
 

 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                             2018. május 

Tűzoltónap Martonvásáron 
 

Olvasólámpa – anyák napja 
 

A kerékpárhasználat szabályairól 
 

Tízéves a Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület 
 

Felfedező – Előszállás 

A Szentháromság ünnepe 
 

A pünkösd utáni első vasárnapot, a Szenthá-
romság vasárnapját a néphagyomány 
kicsipünkösdnek nevezi. Az ünnep a XII. szá-
zadban terjedt el, s azóta többen megénekel-
ték az Atya, Fiú, Szentlélek hármas egységét, 
idézhetjük például Kozma László költeményét:  
 

A világnak szétosztotta  
Bor, s kenyérben önmagát.  
Mert testévé lesz az ostya,  
És a bor vérére vált.  
Életét így sokszorozza  
Ki legyőzte a halált.  
Keresztjén az ember sorsa  
Megváltásra így talált. 
 

S mert igéje rendelé így,  
Valódi az ostya-test.  
Kegyelme a szívben érik,  
Gyümölcsöt hoz a kereszt.  
Feltámadjon a remény, hit,  
S vigasztaló szeretet.  
Kehely tükrözi a vérit,  
Aki értünk szenvedett. 
 

Szentháromság súlyos titka,  
Hogy a Három mégis Egy.  
S eggyé fogad – így tanítja,  
Ha veszed a kenyeret.  
Örök-Egybe térjen vissza,  
Ki testével egy lehet.  
S borban a kegyelmet issza,  
Ki e földön vétkezett. 
 

Az országban járva különböző Szenthárom-
ság-szobrokat látni, melyek többsége a barokk 
korban keletkezett. Az ekkor emelt szobrok-
ban közös, hogy a felhőtrónuson vagy a világ-
mindenséget jelképező glóbuszon egymás 
mellett látjuk az Atyát és a Fiút, fölöttük lebeg 
a galamb-Szentlélek. Az ábrázolás sokat válto-
zott az idők folyamán. Legtöbbször járványok 
után emeltek Szentháromság-szobrot a hívek, 
de előfordult olyan is, hogy a Nagy Háború 
végén állították hálaadásképpen.    
     Fedezzük fel újra a Ráckeresztúr határában 
álló, 1779-ben keletkezett ékességet, amíg 
még lehet, s őrizzük meg az utókornak!       G. 

Fo
tó

: H
er

kl
i A

nt
al

 



2                                                                                                                                   2018. május 

 

KERESZTÚRI KISOKOS – FONTOS CÍMEK, TELEFONSZÁMOK 

Szent Kereszt Gyógyszertár 
(Hősök tere 4/5.; �25/455-812) 
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00 
Gyógyszertári ügyelet 
máj. 19., 20., 21.: Ercsi �06-25/505-790 
máj. 26., 27.: Ercsi  
jún. 2., 3.: Martonvásár 06-22/569-146 
jún. 9., 10.: Ráckeresztúr 
Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; �25/455-804) 
Háziorvosok rendelési ideje 
Dr. Bánovics Ilona  
�06-30/475-5781 
Asszisztens: Bakonyi Éva 
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! Idő-
pont-egyeztetés a háziorvosi rendelésen 
lehetséges.  
Fogorvos – dr. Csongrádi Ágnes 
�06-20/389-0278  
Asszisztens: Petrik Tiborné 
Hétfő, szerda: 14.00–19.30  
Kedd, csütörtök: 8.00–14.00  
Péntek: 8.00–13.00 
Gyermekfogászat: kedd: 8.30–12.30 
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583 
Védőnői szolgálat  
I. körzet: Peszter Zsuzsanna  
�06-20/852-0351; 
e-mail: rackeresztur.vedono@gmail.com 
II. körzet: Farkasné Vancsura Ildikó  
�06-20/225-1820; e-mail: 
vedono.rackeresztur@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 ● Vízszolgáltatás: Varga Zoltán     
06-30/598-1269; 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 

Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039; Körzeti megbízott: Szilukács Krisztián, 
Vásári Dénes: 06-20/210-5166 – Polgárőrség: 06-70/211-6424 

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (www.eon.hu) 
Hibabejelentő: 06-80/533-533 

RÁCKERESZTÚRI MOSOLY ÓVODA (2465 Ráckeresztúr, Korniss u. 25.) 
Telefon: 06-25/455-824; 06-20/852-0342; e-mail: mosolyovoda@rackeresztur.hu 

