
 

 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                   2017. szeptember 

Keresztúrok találkozója Sajókeresztúron 
 

Interjú Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel 
 

Székelyföldi barangolás 
 

Bővült a települési értéktár 
 

Vadvirágok a kertben 

Szeptember 
 

Ó hány szeptembert értem eddig ésszel! 
a fák alatt sok csilla, barna ékszer: 
vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik, 
a perzselőt! a hűs esők előtt. 
Felhőn vet ágyat már az alkonyat 
s a fáradt fákra fátylas fény esőz. 
Kibomló konttyal jő az édes ősz.  

 
 
 

* 
 

A mécsvirág kinyílik 
 

A mécsvirág kinyílik 
s a húnyó láthatárnak 
könyörg a napraforgó; 
a tücskök már riszálnak, 
odvában dong a dongó 
s álmos kedvét a bársonyestében 

 égre írta 
egy röppenő pacsirta; 
s ott messzebb, kint a réten, 
a permeteg sötétben 
borzong a félreugró 
nyulak nyomán a fűszál, 
a nyír ezüstös ingben 
immár avarban kószál, 
s holnap vidékeinken 
újból a sárga ősz jár.  

 
 
 

* 
 

Papírszeletek 
Erdő 

 

A lomb között arany kard, 
   napfény zuhant át, 
megsebzett egy fatörzset 
s az halkan sírni kezdett 
aranylófényü gyantát. 

 
Radnóti Miklós 
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

Gyógyszertári ügyelet 
szept. 30., okt. 1.: Ráckeresztúr �06-25/455-812 
okt. 7., 8.: Ercsi �06-25/505-790 
okt. 14. 15.: Martonvásár �06-22/569-146 
okt. 21., 22.: Ráckeresztúr 
okt. 23., 28., 29.: Ercsi 
Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; �25/455-804) 
Háziorvosok rendelési ideje 
Dr. Bánovics Ilona  
�06-30/475-5781 
Asszisztens: Rozman Istvánné 
Hétfő, szerda: 14–18 
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12 
Dr. Mihalicza Ingrid  
�06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva 
Hétfő, szerda, péntek: 8–12 
Kedd, csütörtök: 14–18 
(Péntekenként felváltva rendel a két 
háziorvos.) 
Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30  
Vérvételhez előjegyzés szükséges! 
Időpont-egyeztetés a háziorvosi  
rendelésen lehetséges.  
 

Fogorvos – dr. Kálmán Andrea 
�06-20/389-0278  
Asszisztens: Petrik Tiborné 
Hétfő, szerda: 14.00–20.00  
Kedd, csütörtök: 8.00–14.00  
Péntek: 8.00–13.30 
Gyermekfogászat: 
kedd: 8.30–12.30 
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583 
Védőnői szolgálat  
Farkasné Vancsura Ildikó és Peszter 
Zsuzsanna elérhetőségei: 
�06-20/852-0351 
rackeresztur.vedono@gmail.com 
Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba 
�06-20/852-0351. Rendel kéthetente 
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpont-
egyeztetés szükséges! 
Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktu-
álisan 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) 
 

Állatorvos – dr. Zamody János 
�06-30/974-0374  

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
(2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20., telefon: 06-25/517-900,  

06-25/517-902; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu) 
 

Polgármester: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (06-20/239-7255) 
polgarmester@rackeresztur.hu 
Szabadsága idején a polgármester helyettesei: 
Dienes Gábor alpolgármester (06-20/219-8129) 
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (06-20/250-5746) 
Jegyző: dr. Nagy Gábor (06-25/517-902) jegyzo@rackeresztur.hu 
Képviselők:  
Dienes Gábor alpolgármester (gdienes76@gmail.com) 
Kókai Dávid (06-20/239-1902) kokaidavid@rackeresztur.hu 
ifj. Cseprekál István (06-30/373-1354) cseprekal@freemail.hu 
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester  (hajcsi75@freemail.hu) 
Szabó Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu 
Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu 
Ügyfélfogadás: hétfő, péntek: 8.00−12.00;  
                          szerda: 8.00−12.00; 13.00−17.00 
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs. 
Pénztár: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00  
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez, adó-
bevalláshoz szükséges nyomtatványok. 

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői   
  

Vízszolgáltatás: Vízszolgáltatás: Rézbányai József 06-30/598-1269 
          Varga István 06-30/598-4776 
Csatornaszolgáltatás: Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/819-5607  

                             Gondi Géza 06-30/868-2293  

Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 
24.; telefon: 06-22/460-023) Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Polgármesteri 
Hivatalban.  
Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)  
Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Birgány Károlyné) 
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808 

HIRDETMÉNY 
 
 

Értesítem a tisztelt érintett lakosságot, illetve a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 9/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelet szerinti part-
nereket, hogy önkormányzatunk törvényi kötelezettségének eleget téve 
Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének 
elkészítését határozta el. 
Az országgyűlés 2016. évben megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. 
LXXIV. törvényt, melynek célja, hogy a települések az esztétikus lakókörnyezetének 
kialakítása, illetve védelme érdekében Településképi Arculati Kézikönyvet és helyi 
településkép-védelmi rendeletet alkossanak. A kötelező feladat részletszabályait a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet V. és VI. fejezete tartalmazza.  
Az arculati kézikönyv és a településkép-védelmi rendelet a lakosság és a 
partnerek javaslatai alapján települési főépítész közreműködésével készül. 

     A lakosság teljes körű tájékoztatása érdekében a készülő tervvel  
kapcsolatban lakossági fórumot tartunk 

2017. szeptember 28-án (csütörtökön) 18 órakor a Ráckeresztúri Polgár-
mesteri Hivatal nagytermében, ahová minden érdeklődőt várunk. 

A lakossági fórum célja, hogy megismerjük a lakosság településképre vonat-
kozó véleményét, javaslatait annak érdekében, hogy a készülő terv a helyi 
közösség javaslatainak figyelembevételével készüljön. 
     A lakossági fórumot követően 2017. október 10-ig javaslataikat eljuttat-
hatják a polgármesteri hivatalba. 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra  
 polgármester 
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

Négy évvel ezelőtt, 2013 szeptemberében jelent meg 
a Ráckeresztúri Hírmondó első száma. Azóta az önkor-
mányzati hírek mellett számos eseményről tudósítot-
tunk, több tanévnyitóról, ballagásról, iskolai verseny-
ről, táborról hírt adtunk, figyelemmel követtük a  
Mosoly Óvoda mindennapjait, s az olvasók bepillant-
hattak a községben működő civil szervezetek életébe 
is. Rendszeresen megjelenik Fő az egészség!, Kertelő 
és Felfedező rovatunk, s az olvasók rejtvényeket is 
találnak a lapban.  
     Múltidéző rovatunkban keressük, kutatjuk, a régi 
idők, régi emberek nyomait. Sok érdekes történetet 
hallottunk már az idősebb korosztály képviselőitől, s 
bízom benne, még hallunk is. Több mint ezer régi 
fénykép gyűlt már össze, de továbbra is várjuk a rej-
tett és féltve őrzött családi kincseket. Nemcsak a 
könyvtár helytörténeti gyűjteménye lesz gazdagabb, 
hanem mindazok, akik  majdan, húsz, ötven esztendő 
múlva e dokumentumokból kapnak képet a mi éle-
tünkről, szokásainkról, értékeinkről.  
     Idén ünnepeljük Ráckeresztúr község fennállásá-
nak 670 éves évfordulóját. Több mint hat évszázad 
telt el azóta, hogy eleink letelepedtek a Szent László-
patak partján, házakat, majorságot, gazdasági épülete-
ket, templomot, kastélyokat építettek. Hány meg 
hány generáció fordult meg e vidéken, s hány meg 
hány család örömét, fájdalmát, víg és bús napjait 
szemlélték a levegőeget szabadon szelő szárnyas jó-
szágok s a fölnövekvő, majd elkorhadó fák. A régiek 
emlékét mi őrizzük – képekben, történetekben. De 
lesz-e, aki majd ránk is szeretettel, tisztelettel gondol? 

 Gajdó Ágnes 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata és a 
községi könyvtár Ráckeresztúr község 670 
éves fennállása tiszteletére alkotói pályá-
zatot, valamint fotó- és videópályázatot 
hirdet. 
 

