoszt 
egyformán. A különbség csak az: 
mert a gonosz úgy nézheti azt, 
mint büntetést, mely őtet leveri; a 
jó pedig, mint történetesen ke-
resztülfutó szélvészt, melynek az 
ő lelkén hatalma nincs.” 

Kölcsey Ferenc 

ÚTRAVALÓ ÜZENET Gólyahírek 
 

Három kis gólya a fészek-
ben! Május végén keltek ki a 
tojásból, s egyre nagyobbak. 
A lelkes gólyafigyelők napon-
ta többször is láthatják, ho-
gyan zajlik az etetés, hogyan 
tart árnyékot kiterjesztett 
szárnyaival a gondos gólya-
mama fiókái felett. A képe-
ken látható pillanatokat 
angemar és karen71 csípte 
el és töltötte fel a 
ráckeresztúri gólyakamerá-
hoz kapcsolódó Gólyafórum 
oldalára.  
     Adjunk nevet a gólyaba-
báknak! Damak Lászlóné 
Kati felhívására már több, 
ráckeresztúri születésük tisz-
teletére R-rel kezdődő név is 
felmerült (Remény, Rege, 
Ravasz, Ragyogás, Ragyo-
gó, Rába), rövidesen megtör-
ténhet a gólyakeresztelő is.   