Étkezés lemondása és rendelése reggel 8 órától 10 óráig: 06-20/852-0332  

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola (2465 Ráckeresztúr, Szent János 
tér 31.) Telefon: 06-25/455-806 (Szent János téri épület), 06-25/455-823 (Hősök téri 
épület). E-mail: alsosuli@rackeresztur.hu 

Posta (2465 Ráckeresztúr, Ady Endre u. 22.) Telefon: 25/455-819. Nyitva tartás: 
hétfő−péntek: 8.00−12.00; 12.30−16.00 (ebédidő: 12.00−12.30) 

Takarékszövetkezet (2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5.)  
Telefon: 25/455-074; 30/435-7047. Nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök:  
7.30–15.30, szerda: 7.30–16.30, péntek: 7.30–14.30 (ebédidő: 12.00–12.30) 

 

MENTŐK: 104            RENDŐRSÉG: 107           
 
 

TŰZOLTÓK: 105        SEGÉLYHÍVÁS: 112 

Sírhelymegváltás – Kossuth Lajos utca 40. (volt téesz-irodaház)  
Ügyintéző: Bokorné Illyés Ibolya 
Telefon: 06-20/405-8150; e-mail: temetkezes@rackeresztur.hu 
 

Temetőgondnok – Kovács Antal: 06-20/852-0361 

Falugazdász – Bodnárné Jávori Tímea �06-70/199-2773 
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

Amikor ideköltöztünk, kevés embert ismertem, annak 
ellenére, hogy apai ágon szoros szálak kötnek a telepü-
léshez. A rokonokon kívül egyetlen ráckeresztúri lányról 
tudtam. Adéllal hajdan, még általános iskolás korunkban 
a bodajki táborban találkoztam, s már akkor kiderült, 
ugyanabban az évben születtünk. Később nem sokat 
hallottunk egymásról, de aztán figyelemmel követtem 
blogját, s 2013-ban megadatott, hogy megírhattam tör-
ténetét az Új Ember című hetilapban.  
     Internetes feljegyzéseinek egyszerre figyelemfelkeltő 
és megrendítő mottót választott: „Ami vagy, Isten aján-
déka. Amivé teszed magad, az a te ajándékod Istennek.” 
Adél erős és élő hittel fordult a világ és önmaga  felé. 
Igyekezett észrevenni az örömteli pillanatokat, meglátni 
a jót és a szépet ott is, akkor is, amikor mindenki más a 
rosszat és a rútat fedezte föl. Ő volt a példa rá, hogy az 
ember csodálatos teremtmény, minden hibájával együtt. 
Ahogy naplójában fogalmazott: „...amíg nem fogadjuk 
el a ránk mért rosszat, addig nem érthetjük meg. (…) 
Amint valami probléma adódik, az ember egyszer csak 
elkezd gondolkodni, más szemmel nézni az életét. Már 
nem a pénztárca, az érzékek, a vágyak (…) irányítanak, 
hanem a szív. Észrevesszük az elesett, segítségre szoruló 
embereket. Látjuk mások szemében a szomorúságot.” S 
Adél nemcsak látta, hanem erejéhez mérten segített is. 
Hol jó szóval, hol étellel, meleg ruhával.  
     Hiszem, hogy napsugárfényű élete nem múlik el 
nyomtalanul. Adél egyedi és megismételhetetlen, őszin-
tén és tisztán jó. Isten áldását hirdette és hordozta. Mo-
solya, nevetése bennünk él tovább, s ő örökké fiatal ma-
rad. Néhány évvel ezelőtt azt írta naplójában: 
„Szeretnék mindenkit kérni, hogy a kedvemért csak 
egyszer próbálja ki, hogy a dolgokban, legyenek bármi-
lyen szörnyűek, keressen valami szépet, mert annyira 
csodás a világ, és Isten csupa-csupa szeretetből adta.”  
     Próbáljuk ki! Ne csak egyszer – nap mint nap.     
Emlékezzünk Adél üzenetére, s higgyünk abban, hogy a 
szeretet körbeér. 

 Gajdó Ágnes 

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 

 

Az értéktárba eddig bekerült értékek megtekinthetők a telepü-
lés honlapján. 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
  
Elkészült a Helyi Építési Szabályzat és Település-
szerkezeti Terv felülvizsgálatának munkaközi példá-
nya. Ezt a www.rackeresztur.hu honlapon található 
link segítségével tudják megtekinteni. 
     Kérjük Önöket, hogy nézzék át, és amennyiben 
észrevételük van a tervezettel kapcsolatban, ügyfél-
fogadási időben a hivatal ügyfélszolgálatára szíves-
kedjenek leadni. 
     Lakossági fórum keretében lehetőségük lesz kér-
déseiket személyesen is feltenni. Ennek pontos idő-
pontjáról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket. 
     Köszönettel: 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Friss hírek, információk: 

www.rackeresztur.hu 

M E G H Í V Ó  
 

 
 

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a 
 

HŐSÖK NAPJA 
 

alkalmából rendezett megemlékezésre. 
 