ALKOTÓI PÁLYÁZAT  
 

A pályázat korcsoportjai:  
 

1. Óvodások 
2. 1–4. osztályosok  
3. 5–8. osztályosok 
4. Középiskolások (14–18 évesek) 
5. Felnőttek (18 éven felüliek) 
 

A pályázat témája kötetlen – a lényeg, hogy a 
pályázók örökítsenek meg egy-egy szép 
ráckeresztúri vagy lászlópusztai részletet. Leraj-
zolhatják kedvenc helyüket, házat, régi pincét, 
kaput, stb., írásban is bemutathatják a község 
valamely nevezetességét, elkészíthetik Rácke-
resztúr keresztjét vagy valamely nevezetesség 
makettjét. Az alkotás bármilyen technikával 
készülhet: lehet kerámia, gyöngyfűzés, papír-
csipke, bőrdíszmű, kovácsmunka, fafaragás, 
rajz. A rajz minimum A4-es méretben készül-
jön. A pályázók bármilyen rajzeszközt használ-
hatnak. Az írás terjedelme ne haladja meg a 
három A4-es oldalt. 

 
 

Az alkotásokat személyesen a könyvtárban  
lehet leadni nyitvatartási időben  

2017. október 31-ig a pályázó  
nevével, életkorával együtt.  

 

FOTÓ- ÉS VIDEÓPÁLYÁZAT  
 

A pályázat korcsoportjai:  
 

1. 1–4. osztályosok 
2. 5–8. osztályosok  
3. Középiskolások (14–18 évesek) 
4. Felnőttek (18 éven felüliek) 

 

Kérjük, örökítsék meg Ráckeresztúr és/vagy 
Lászlópuszta értékeit. Legyen szó akár műem-
lékről, épületről, akár szép természeti jelenség-
ről vagy közösségi eseményről.  
A fotópályázatra maximum négy képpel nevez-
hetnek, melyek mérete minimum 2 MB legyen. 
A videófelvételek hossza ne haladja meg a     
három percet. 
 
 

A fotókat és videókat e-mailben várjuk  
2017. október 31-ig a pályázó  
nevével, életkorával együtt. 

E-mail cím: wakonyvtar@gmail.com  
 
 

Az eredményhirdetésre előreláthatóan  
2017 novemberében kerül sor.  

 

A legjobbak minden korcsoportban  
értékes ajándékot nyerhetnek. 

F E L H Í V Á S  
 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 
 

Kérjük, postaládájukat úgy helyezzék 
el, hogy a kézbesítő biztonságosan be 

tudja dobni a küldeményeket.  
Figyeljenek arra, hogy a kutya  

ne érje el a ládát! 
Előzzük meg a baleseteket! 

 

  Köszönettel: 
A posta dolgozói 

FONTOS TELEFONSZÁMOK 
Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039  
Körzeti megbízott – Szilukács Krisztián, 
Vásári Dénes: 06-20/210-5166 
Polgárőrség: 06-70/211-6424 
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Avar és kerti hulladék égetésének  
engedélyezett időpontja 

Minden kedden 14–20 óra között. 
Minden szerdán 8–14 óra között. 
Minden szombaton 8–12 óra között. 

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat 
képviselő-testülete 2017. augusztus 29-i ülésén  
hozott döntésekről: 
 

● Módosítottuk a 2017. évi költségvetésről szóló önkormány-
zati rendeletet. 
● Határoztunk támogatások odaítéléséről. 
● Döntöttünk az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter 
felülvizsgálatáról. 
● Megtárgyaltuk a Fejérvíz Zrt. gördülő fejlesztési tervről 
szóló javaslatát. 
● Döntöttünk még közterületi telekalakításról, a Hősök terén 
forgalmi rend változtatásról, a belső ellenőr, valamint az Ercsi 
Járóbeteg Szakellátó ügyvezető igazgatóját érintő kérdések-
ről. 
● Megtárgyaltuk a lejárt határidejű képviselő-testületi határo-
zatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést. 
● Zárt ülésen bíráltuk el a települési támogatás iránti kérel-
meket.   

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra  
polgármester 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK   

Friss hírek, információk: 
www.rackeresztur.hu 

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 

Ráckeresztúri Mosoly 
Óvoda 

(2465 Ráckeresztúr, Korniss utca 25.) 

Telefon: 25/455-824 
Mobil: 20/852-0332 

E-mail: mosolyovoda@rackeresztur.hu 

Étkezés lemondása és rendelése  
reggel 8 órától 10 óráig. 

A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda programja 
2017. szeptember–december  

 

 

szeptember 30.: Benedek Elek-mesenap – barangolás a 
népmesék birodalmában 
október 4.: állatok világnapja – állatok a nagyvilágban 
október 9. és 13. között: szüretisek fellépése az       
óvodában 
október 24.: tanfelügyeleti ellenőrzés az óvodában 
november 11.: Márton-nap (Pillangó csoport) 
november 21.: pedagógusminősítés az óvodában 
december 1.: óvodai első gyertyagyújtás (Micimackó 
csoport) 
december 3.: községi első gyertyagyújtás (Napraforgó és 
Pillangó csoport) 
december 5.: Mikulás-váró délelőtt a Nefelejcs bábszín-
házzal 
december 6.: Mikulás 
december 8.: óvodai második gyertyagyújtás (Méhecske 
és Makk Marci csoport) 
december 13.: Luca-nap, Micimackó csoport 
december 15.: óvodai harmadik gyertyagyújtás 
(Napsugár csoport) 
december 21.: óvodai negyedik gyertyagyújtás 
(Napraforgó és Pillangó csoport) 
december 21.: óvodai karácsony 
december 22.: nevelés nélküli munkanap az óvoda   
dolgozóinak – az óvoda zárva 
(A programot a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda nevelőtestülete   
állította össze 2017. augusztus 29-én.) 

Iskola- és óvodakezdési támogatás 
  

Idén az önkormányzat az állam által szociális célokra 
átadott pénzügyi keretből az iskola- és óvodakezdés 
megkönnyítése érdekében az egy főre jutó jövedelemtől 
függetlenül iskolás gyermekek esetében 20 000 Ft/fő, 
óvodások esetében 10 000 Ft/fő támogatás biztosítá-
sáról döntött. 
     Az önkormányzathoz több mint száznegyven kérelem 
érkezett. A számlával igazolt költségek megtérítése szep-
tember hónapban történik meg. Reméljük, hogy ezzel a 
döntéssel sikerül csökkentenünk a szülők terheit, és hoz-
zá tudunk járulni a ráckeresztúri gyermekek örömteli 
évkezdéséhez. 
  

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Falugazdász – Bodnárné Jávori Tímea  
�06-70/199-2773 
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KERESZTÚR NEVŰ TELEPÜLÉSEK XVIII. TALÁLKOZÓJA, SAJÓKERESZTÚR 

Gondolatébresztő… 
 

„Virágokat nyújt a szerelem, a barátság – 
ha jó ember barátunk – gyümölcsöket.”  
 

 

(Eötvös József) 

Az idei évben augusztus 10–13. között Sajókeresztúr adott 
otthont a Keresztúr Nevű Települések XVIII. találkozójának, 
melyen huszonnégy Keresztúr vett részt. Településünk ötvenfős 
delegációval képviseltette magát. Csütörtökön délután a nagy 
meleg ellenére vidáman, dalolva érkeztünk meg. 
     Kollár Miklós polgármester úr hűsítő párakapu alatt szemé-
lyesen köszöntötte csoportunkat, majd átadott bennünket cso-
portkísérőinknek, Tóth Józsefné Katinak és Klepács Krisztiná-
nak. Kati és Kriszti  minden percüket velünk töltötte, lesték min-
den kívánságunkat. Ha kellett, táncoltak, vagy sétáltak, de kis-
vonatoztak és csónakáztak is velünk. Pillanatok alatt csoportunk 
tagjaivá váltak. Jobb kísérőket nem is kívánhattunk volna. 
     Hatalmas sátor fogadott bennünket, melyet a Sajó partján 
állítottak fel. A delegációk megérkezése után öröm és vidámság 
töltötte meg a sátrat, végre találkozhattunk határon innen és 
határon túli barátainkkal, ismerőseinkkel. 
     Pénteken délelőtt a Keresztúrok Keresztfájánál Keresztúri 
sziklát avattunk melyen ott szerepelt a részt vevő települések 
neve. Majd a települések zászlóival zenés felvonulás indult a 

főtérre, ahol Kollár Miklós pol-
gármester úr és Kovács József 
KNTSZ-elnök ünnepélyesen 
megnyitotta a rendezvényt.  
     Kora délután kezdődtek a 
Keresztúrok művészeti csoport-
jainak fellépései. Jobbnál jobb 
előadásokat láthattunk. Este 
Ismerős Arcok- és Neoton Fa-
mília-koncerttel kényeztettek 
bennünket vendéglátóink. 
     Szombaton délelőtt folytató-
dott a művészeti csoportok 
fellépése, ahol településünket a 

Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület képviselte. Fergeteges 
hangulatot és bulit teremtettek, büszkén tapsoltunk és táncol-
tunk műsorukra a színpad előtt. Este az Illés emlékzenekar 
felejthetetlen koncerten táncoltatta a kicsiket, nagyokat, fiatalt, 
időset. 
     Az ünnepélyes záróünnepségen elnök úr bejelentette, hogy 
2018-ban a XIX. találkozónak Sárkeresztúr ad otthont, Csutiné 
Turi Ibolya, Sárkeresztúr polgármester asszonya átvette a ván-
dorzászlót. A találkozót gyönyörű tűzijáték zárta. 
     Szeretettel gondolunk Sajókeresztúr polgármesterére, önkor-
mányzatára, képviselő-testületére, minden segítőre, akik hóna-
pokig azért dolgoztak, hogy mi jól érezzük magunkat. Köszönjük 
azt a sok szeretetet, mosolyt és türelmet, amit a négy napban 
kaptunk. 

Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester 

Köszönet mindenért 
 

Idén a Darázsderék csoport képviselhette Ráckeresztúr 
községet a Keresztúrok találkozóján. Nagyon jól sikerült a 
fellépésünk, mindkét koreográfiánkat hatalmas ovációval 
fogadta a közönség. 
     Köszönöm a lányoknak a sok próbát, a felkészülést, s 
köszönöm az önkormányzatnak, hogy idén mi szerepelhet-
tünk e jeles eseményen. Jól éreztük magunkat Sajókeresz-
túron.  

Király Antalné 
a Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület elnöke  
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– A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola életében 
nagy változást hozott 2017. szeptember első napja. Mi indo-
kolta a ráckeresztúri fejlesztést?  
– A 3300 lakosú község egyetlen iskolája két különálló épület-
ben van. Az iskolaépületek egymástól való távolsága már önma-
gában jelentősen megnehezítette az oktatás és a gyermekétkez-
tetés megszervezését. De ennél is nagyobb problémát okozott 
az épületek műszaki állapota, amely nemcsak az oktatási aktivi-
tást, de már a gyermekek, pedagógusok egészségügyi állapotát 
is veszélyeztetheti. Dohos, egészségtelen levegőjű tantermek, 
salétromosodó falazat, korszerűtlen és rossz állapotú gépészet 
és nyílászárók, minimális ergonómia, egyes termekben minimá-
lis fényviszony jellemzi most a környezetet, ezen akartunk vál-
toztatni, hiszen az alapvető működéshez szükséges szakmai 
feltételek sem biztosíthatóak hosszú távon.  
     Lehetőséget akarunk teremteni a helyben maradásra, ennek 
alapja, hogy a gyerekek megfelelő környezetben, minőségi szín-
vonalon tanulhassanak. Ezért a megoldást a két helyszín össze-
vonása és a Hősök téri iskola bővítése jelenti. Összesen közel 
háromszázhúsz diák tanul itt, a feladatok ellátásához pedig 
szükséges a tanulói létszámnak megfelelő mennyiségű, korsze-
rűen felszerelt, a XXI. századi pedagógiai módszerek alkalma-
zását lehetővé tevő tizenhat tanterem kialakítása. Emellett a 
szaktantermek és fejlesztő foglalkoztatások elhelyezésének 
megoldása is szükséges. 
– Hogyan foglalható össze a fejlesztés lényege? 
– A Hősök terén a jelenlegi földszintes elrendezésű épület tolda-
lék része elbontásra kerül. Az épületre emelet ráépítésével, a 
meglévő terület felújításával megvalósítható az alap- és a szak-
tantermek, foglalkoztató és fejlesztő területek, nyelvi labor és 
számítástechnika-terem elhelyezése. Megújul az iskola eszköz-
készlete is: új padok, székek, bútorok is érkeznek majd. A meleg 
étkeztetéshez szükséges ebédlő méltó módon kerül kialakításra 
az épületen belül egy kiegészítő büfével együtt. A felsős évfo-
lyamok számára elérhető lesz a sportcsarnok használata, illetve 
a meglévő sportpálya és zöld terület is igénybe vehető. Nem 
elhanyagolható szempont az sem, hogy a fejlesztéssel megvaló-
sítható lenne a teljes komplexum jelenleg hiányzó akadálymen-
tesítése, a megfelelő megközelíthetőség és parkolás biztosítása 
is. 
– Milyen országos programba illeszkedik ez a fejlesztés? 
– A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges 
célja, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási 
környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, 
támogató nevelésben részesüljenek a tanulók. Legyenek akár 
hátrányos helyzetűek, tanulási nehézséggel küzdők, akár ki-
emelten tehetségesek vagy átlagos képességűek. Lakjanak 
nagyvárosban vagy kistelepülésen. A fejlesztésnél kiemelt figye-
lemmel kell lenni arra, hogy ne csak a nagyvárosba való kény-
szerű utazással legyenek hozzáférhetőek a korszerű nevelés-
oktatás eszköz- és feltételrendszerei, javuljanak a helyben ma-
radás-tanulás esélyei, segítsük a szülőket is. 

Megújul az iskolánk! Minőségi oktatás, értékközvetítő nevelés a cél 
Interjú Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel 

 
 
 
 

Fejér megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője jól tudja, mi-
lyen fontos, hogy a gyerekek korszerű, jól felszerelt iskolában tanulhassanak, hiszen 
ő maga is dolgozott pedagógusként. A mindennapokban, a választókerületben is 
igen aktív politikus szívügyének tekinti a térség oktatási intézményeinek fejlesztését. 
Ismerve a legfontosabb helyi célokat különösen sokat tett azért, hogy a 
ráckeresztúriak régi álma a közeljövőben megvalósuljon. Tessely Zoltánnal a terve-
zett iskolafejlesztés részleteiről, a családokat és a gyerekeket érintő támogatásokról 
beszélgettünk. 

Csak most közel félszáz településen zajlanak iskolafejlesztési 
programok: tantermek, tanuszodák, tornatermek és komplett 
iskolák épülnek országszerte. Minden szükséges támogatást 
igyekszünk megadni ahhoz, hogy a magyar gyermekek jobb 
oktatásban részesüljenek, és színvonalasabb körülmények 
között tanuljanak. Ezeknek a fejlesztéseknek célja az is, hogy 
több lehetőségük legyen a testedzésre, sportolásra is. Mindezt 
úgy kívánjuk megvalósítani, hogy a megfelelő színvonalú iskola 
a szülők számára elérhető is legyen, hiszen a helyi iskola né-
pességmegtartó ereje nem vitatható.  
– Milyen anyagi segítségre számíthatnak a családok? 
– Ezeknek a létesítményeknek a fejlesztése nagyon sok pénz-
be kerül, de hazai, állami forrásból biztosítjuk. Így sem az itt 
tanuló gyermekek családjainak, sem az itt élőknek, önkormány-
zatnak sem jelent külön költséget. „Csak” komoly eredményt, 
értéket. Az iskolakezdés egy új, megújult épületben is mindig 

izgalmas, de egyben mindig megterhelő időszak a gyermekes 
családok számára. A polgári kormányzás kezdete óta igyek-
szünk minden eszközzel segíteni a családokat. Minél kisebb 
teherrel járjon a gyermekvállalás, majd az iskolakezdés. Ez 
idén is így van: soha annyi gyermek nem jutott még ingyenes 
tankönyvhöz és térítésmentes mindennapi gyermekétkeztetés-
hez, mint ebben a tanévben fog.  
     Minden eddiginél több, már több mint egymillió gyermek kap 
ingyen tankönyvet. Idén ősztől a kormány az 1–9. évfolyamig 
kiterjesztette az ingyenességet, vagyis minden általános iskolás 
és a négyosztályos gimnáziumok első évfolyama számára is 
ingyenes a tankönyv. Ez gyermekenként átlagosan tizenkétezer 
forintos megtakarítást jelent. Egy kétgyermekes családnál ez a 
támogatás már harmincötezer, míg egy három gyermekes csa-
ládnál akár már ötvenezer forintos megtakarítást jelenthet. Ami-
óta a tankönyvkiadást és tankönyvellátás állami feladat, és nem 
hagyjuk, hogy a magáncégek nyerészkedjenek a tankönyve-
ken, azóta ezek ára is jelentősen csökkent. Tehát még azok a 
családok is sok pénzt spóroltak meg, akik nem estek bele eddig 
az ingyenes tankönyvellátásba.� 
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Rendhagyó  
tanévkezdés 

 