Időpont és helyszín:  
2018. május 27., vasárnap, 17 óra, Hősök kertje 

 

Ünnepi beszédet mond: Máday Norbert író, műgyűjtő 
 
 
 

Emlékezzünk közösen! 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
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Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat 
képviselő-testülete 2018. áprilisi ülésein hozott 
döntésekről: 
 

● Döntöttünk vis maior támogatás iránti pályázat benyújtá-
sáról, melyet nyertesség esetén útburkolatok javítására lehet-
ne majd felhasználni. 
● Gáborné Kutasi Katalin százhalombattai óvónőt bíztuk 
meg a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda óvodavezetői feladatai-
val 2018. július 2-ától öt év időtartamra a benyújtott pályá-
zata alapján. A Hírmondó következő számában szeretnénk 
őt bemutatni. 
● Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatuda-
tosságot erősítő szemléletformálás elnevezésű KEHOP-
1.2.1 pályázat benyújtásáról határoztunk. 
● Az önkormányzat napi működésével összefüggő megálla-
podásokat hagytunk jóvá. 
● Megtárgyaltuk a Fejér Megyei Kormányhivatal szakmai 
javaslatát. 
● Módosítottuk a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda alapító ok-
iratát, mely szerint szeptembertől a maximálisan felvehető 
gyermeklétszám 125 fő, így öt csoport indítására van lehe-
tőség. 
● Segítettük a Zöld Erdő Vadásztársaság szemétgyűjtő 
akcióját három konténer költségeinek biztosításával. 
● Elfogadtuk a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésével megbízott közszolgáltató éves 
beszámolóját. 
● Elfogadtuk a köztemető házirendjét, melyet a temetőben 
több helyen kifüggesztünk. 
● Támogatást biztosítottunk a Keresztúr Nevű Települések 
Maroskeresztúron megrendezendő diáktalálkozójának autó-
buszköltségeihez és az iskola nyári erdélyi táborának meg-
rendezéséhez. 
● Elfogadtuk a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás, valamint a Szennyvíztisztító és Csatornahálózat 
Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolókat. 
● Támogattuk a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület Magyar 
Labdarúgó Szövetséghez benyújtott pályázatát a regisztrá-
ciós díj megfizetésével, melyen egy defibrillátor készüléket 
nyertek. A készülék az egész település lakosságát         
szolgálja. 
● Döntöttünk hallásvizsgáló készülék beszerzéséről a védő-
női szolgálat részére. 
● Elfogadtuk a lejárt határidejű képviselő-testületi határoza-
tok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést. 
● Zárt ülésen döntöttünk a települési támogatásokról. 

 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK   

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. 

H U L L A D É K S Z Á L L Í T Á S I  N A P T Á R ,  2 0 1 8  

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 
 

Községünkben a csapadékvíz-elvezetése több helyen nem 
megoldott. Ennek elsődleges oka, hogy a kommunális 
szennyvíz elvezetésére kiépített csatornázáskor több árkot 
betemettek, újat nem alakítottak ki. 
     Az elmúlt években a meglévő árokrendszert az ingat-
lantulajdonosok nem minden esetben tartották karban. Az 
átfolyók több helyen eltömődtek, az árok melletti talajt az 
esővíz bemosta az árok aljára. Ezért tapasztalható több 
helyen, hogy megáll a víz, esetleg kiönt, mert nem tud el-
folyni.  
     A csapadékvíz nem megfelelő elvezetése sajnos nagy-
ban befolyásolja az utak minőségét is.  
     Ezért ezúton kérem az ingatlanok tulajdonosait, hogy 
az árokrendszert (és a zöldfelületet, járdát is) az ingatlanaik 
előtt tartsák rendben, az átereszeiket folyamatosan tisztít-
sák, hogy a saját és szomszédaik értékeit is óvják ezzel. 
     A mezőgazdásági hasznosítású területekre vonatkozóan 
is az ingatlan tulajdonosának (ha van, a használójának) a 
feladata a közútig terjedő zöldfelület tisztán tartása! Belte-
rületen és a belterület szélén található szántóföldek tekin-
tetében fokozottan ellenőrizni fogjuk a növényzet karban-
tartásának meglétét.   
     Nem mindenki van tisztában azzal, hogy önkormányza-
ti rendelet szabályozza az ingatlanok előtti területek tisz-
tántartását. (Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 11/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az ingatla-
nok és a közterületek tisztán tartására vonatkozó részletes szabá-
lyokról) 
     Május elejétől a hivatal ellenőrzi a község területén ta-
lálható árokrendszert, ezért szeretnénk felhívni a figyelmü-
ket, hogy a későbbi ellenőrzéskor ne kerülhessen sor ható-
sági eljárás kezdeményezésére, bírság kiszabására. 

dr. Nagy Gábor  jegyző 

Vertikál Zrt. (hulladékszállítás) 
Ügyfélszolgálat címe: 2451 Ercsi, Mártírok útja 47.  
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00–17.00; szerda: 7.00–16.00;   
péntek: 7.00–13.00  
Telefon: 06-30/990-5327; e-mail: ercsi@vertikalrt.hu 
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Tűzoltónap Martonvásáron 
 

Lapunkban többször említettük, hogy az 
elmúlt évben újjászerveződött a Martonvásári 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Marton ÖTE), 
és bevonta az e téren komoly hagyományok-
kal rendelkező Ráckeresztúrt és Tordast is 
az önkéntes munkába. Ráckeresztúrról jelen-
leg huszonkét tagja van az egyesületnek, 
összesen tizennégy fő rendelkezik képesítéssel, 
akik közül nyolc fő április 7-én eredményes 
vizsgával zárta le az önkéntes tűzoltó tanfo-
lyamot.  
     Dr. Pimper László, az egyesület elnö-
ke – aki egyben a FER Tűzoltóság 
ügyvezetője – megkereste Ráckeresztú-

ron lakó munkatársait az egyesülethez történő csatlakozás 
lehetőségével. Január elején a ráckeresztúri polgármesteri 
hivatalban tartott tájékoztató után megkezdődhetett a negy-
venórás tanfolyam szervezése azok számára, akik nem ren-
delkeztek tűzoltói képesítéssel. Ráckeresztúr Község Önkor-
mányzata is a kezdeményezés mellé állt, és anyagi hozzájáru-
lást biztosított az egyesület működéséhez. Február elejétől öt 
szombaton keresztül a helyi általános iskolában került sor az 

elméleti, az 
iskola melletti 
bitumenpályán 
és a tornacsar-
nok melletti 
füves területen 
a gyakorlati 
képzésre. Ez-
úton köszön-
jük Gergics 
Mihályné igaz-
gatónőnek, 

hogy biztosította számunkra a helyszínt, Scheszták Kornélnak, 
a Rácmenza Kft. tulajdonosának, hogy minden alkalommal 
friss pogácsával látta el a tanfolyam résztvevőit.   
     Időközben Martonvásáron készenlétbe állt egy Mercedes 
Vito felszerelést szállító jármű, amely azóta több bevetésen is 
részt vett. A vizsga előtti napon, április 6-án egy felújított Steyr 
gépjárműfecskendőt vehetett át az egyesület vezetősége.  
     Május 5-én a martonvásári BBK adott otthont a frissen 
végzett önkéntes tűzoltók beiktatásának, ahol ünnepélyes 
keretek között vehették át bizonyítványukat Molnár József 
tűzoltó alezredestől, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság munkatársától, aki a vizsgabizottság elnöke volt. 
Az eseményen részt vett dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra, Rác-
keresztúr polgármestere, aki köszönetét fejezte ki mindazok-
nak, akik szabadidejüket áldozzák arra, hogy másoknak segít-
senek. Bejelentette, hogy településünk hamarosan készen áll 
egy jármű fogadására, ugyanis az önkormányzat biztosítja 
annak elhelyezését olyan formában, hogy garázst létesít az 
egykori tűzoltószertár udvarán.  
     Megkérdeztük a frissen végzett ráckeresztúri önkéntes 
tűzoltókat, miért vágtak bele a tanulásba. 
Bognár Zoltán: Az idei év első napjaiban leégett a kert-
szomszédunk háza. Ha akkor már működött volna a tűzoltó 
egyesület, lehet, hogy teljesen nem tudtuk volna megmenteni 
az épületet, de az biztos, hogy jóval kisebb kár keletkezett 
volna. Ez óriási motivációt jelentett, hogy elvégezzem a tan-
folyamot. Olyan ismereteket szereztem, amelyeket munkahe-
lyemen, agrármérnökként is tudok hasznosítani. 
Orosz Vilmos: Egy gyerekkori barátom hívott, hogy lépjek 
be az egyesületbe, amit örömmel tettem. A tanfolyam érde-
kes, izgalmas, kihívásokkal teli volt, jó társaság kovácsoló-
dott össze. 