Az idei tanév rendha-
gyó módon indult. A 
tanévnyitó ünnepsé-
gen Tessely Zoltán or-
szággyűlési képviselő 
bejelentette, az Embe-
ri Erőforrás Fejleszté-
si Operatív Program 
(EFOP) keretein belül mintegy 277 millió forintos támo-
gatásból jövőre megújul az iskola. A beruházás eredmé-
nyeként egy iskolaépületben tanulhatnak majd az alsós és 
felsős diákok, és az ebédlő is az iskolaépületben kap he-
lyet. 
     A településen élők régi álma válik valóra, ha mindez 
létrejön, a diákoknak ugyanis nem kell majd ingázniuk a 
két iskolaépület között, s korszerű szaktantermekben 
tanulhatnak. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
elmondta, a tervek szerint már a télen megkezdődnek a 
munkálatok, amelyek átmenetileg okozhatnak kisebb-
nagyobb kellemetlenségeket, de remélhetőleg a majdani 
szép, új iskola feledteti a nehézségeket. Addig a régi rend 
szerint folyik az oktatás.  
     A tanévnyitón a Ráckeresztúri Petőfi Sándor  Általá-
nos Iskola igazgatója, Gergics Mihályné külön köszöntötte 
az elsősöket, akik nyakába a nyolcadik osztályosok kötöt-
ték föl az intézmény nevével ellátott nyakkendőt. A gye-
rekek ajándékot is kaptak, s most már teljes jogú tagjai az 
iskolának.  
     Az igazgatónő beszédében kitért a nyári táborokra 
(melyekről lapunk 8–9. oldalán olvasható részletes beszámoló – a 
szerk.), és bemutatta az osztályfőnököket is: 1. a: 
Drozdikné Nagy Ágnes  Tünde és Rozgonyi Evelin; 2. a:    
Takácsné Pergel Éva; 2. b: Gajdóné Csillár Enikő; 3. a: Győrfi 
Mónika;   4. a: Pintér Piroska; 4. b: Sutyinszkiné  Simon Ilona; 
5. a: Izsák Gábor; 5. b: Tapoti Rita; 6. a: Fekete Éva; 7. a: 
Gajdó Rita; 7. b: Tóthné Bányai Márta;  8. a: Ónodyné Nebehaj 
Erzsébet; 8. b: Endrődi Noémi. Új tanárok is érkeztek az 
iskolába: Geosits Krisztina (ének), Szabó Józsefné (napközi), 
Takács Ágnes (néptánc), Boriszov Csaba (természetismeret, 
technika, napközi).                                                         ■ 

�Minden eddiginél többet biztosítunk gyermekétkeztetésre is. 
Jövőre 79 milliárd forintot fordítunk erre, ez a rendszerváltás óta a 
legnagyobb összeg és csaknem háromszorosa a 2010 előtti ösz-
szegnek. A kisgyermekek (a bölcsődés és óvodás gyermekek) 
több mint kilencven százaléka most már ingyen étkezik. Fontos 
tudni, hogy ezen felül a rászoruló gyermekek szülei az őszi, a téli, 
a tavaszi és nyári szünetben is igényelhetik az ingyenes gyermek-
étkezetést a helyi jegyzőnél, a kormány ezt teljes mértékben kifi-
zeti a családok helyett. Ez az átfogó ingyenes gyermekétkeztetési 
program Európában is példa nélküli kezdeményezésünk. 
     Azzal is igyekeztünk segítséget nyújtani a szülőknek, hogy 
korábban, már augusztus végén elutaltuk a családokhoz a szep-
temberi támogatásokat: a családi pótlékot, a gyermekvédelmi 
segélyt (gyes) és a gyermeknevelési támogatást (gyet). A nyári 
kikapcsolódást, feltöltődést ugyancsak több tízezer családnak 
segítettük az Erzsébet-program keretében. A nyári szünetben 
huszonhatezer gyermek nyaralhatott a Balatonnál és idén össze-
sen százezer gyermek vehet részt az Erzsébet-táborokban. Pihen-
hettek ők is, és addig talán egy kicsit a szüleik is. 
     A tudás, a boldogulás versenyképességét más fronton is segít-
jük: 2018-tól az első nyelvvizsgát az állam állja a vizsgázóknak, 
azaz sikeres nyelvvizsga esetén az állam visszatéríti a nyelvvizs-
ga díját a szülőknek. 
– Nem csak az épületek újulnak meg. A pedagógusok megbe-
csültsége is fontos, hiszen az ő kezükbe helyezzük gyermeke-
ink jövőjének alakítását. 
– A szerető család mellett hatalmas a pedagógus kollégák szere-
pe, felelőssége gyermekeink nevelésében. Fontos, hogy tudják, 
nagyra becsüljük azt a munkát, amit az országért, a gyermekekért 
és a fiatalokért tesznek! Ezért szeretnénk, segítjük, hogy közösen, 
érdemben együttműködve ők is előrébb tudjanak lépni. Ezért idén 
ősszel az ország teljesítőképességének javulásával tovább tudjuk 
növelni pedagógusok bérét is. A rendszerváltás óta legnagyobb 
béremelési programot hajtjuk végre: 2013 és 2017 között átlago-
san ötven százalékkal emelkedtek a pedagógus bérek. Most 
szeptembertől pedig átlagosan újabb három és fél százalékkal 
nőnek ezek a bérek. Mindez az iskolai tanárok és tanítók mellett 
érinti az óvónőket, az óvodapedagógusokat, a logopédusokat, a 
fejlesztő pedagógusokat, a felsőfokú végzettségű bölcsődei neve-
lőket, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál dolgozó 
örökbefogadási tanácsadókat is.                                             Sz. K. 

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola 
(2465 Ráckeresztúr, Szent János tér 31.) 

 

Igazgató: Gergics Mihályné 
Igazgatóhelyettes: Orbán Erika; iskolatitkár: Pollák Csilla 

Telefon, fax: 06-25/455-806; mobil: 06-20/852-0344 
E-mail: alsosuli@rackeresztur.hu 

Honlap: iskola.rackeresztur.hu 

Az elsősök névsora: Ács Bence, Baladik Brendon, Balog 
Viktor Lorenzo, Békes Gergő, Bokrodi Levente László, Budai 
Csaba, Buzeskó István Péter, Dobi Gyula, Dobi István, 
Durányik Petra, Drevenka   Amira Mirjam, Garamszegi Gergő, 
Görög Levente, Gyurcsányi Norina, Horváth Nelli, Kocsis Lola 
Ajsa, Kővári András, Lakatos György, Leicinger Mercédesz, 
Maros Vivien, Peszeki Gergő, Sattman Bence, Szilágyi György, 
Tamás Gréta, Varga Zsófia, Vida Cintia. Osztályfőnök: 
Drozdikné Nagy Ágnes Tünde és Rozgonyi Evelin 
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Sport, vidámság, élmények, kalandok 
 

Az idei nyár ismét eseménydúsan telt a Ráckeresztúri Petőfi 
Sándor Általános Iskola diákjainak s néhány pedagógusának is. 
Nyári táborokból ismét nem volt hiány! Az első nem sokkal a 
tanév lezárása után már el is kezdődött.  
2017. június 26–30.: Sutyinszkiné Simon Ilona és jómagam 
(Endrődi Noémi) kíséretében immáron hetedik alkalommal szer-
veztük meg a napközis sporttábort, ahol huszonkilenc keresz-
túri diákkal és Ica néni két unokájával kiegészülve harmincegyen 
voltunk. 
     Mint mindig, most is már az első nap csapatokat alakítottunk. 
A Farkasok, a Spinerek és a Sportolók bele is vetették magukat 
a plakátok elkészítésébe, majd ezután mindennap csapatverse-
nyeken is részt vettek a táborozók. Kedden és csütörtökön lova-
golni mentünk Tordasra, valamint Ercsiben, az uszodában hűtöt-
tük le kicsit magunkat. Szerdán meghódítottuk az Eleven Parkot. 
Az idő egész héten nekünk kedvezett, s a tábort péntek délután 
fagyizással, valamint az eredményhirdetés utáni jutalomfalatok 
elfogyasztásával zártuk.  
     Köszönjük szépen a Rácmenzának a napi háromszori étke-
zést, amit a gyerekeknek kedvezve nagyon finoman készítettek 
el. A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítványtól ötvenezer forintot 
kaptunk támogatásként, amit az Eleven Park belépőjére fordítot-
tunk. 

A második tábor a Barátság 2014 Diáksport Egyesület 
diákjainak sporttábora volt, amire 2017. július 3–7. között 
került sor. Ez volt a DSE harmadik tábora. 
     A hagyományokhoz hűen hétfőn reggel a táborozók zöme 
nagy pakkal érkezett, hiszen öt napra beköltöztünk a tornate-
rembe. A bent alvás nem volt kötelező, de napról napra min-
dig egyre többen töltöttük bent az éjszakát. A héten harminc-
három diák érezhette jól magát.  
     Hétfőn a reggeli elfogyasztása után buszra szálltuk, és 
Velencére utaztunk, ahol fergeteges sárkányhajózáson vet-
tünk részt. A gyerekek két csapatra lettek osztva, s első fel-
adatként csapatnevet kellett választaniuk. Az Erős Pisták és 
a Gyémántkígyók találó név lett. Először a szárazparton sajá-
tították el az evezés csínját-bínját. Majd hajókba szálltunk, 
ahol Venczkó Vencel és jómagam vezényletével (mi voltunk 
a dobosok) több mint másfél órát eveztünk, s a végén még 
versenyeztünk is. Az ebéd elfogyasztása után Dinnyésre 
mentünk, ahol a délután hátralevő részét a Várparkban töltöt-
tük. Kedden a budapesti állatkertet kerestük fel. Itt a gyere-
kek csoportokat kialakítva mehettek szabadon, nézhették 
meg az állatokat. Külön öröm volt nekünk, felnőtteknek, hogy 
a gyerekek minden szabályt betartottak, s a nagyobbak végig 
figyeltek és vigyáztak a kisebbekre is. Délután még egy 
gyorséttermi látogatás is belefért az időbe. Szerdán Felcsút-
ra, a Pancho Arénába és a Puskás Ferenc Labdarúgó Aka-
démiára látogattunk. Délután Tabajdon, a Mezítlábas Park-
ban jártuk végig a különböző természetes anyagokkal borított 
sétautat, majd meghódítottuk az ottani játszóteret is. Csütör-
tökön szuper időre ébredtünk, így nem maradhatott el a 
strandolás sem Velencén. Este megtartottuk a szokásos 
évadzáró bulinkat, ahol minden gyermek átvehette az egész 
éves munkájáért járó, jól megérdemelt aranyérmet. Pénteken 
összepakoltunk, s a tornateremben töltöttük el az utolsó na-
punkat. Fociztunk, sor- és váltóversenyeztünk mezítláb. Ebéd 
után fagyiztunk még egyet, s délután mindenki sok-sok em-
lékkel gazdagodva térhetett haza. 
     Szeretném megköszönni Drozdikné Nagy Ágnes Tünde 
kolléganőmnek és Bendákné Halász Máriának az egész he-
tes segítségét és áldozatkész munkájukat, hiszen végig ott 
voltak velem és a gyerekek mellett. Köszönöm minden szülő-
nek, akik az egész tanévben hozták-vitték a gyerekeket a 
Bozsik-tornákra, s lelkesen szurkoltak a mérkőzéseken is. A 
Rácmenzának is hálával tartozom, hiszen az évadzáróra ők 
készítették el a vacsoránkat, illetve a pénteki ebédünket is. 
     A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítványtól harmincezer 
forint támogatást kapott az egyesület, amit ezúton is nagyon 
köszönünk. 

A kézműves tábort Drozdikné Tündi néni és Gajdó Timi néni 
szervezte, negyvenhárom gyermek vett részt, a középső csopor-
tos óvodástól a nyolcadik osztályos tanulókig. Mindennap vala-
milyen új technikával ismerkedhettek meg a gyerekek. Hétfőn, 
Herkliné Marika néni segítségével szélpörgőt és gipszvázát 
készítettek. Kedden Domak Anikóval  nemezeltek. Szerdán 
Vérteslovasra kirándultak, ahol agyagoztak, véstek, fabábot 
készítettek és langallót sütöttek. Csütörtökön és pénteken fon-
tak, gyöngyöt fűztek, hűtőmágnest és ajtókopogtatókat gyártot-
tak. A háromszori étkezésről a Rácmenza Kft. gondoskodott. A 
tanító nénik munkáját gimnazisták is segítették. A tábort a Rác-
keresztúri Iskolásokért Alapítvány támogatta.  
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Székelyföldi barangolás 
 

Az idei nyár utolsó táborára július 24–30. között került sor, ami-
kor is Erdély leggyönyörűbb tájait, nevezetességeit néztük meg. 
Hétfőn kora hajnalban harminckét diákunkkal, valamint Fekete 
Éva nénivel és Drozdikné Nagy Ágnes Tünde nénivel indultunk 
útnak, s a délután második felében érkeztünk meg 
Székelykeresztúrra. A szállásunk elfoglalása után megismerked-
tünk Simó Béla tanár úrral, aki idegenvezetőként kísért minket. 
Célunk továbbá az volt, hogy kapcsolatokat, barátságokat alakít-
sunk ki ottani gyerekekkel, így a hét minden napján székely 
diákok és pár szülő is csatlakozott hozzánk. 
     Kedden a Békás-szoroshoz és a Gyilkos-tóhoz buszoztunk. 
Útközben megálltunk a Zetelaki-gátnál, a Pongrác-tetőnél, ahol 
csodás kilátásban volt részünk. A Békás-szoros magával raga-
dott minket, majd az ebéd elfogyasztása után a Gyilkos-tó meg-
tekintése következett. Hazafelé megálltunk Korondon, ahol vá-
sárolgatni is tudtunk. Napunkat Farkaslakán, Tamási Áron sírjá-
nál zártuk. Itt megnéztük a trianoni emlékművet és az aradi ti-
zenhárom emlékére állított kopjafákat is. Este vacsora előtt át-
adtunk mindenkinek az egyik meglepetésünket: a táborozás 
emlékére pólókat feliratoztattunk. 
     Szerdán Székelykeresztúron töltöttük a napunkat. Délelőtt a 
Molnár István Múzeumban átadtuk Rafai Emil polgármester 
úrnak Székelykeresztúr címerét, amit Herkliné Marika néni pa-
pírfonással készített el. Igazi meglepetés volt. Ezután Sándor 
Zsigmond Ibolya vezetésével több mint kétórás tárlatvezetésen 

v e t t ü n k 
részt. A 
gyerekeket 
n a g y o n 
l e k ö t ö t t e 
és érdekel-
te. Nagy 
örömünkre 
s z o l g á l t , 
hogy itt is 
k iemelték 
a diákok 
k i t ű n ő 
magatartá-
sát és 

érdeklődését. Ebéd után Fülöp Lajos a katolikus templomban 
interaktív előadást tartott, ahol a gyerekek a feltett kérdésekre 
remek válaszokat adtak. A Gyárfás-kúriánál megnézhettük a 
híres Petőfi-körtefát, ahol a himnusz eléneklésével emlékeztünk 
meg a közeledő évfordulóról. Végül a Lukács András Sportcsar-
nokba is vittünk egy kis életet, és sportos délutánnal zártuk na-
punkat. Este mindenki megkapta Farkas Anna-Mária ajándékát, 
igazi székely kürtöskalácsot. Csütörtökön először a Gyimesek-
be, az ezeréves határhoz utaztunk.  

Onnan a csíksomlyói kegytemplomhoz érkeztünk, majd megáll-
tunk egy kicsit vásárolni Homoródfürdőn, ahol megkóstolhattuk 
az ottani borvizet is. Máréfalva a székelykapuk faluja, ezt a 
települést is megcsodálhattuk. Utolsó úti célunk Szejkefürdő 
volt, Orbán Balázs síremléke és az előtte álló székelykapuk 
sora. Pénteken a Madarasi Hargitára indultunk kirándulni. Kicsit 
esős nap elé néztünk, de jókedvünket ez sem vette el. A gyere-
kek már a buszon énekeltek, majd mosolyuk még nagyobb lett 
mikor meglátták azt a traktort, amivel az utolsó tíz kilométert 
megtettük. Kicsit felmelegedtünk az egyik hüttében, majd gya-
log indultunk tovább az 1801 méter meghódítására. Mire felér-
tünk, a hőmérséklet alig érte el a tíz Celsius-fokot. A délután 
második felét Székelykeresztúron szabad programmal tölthet-
ték a gyerekek. 
Mondani sem 
kell, hogy addigra 
ismét nagyon 
meleg lett. Meg-
tapasztalhattuk 
azt is, hogy egy 
pillanat alatt 
mennyit tud vál-
tozni az időjárás. 
     Szombaton 
Fehéregyházán a 
Petőfi Múzeumba 
látogattunk, majd 
Segesvár városát is megnéztük. Délután kiderült az is, mennyi-
re figyeltek a gyerekek a héten. A sportversenyeken kialakított 
három csapat mérhette össze tudását mind elméletben, mind 
gyakorlatban. Jó hangulatúra sikerült ez a napunk is. Vacsora 
után eredményt hirdettünk, senki nem maradt jutalom nélkül. 
Vasárnap reggeli után búcsút vettünk szállásunktól, s elköszön-
tünk új barátainktól. 
     Felejthetetlen hetet töltöttünk Erdélyben! Köszönetet szeret-
nénk mondani az önkormányzatnak és a képviselő-testületnek 
a jelentős anyagi támogatásért, amellyel hozzájárultak a busz-
költséghez. Köszönjük a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány-
nak, amelytől hetvenötezer forintot kaptunk, és köszönet a helyi 
vállalkozóknak. Igazi összefogás volt ez a település részéről. 
     A héten tíz koszorút helyeztünk el nevezetes emlékhelye-
ken, a koszorúkon az önkormányzat, az alapítvány, az iskola 
és a helyi vállalkozók nevét tüntettük fel. Koszorú került 
Farkaslakán Tamási Áron sírjára, a trianoni emlékműre; 
Székelykeresztúron a Molnár István Múzeumba, a katolikus 
templomba, Petőfi körtefájához, a Fő téren a Petőfi-szoborhoz; 
a Gyimesekbe; Szejkefürdőn Orbán Balázs sírjához; a Madara-
si Hargitán Székelykeresztúr kopjafájához, amit Karcag testvér-
településével együtt állíttattak, végül Fehéregyházán, a Petőfi 
Sándor Múzeum kertjébe, a Petőfi-szoborhoz. 

A tábori beszámolókat készítette: Endrődi Noémi 
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Olajos magvak 
 

Az olajos magvak fogyasztásáról eltérő véleményeket 
hallani, olvasni. Úgy gondolom, szükségünk van rájuk. A 
témához a már potyogó mogyoró szedése adta az ötle-
tet, kedvet. 
     Az olajos magvak többségét kemény héj veszi körül. 
Tucatnyi olajos mag létezik, hazánkban a legelterjedtebb 
a dió, mogyoró, mandula, napraforgó, tökmag, kesudió, 
földimogyoró, pisztácia, makadámdió, paradió, lenmag, 
fenyőmag. Ezek a magvak hasznosak az emberi szerve-
zet működéséhez, mert telítetlen zsírsavakat tartalmaz-
nak, s fehérjeforrásként sem elhanyagolandók. Vitamin- 
és ásványianyag-tartalmuk is jelentős: magnézium, 
kálcium, kálium, cink, foszfor és vas nagy mennyiségben 
található bennük.  
Dió: Nagyon hasznos, mert szinte az egész növény 
hasznosítható. Leveléből féreghajtó és béltisztító teát 

főznek, de pattanások, fekélyek, kezelésére is alkalmas, ülő-
fürdőben például gyulladáscsökkentésre használják, míg a 
diókopács főzetét bélfertőzések kezelésére alkalmazzák. A 
dió belének rendszeres fogyasztásával a szív és érrendszeri 
megbetegedések kialakulásának kockázatát lehet csökkente-
ni. Jótékonyan hat a vér koleszterinszintjének normalizálásá-
ra. Magas energiatartalma segíti a fáradtság tüneteinek és a 
koncentrációs zavarok leküzdését. A dióban megtalálható 
fitokemikáliák segítségével csökkenthető bizonyos daganatos 
betegségek kialakulásának esélye. 
Mogyoró: Ásványianyag-tartalma nagyon magas, kifejezet-
tem magas a magnézium- és réztartalma, mely a növekedés-
hez elengedhetetlen. Kiváló vértisztító és vérnyomás csök-
kentő hatású, de a koleszterinszint normalizálására és székre-
kedés esetén is alkalmazható. 
Mandula: Már a középkorban is ismerték, lisztet és mandula-
tejet készítettek belőle, napjainkban a marcipán egyik fő alap-
anyagaként is felhasználják. A vitaminok és antioxidánsok 
közül kiemelkedően magas az E-vitamin-tartalma. Kedvező 
hatással van a vércukorszint normalizálásában, magas zsír-
savtartalma hamar teltségérzetet okoz, ezért fogyókúrában is 
ajánlatos a fogyasztása. Tejfehérje-érzékenység esetén is 
alkalmazható a mandulatej.  
Földimogyoró: az egyetlen olyan olajos mag, ami a föld alatt 
terem. Nagyon magas a zsiradéktartalma. Hidegen sajtolt 
olaja kiváló minőségű és ízű étolaj. Készíthetünk belőle vajat, 
de pirított és sózott formában is igen kedvelt csemege. 
Kesudió: Antioxidáns-tartalma kiemelkedik a többi olajos 
magvaink közül. 
Makadámdió: A diók királyának is nevezik. B1-vitamin-, mag-
nézium-, mangán-, és szeléntartalma jelentős, ezért szív- és 
érrendszeri betegségek megelőzésére is kiválóan alkalmaz-
ható, a vér koleszterinszintjét is csökkenti.  
Lenmag: Az egyik legjobb emésztésserkentő olajos mag. 
Székrekedés megelőzésében és étvágycsökkentő hatása 
miatt a fogyókúrákban játszik fontos szerepet. Segít csökken-
teni a koleszterinszintet, a vércukorszintet és a PMS 
(postmenstruációs szindróma) tüneteit. 
Fenyőmag: Magas antioxidáns-tartalma miatt hatékony a 
szabadgyökök ellen, így kiválóan alkalmas olyan betegségek 
kivédésében amelyeknek a kialakulásában a stressznek is 
szerepe van. Fokozza a koncentrációképességet és a figyel-
met, valamit stresszoldó hatású.  

Napraforgó: Az 
é t o l a j g y á r t á s 
egyik leggyako-
ribb alapanyaga. 
Magas rosttartal-
ma miatt kiváló-
an alkalmas pék-
s ü t e m é n y e k 
rosttartalmának 
növelésére, de 
gyakran alkal-
mazzák saláták ízletesebbé tételére is. Kitűnő E-vitamin-, 
mangán- és vasforrás. Fogyasztásával csökkenteni lehet az 
asztmás rohamok számát és intenzitását.  
Tökmag: A korábban említett olajos magvakhoz hasonlóan a 
tökmag is koleszterincsökkentő hatással rendelkezik, de 
emellett az immunrendszert is támogatja, jótékonyan hat a 
hangulatingadozásokra és az ízületi fájdalmakra, valamint a 
prosztata egészséges működésének elősegítéséhez is kiváló 
támogatást nyújt. 
Pisztácia: Hasonlóan az előbb felsorolt olajos magvakhoz, a 
pisztácia is a szív- és érrendszer egészségéért tesz legtöb-
bet. Nagyon sok omega-3 és omega-6 zsírsavat tartalmaz. 
Kutatók feltételezései szerint fogyasztása férfiak számra 
rendkívül hasznos, ugyanis a prosztatarák megelőzésében is 
szerepet játszhat. Magas kálium-, kálcium-, magnézium- és 
vastartalma van.  
     Az olajos magvak fogyasztása sokrétű. Fogyasztatjuk 
nyersen, csak magában, ízesíthetjük velük salátáinkat, hasz-
nálhatjuk süteményekhez, vagy piríthatjuk is. 
     Fogyasszuk őket rendszeresen, mindennap egy marékkal 
egészségünk megóvása érdekében. 

Peszter Zsuzsanna védőnő 
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M E G H Í V Ó  
 

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját 

a Ráckeresztúri Pávakör 
fennállásának 

40.40.  
évfordulóján rendezett ünnepségre. 

 
 

Időpont és helyszín: 
2017. október 7., szombat, 15 óra, 

tornacsarnok 
 

Belépő: 1500 Ft 
 
 

Zenél Steinmann György  
 

VACSORA    TÁNC    ZSÁKBAMACSKA 
 

Tombolatárgyak felajánlását szívesen fogadjuk. 
 
 
 

Kérjük, részvételi szándékát október 2-áig  
jelezze a 06-20/285-5908-as telefonszámon  

Halász Tibornál. 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

a Ráckeresztúri Pávakör  

GYŰJTSÜK ÖSSZE ÉRTÉKEINKET! 
 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 

Gondolkodtak már azon, hogy milyen értékek találha-
tók a településen, ahol élünk?  
     Nemcsak a műemlékek, szobrok, régi épületek 
értékesek, hanem mindaz, amit mi magunk készítünk, 
amire büszkék vagyunk. Legyen szó akár a negyven-
éves Pávakörről, akár a Kanálisról vagy a hagyomá-
nyos szüreti felvonulásról. 
     Kérjük, javasoljanak értékeket, hogy közösen bő-
vítsük a Ráckeresztúri Települési Értéktárat. Minden 
érték, amit a közösség tagjai annak tartanak. Várjuk 
ötleteiket, javaslataikat – írásban vagy akár szóban!   

Bereznai Istvánné 
a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság elnöke 

Új értékekkel bővült a  
települési értéktár 

 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság júliusi és 
augusztusi ülésén újabb értékek értéktárba vételéről 
döntött. Mint ismeretes, első körben a Szent Kereszt 
felmagasztalása titulusú római katolikus templom és a 
Szent László tiszteletére 1779-ben emelt Szenthárom-
ság-szobor lett a települési értéktár része. A bizottság 
elfogadta az első és második világháborús hősi emlék-
mű, valamint a Vöröskereszt helyi szervezete által állí-
tott, Ercsi–Ráckeresztúr határát jelző, úgynevezett 
„ercsi köröszt” értéktárba vételére tett javaslatot is.  
     Értéknek számít az önkormányzat képviselő-
testülete által 2000-ben alapított „Falunk Diákja” cím, 
melyet két, a helyi általános iskolában végzett nyolcadi-
kos diák kap meg. A bizottság felvette az értéktárba az 
eddig egyetlen publikált helytörténeti munkát, Novák 
József Ráckeresztúr község története 1347–1992 című köte-
tét, amely 1994-ben magánkiadásban, ezer példányban 
jelent meg. Bekerültek az értékek közé a helyi gólyák is, 
hiszen a természeti környezet fokozott védelme ugyan-
csak fontos feladat. 
     Augusztusban a beérkezett újabb javaslatokról is 
pozitív döntés született, így a települési értékek közé 
került a Szent István- és Szent László-szobor, a       
Keresztúr nevű települések emlékműve, Hunics József 
olimpiai bronzérmes kenus sportolói életműve és    
Dobai János amatőr fafaragó alkotótevékenysége.  
     A települési 
értéktárba került 
az országban egye-
dülálló hagyo-
mány, a délután 
három órai ha-
rangszó. Ennek 
története a XIX. 
század közepére 
nyúlik vissza. A 
falu lakója, 
Bendák Pál 1821. 
november 30. 
napján kelt vég-
rendeletében arról 
rendelkezett, hogy 
mindennap dél-
után három órakor 
harangozzanak a 
Szentháromság 
tiszteletére. Novák 
József idézi köny-
vében a végrende-
let vonatkozó bekezdését: „2-szor. Ugyan 
Rátzkereszturi Templom Cassájába Háromszáz, azaz 
300 forintokat olly végre, hogy azoknak esztendőnkint 
járandó Interesiért [kamatért] minden nap dél után 3 
órakor a Szent Háromság tiszteletire harangozzanak és 
a Harangozónak 6 Ft, azaz hat forint jutalma légyen 
esztendőnkint fáradságáért, a többi tizenkét, azaz 12 
forintok Szentegyházé legyenek.” (153.) 
     Ez az évszázados hagyomány méltó lenne arra, hogy 
bekerüljön a megyei értéktárba is.  

GÁ 
(Bendák Pál végrendeletét a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani 
Levéltárban őrzik: SzfvPL - No.4585/Ba)  

ÉRTÉKMÉRŐ 

Bendák Pál végrendelete 



12                                                                                                                          2017. szeptember 

 

Öreg ember, öreg fa 
 

Az öreg diófa alatt legjobban szerettem ülni kisgyerekkorom-
ban, ma sem tudom bizonyosan, miért. Dió nem termett már 
rajta, már nyár derekán sárga levelek aranyesője pergett le 
róla, zuzmós, mohos ágain énekesmadárka nemigen pihent 
meg. Volt nekik hova szállni, virágos bokrokkal megáldott gyü-
mölcsfákkal telis-tele volt az udvarunk. 
     Hát hiszen nem mondom, nem haragudtam én az almafára 
se, a császárkörtefákkal meg különösen szerettem barátkozni, 
hanem azért az én fám mégiscsak az öreg diófa volt. Azt hi-
szem, azért szerettem, mert én olyan kicsi voltam, ő meg olyan 
nagy. A legnagyobb az egész kertben. Én ugyan akkor azt 
hittem, hogy az egész világon ez a legmagasabb fa, és hogy 
ennek a hegyiből már be lehet látni a mennyországba. 
     Mindenféle ákombákom is volt belevésve az öreg fa dereká-
ba, s én azokon nagyon sokat elnézelődtem. Girbegurba be-
tűk, nagy papmacska-hernyók gyanánt feketéllettek a fa kér-
gén, s az édesapám mindnyájáról tudott valami történetet. A 

karjára emelt, ha jó kedve 
volt, s néha sírva, néha 
nevetve mutogatta a furcsa 
bemetszéseket. 
     – Ezt a szívet én vág-
tam bele nagy deák korom-
ban. Bele is tört a bicskám. 
Azt Pista bátyád faragta, 
emezt meg az Ágneska 
nénéd. Hát ezt a csillagot 
látod-e? Azt még nagyapó-
nak az édesapja véste, 
mikor én akkora voltam, 
mint te most. Nézd, ott 
meg egy törött kard van a 
fába vágva, bilincs van a 
markolatán. Ezt nagyapó 
vágta bele, mikor bujdosott 
a szabadságharc után, 
mint honvédtiszt. 
     Édesapámnak ilyenkor 
mindig könnyes lett a sze-
me, én meg mindig elne-
vettem magamat. 

     – Nem hiszem én azt – csóváltam meg a buksi fejemet. 
     – Mit, te? 
     – Hogy azt a rajzot nagyapó csinálta volna. Hiszen az van a 
legmagasabban. Létrán se érne nagyapó odáig. Hiszen ő is 
olyan kicsi, mint én vagyok. 
     – Kis oktondi vagy te – adott barackot a fejemre édesapám. 
     De én tudtam, hogy nagyon okosan beszéltem, mert nagy-
apó nagyon kicsi és gyönge volt. Nem is tudott már másképp 
járni, csak botra támaszkodva. Nem is igen járkált különben, 
csak üldögélt a nagy karosszékben. Jó időben a tornácon süt-
kérezett, szeles, esős napokban a kályha mellett. Mióta az 
eszemet tudom, sohase láttam, hogy dolgozott volna. Csak 
eregette a füstmacskákat a nagy tajték-pipából, és nézegetett 
mindenféle régi könyveket, amikbe cifra papirosok voltak rag-
gatva. Ezeket Kossuth-bankónak hívták, és nagyapó igen sze-
rette simogatni őket. Ilyenkor föl is csillogott a szeme mindig, 
bár máskülönben fáradt és szomorú szokott lenni a nézése. 
Egyszer hallottam is, ahogy vacsora után fölsóhajtott: 

OLVASÓLÁMPA – Pihentető Isten, mikor vetsz nekem ágyat?  
     És akkor nagyon elcsodálkoztam azon, hogy édes-
apám is, édesanyám is sírva borulnak nagyapóra, és ad-
dig csókolgatják a kezét, míg csak el nem mosolyodik 
nagyapó. 
     – Ugyan mért uralják úgy? – tűnődtem magamban. 
Sehogy se tudtam fölérni ésszel, hogy ugyan miért olyan 
nagy úr ez a nagyapó. A legnagyobb az egész házban. 
Mindig őtőle kérdezik meg, mi legyen az ebéd. Mindenki 
kezet csókol neki. Ha elszendereg, mindenkinek lábujjhe-
gyen kell járni. S a velőscsontból én mindig csak a felét 
kapom a velőnek, a másik felét a nagyapó pirított kenye-
rére teszik. 
     Nekem bizony sehogy se ment a fejembe ez a dolog, s 
egyszer, mikor az édesapám séta közben azt kérdezte 
tőlem, hogy mi szeretnék lenni, ki is mondtam a szívemen 
valót: 
     – Nagyapó szeretnék lenni. 
     – Ugyan miért? – mosolyodott el édesapám. 
     – Azért, mert az semmit se dolgozik, mégis mindenki 
az ő kedvét keresi. 
     Édesapám elkomolyodva nézett rám. 
     – Hát aztán te azt hiszed, hogy ez nincs rendjén? 
     – Én nem tudom – mondtam egy kicsit megszeppenve. 
– Te azt szoktad mondani, hogy aki nem dolgozik, ne is 
egyék. 
     – Igazad lehet – fordult el az édesapám, s hamarosan 
befejeztük a sétát. 
     Délben csak hárman ültünk az asztalnál. Nagyapó 
elkocsikázott valami régi barátjához. 
     – Most az egész velő az enyém lesz – örvendeztem 
előre, s csak akkor vettem észre, hogy nekem nem is 
terítettek. Rózsás kis tányérom, aranyos kis poharam nem 
volt az asztalon. 
     – Hát énvelem mi lesz? – kérdeztem hüledezve. 
     – Te most nem kapsz ebédet, igazságos Mátyás – 
kanalazta édesapám a leveskét. – Aki nem dolgozik, ne is 
egyék. 
     – De én még nem tudok dolgozni – borultam szívsza-
kadva az asztalra. 
     – Nagyapó pedig már nem tud dolgozni – simogatta 
meg apám a hajamat. – Belátod már, buksi, hogy milyen 
oktalanságot beszéltél? 
     Megszégyenlettem magam, és most már nem esett jól 
az ebéd, akárhogy unszoltak is. Alig vártam, hogy meg-
csókolhassam nagyapó kezét. Kérdeztem is, mikor jön 
haza. 
     – Mire az öreg diófát kivágjuk, akkorra itthon lesz. 
     Tán azóta se éreztem olyan fájdalmat, mint akkor. 
     – Nem engedem, nem engedem az öreg fát! – borul-
tam az apám elé. 
     – Miért, fiacskám? Levelei úgyis hullóban, ágai szára-
dóban. Ezrivel termette száz esztendőn át a gyümölcsöt, 
egyet se terem már. Öreg fa nem haszonra való. 
     – Az öregségéért kell megbecsülni – hajtottam le a 
fejemet. 
     Mire fölemeltem, akkorra mögöttem állt nagyapó is, s 
ahogy a szívére ölelt, szépnek, nagynak, méltóságosnak, 
égig érőnek láttam, mint az öreg diófát. 

Móra Ferenc 
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Híres Mihályok 
 

Az év kilencedik hónapját a népi kalendárium Szent 
Mihály havának nevezi. Nyereményjátékunkon híres 
magyar Mihályok – Csokonai Vitéz, Táncsics, Vörös-
marty, Babits, Munkácsy, Pollack – arcképét kellett 
azonosítani. Játékos kedvű olvasóink közül három 
szerencsés – Elek Katalin, Szabóné dr. Kántor Szilvia, 
Nikolics László – egy-egy szép könyvet nyert. Köszön-
jük a részvételt, s gratulálunk a nyerteseknek.            ■ 

A könyvtár nyitvatartási rendje 
 

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 

Vadvirágok a kertben 
 

Érdekes része lehet a kertünknek egy színpompás 
vadvirágokkal beültetett terület, főleg ha úgy választjuk 
meg őket, hogy legyenek köztük egynyáriak és évelők 
is, így folyamatosan nyílik valamilyen virág. Ne az 
erdőből vigyük haza a növényeket, mert nagy részük 
nem marad életben, ráadásul szabálytalanságot is 
követünk el. A kertészetekben ma már kaphatók olyan 
magkeverékek, amelyekben vadvirágmagok is van-

nak. Vegyítsünk nyolcvan százalék fűmagot húsz százalék 
virágmaggal, és ezt szórjuk a kiválasztott területre. A népi 
gyógyászat szinte valamennyi vadvirág felhasználását   
ismeri. 
     Réti boglárka: a nedves vagy nyirkos, nitrogénben gaz-
dag vályogtalajokat kedveli. Májustól júliusig, részben egé-
szen novemberig virágzik. Méreganyagának köszönheti, 
hogy friss virágát a legelő jószág elkerüli, így jönnek létre az 
egyébként lelegelt rétek feltűnő „boglárkaszigetei”. 
     Búzavirág: egyéves gyomnövény. Mint a gabona gyom-
növénye, megművelt területeken fordul elő, különösen a 
búza- és rozsvetésekben. Magvai évekig megőrizhetik csírá-
zóképességüket a talajban. Májustól júniusig virágzik. 
     Gilisztaűző varádics: nyolcvan–százhúsz centiméter ma-
gas. Megdörzsölve fűszeres, kámforos illatú. Június–

szeptember között nyílik. 
Évelő. A biokertészek a han-
gyák távoltartására alkal-
mazzák. Alacsony termetű 
változatát sziklakertekbe is 
ültetik. 
     Harangvirág: vannak 
egyéves, kétéves és évelő 
növények is. A mezei fajok 
két méter magasra is meg-
nőhetnek. 
     Közönséges vasfű: két-

éves vagy évelő, lágyszárú növény, június–júliusban nyílik. 
Igénytelen növény, napos, nyílt helyen lévő gyomtársulások-
ban fordul elő. Gyökérdugványról vagy magról szaporítható. 
     Tavaszi hérics: húsz–ötven centiméter magas évelő. 
Élénksárga virágai a nyolc centiméter átmérőt is elérhetik, 
húsz sziromlevele, sok porzója van. Április–májusban virág-
zik. Magyarországon védett növényfaj. 
     Fekete nadálytő: évelő növény, a nedves helyeket ked-
veli. Virágzata bíbor vagy rózsaszín, esetleg sárgásfehér. 
Egész nyáron virágzik. 
     Mezei pipacs: búzatáblák szélén a mezei szarkalábbal és 
a búzavirággal együtt tömegesen terem. Egyéves növény. 
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Új könyvek a könyvtárban 
 
 

Nógrádi György: Negyven év alatt a Föld körül; Szerencsénk 
volt, túléltük… 
Bálint György: Minden héten szüret 
Sasson, Jean: Hercegnő; A hercegnő lányai; Sírj tovább, her-
cegnő 
Reisinger János: Ki nekünk Arany János? 
Zygar, M.: Putyin metamorfózisa 
Teller, J.: Minden 
Utassy József költészete 
Berkes Péter: Utánam, srácok! 
Leiner Laura: A Szent Johanna gimi kalauz; Akkor szakítsunk; 
Bábel; Késtél; Hullócsillag; Illúzió; Nélküled; Valahol; Egyszer 
Tyler, A.: Az ecet-
lány 
Csukás István: A 
legkisebb Ugrifü-
les; Pintyőke 
cirkusz, világ-
szám! 
Banks, R.: Móka-
kutya; Varázsfóka 
Santos, José 
Rodrigues dos.: A 
632-es kódex 
Bognár Zsuzsan-
na: Gloria victis 
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ZENGŐ 
 

Az egyik legszebben hangzó magyar földrajzi név minden bizonnyal a 
Zengő. A Mecsek legmagasabb csúcsa 682 méter, Pécstől északkeleti 
irányban, a Kelet-Mecsekben keresheti fel az utazó. A monda szerint 
minden évben egyszer, a virágvasárnapi mise idején megnyílik a hegy 
gyomra, a hegy morajlását pedig a bent rekedt kincskeresők kiabálása 

okozza, illetve azé a kincskereső asszonyé, aki a hegy gyomrában hagyta csecsemőjét és ettől meg-
őrült. Mások úgy vélik, a hegy erdein és völgyein zenélő szél hangjából ered a Zengő név. A termé-
szeti értékekben gazdag, csodálatos hegy oldalán található az ország egyik legnagyobb és leghíre-
sebb szelídgesztenye ligeterdeje, több száz éves példányokkal. A nevezetességek közé tartozik még 
például a hosszúhetényi pincefalu, a pusztabányai üveghuta-maradványok, a pécsváradi vár (jobb 
oldai kép), a zengővárkonyi szalmamúzeum, a Dombay-tó. 

KÉPREJTVÉNYEKKÉPREJTVÉNYEK 
 (Forrás: keprejtvenyek.hu) 

 
 

Hat kép – hat szó. Egy 
tulajdonnév, három mel-
léknév, egy köznév és 
egy ige. Vajon melyek 
ezek? 
 

A megfejtés beküldésé-
nek határideje:  

2017. október 5.  
 

A 2017. augusztusi skan-
dináv rejtvény megfejtése: 
Mulandóság? Fene bánja 
– Juhász Ferenc Rezi 
bordal című verséből. Ti-
zenkét helyes megfejtés 
érkezett.  
 

A három szerencsés 
nyertes:  

Fleischer Andrea  
Herkli Istvánné 

Lukácsikné Novák Éva  
 
A nyeremények a könyv-
tárban vehetők át nyitva-
tartási időben. Minden 
megfejtőnek gratulálunk!  

                             1.                                                                 2.  

                             3.                                                                 4.  

                             5.                                                                 6.  
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   NYEREMÉNYJÁTÉKNYEREMÉNYJÁTÉKNYEREMÉNYJÁTÉK   
 
 

Mi látható a képen? A fotó 
Ráckeresztúron készült. Kér-
dés, hogy pontosan hol.  

A megfejtéseket személyesen is 
leadhatják a könyvtárban nyitva-
tartási időben, vagy elküldhetik a 
következő e-mail címre: 
 

rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
 

Határidő: 2017. október 5. 
 

Előző havi játékunk megfejtése: 
Keresztes György plébános sír-
emlékének részlete. Nyolc helyes 
megfejtés érkezett, a nyertes: 
Bicskei Regina. Gratulálunk! A 
nyeremény a könyvtárban vehető 
át nyitvatartási időben. 

ÚTRAVALÓ ÜZENET 

„Itt hűvös ősz van.  
Lehullott már 

Az első, hideg őszi dér, 
Lemondani tanít a hulló, 
Búcsúzó, sárgult falevél…” 

(Ady Endre) 
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