Gajdó Gábor: Amikor először hallottam a lehetőségről, 
nem mondtam rögtön igent, de a tanfolyam kezdetére meg-
érett az elhatározás. Többször láttam testközelből dolgozni 
a tűzoltókat, gondoltam, ilyen formában miért ne lehetnék 
részese. A tanfolyam jól szervezett volt, jó kis csapat alakult 
ki, remélem lesz lehetőség ismereteink további bővítésére. 
Lukács János: Szeretek másokon segíteni, ezért léptem be 
az egyesületbe. Ez nagyon hasznos a falu számára, mivel 
helyben van a segítség. Gyorsabban be tudunk avatkozni az 
esetleges káreseményeknél; mire a hivatásos erők ideérnek, 
az első lépéseket meg tudjuk tenni. 
Cserna László: Amikor legnagyobb a baj, akkor kell legin-
kább a segítség. Több tűzesetet is láttam már sajnos szemé-
lyesen, ahol szükség lett volna segítségre már a hivatásos 
tűzoltók kiérkezése előtt, ha ennek tudás- és eszközbéli 
feltételei adottak lettek volna. Ezért aztán gondolkodás nél-
kül igent mondtam, amikor Gábor barátom arról kérdezett, 
hogy tagja lennék-e egy helyi önkéntes tűzoltó egyesületnek. 
Büszke vagyok rá, hogy a Marton ÖTE csapatába tartozha-
tom, ahol végletekig lelkes és elhivatott bajtársakat ismer-
hettem meg mind a negyvenórás alaptanfolyamot elvégzet-
tek, mind pedig a professzionális tűzoltók között. Biztos 
vagyok benne, hogy ez az önkéntes tűzoltó csapat nagy 
segítségére lehet a falunknak helyismeretével és gyors reagá-
lásával, amit a rövid fennállása alatt kapott jó pár riasztás 
során már többször bizonyított is. Azt azért remélem, hogy 
munkánkra minél kevesebbszer lesz szükség a jövőben. 
Szabó Zoltán: Szerettem volna segíteni az embereknek 
szervezett keretek között, örülök, hogy most lehetőségem 
nyílik erre. A tanfolyamon sok új ismerethez jutottam a jól 
felkészült, remek előadók révén. Mind az elméleti, mind a 
gyakorlati képzés magas színvonalú volt. 
Szalay László: A másokon való segítés, ami miatt belevág-
tam. Hogy mit tapasztaltam? Csupa tenni és segíteni akaró 
bajtárs vesz körül. Na meg persze a fiam, Beni, akinek kis-
kora óta álma, hogy tűzoltó lesz, és most én vagyok neki a 
példakép. 
Zsigmond Pál: Édesapám tűzoltó volt, nekem nem adatott 
meg, hogy hivatásszerűen űzzem, de így valamilyen szinten 
továbbviszem azt, amit ő művelt évtizedekig. 
 
Egy régi hagyományt sikerült újjáéleszteni, amely számos lehetőséget 
rejt Ráckeresztúr életében a gyors segítségnyújtáson túlmenően is. Ter-
veink között szerepel a gyerekek megismertetése a tűzoltó élettel.  
Szeretnénk ismereteket átadni az óvodásoktól kezdve az iskolásokon 
keresztül a falu felnőtt lakosságáig a tűzesetek, káresemények megelő-
zésével kapcsolatosan, illetve az elsődleges teendőkről ezek bekövetke-
zésekor. Ehhez számos más terület is kapcsolható. Amennyiben 
tevékenységünkkel eggyel kevesebb káresemény lesz, sikerül akár 
életet, akár értékeket megmentenünk, már nem tevékenykedtünk 
hiába. Reméljük, sikerül növelnünk Ráckeresztúr lakosságának 
biztonságérzetét. 

D. G. 
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Felhőországban 
 

Felhőországban egyszer jártam életemben. Akkor, mikor 
életemben először láttam haragosnak szülémet. Az pedig 

akkor volt, 
mikor azt 
k é r d e z t e 
tőlem: 
 – Ki törte 
el a nagy-
apó poha-
rát? 
K i c s i k e 
v o l t a m 
még, nem 
t u d t a m , 
hogy ha 
hibát tesz 
az ember, 

be is kell vallani, az annak a rendje. Lesütött fejjel vontam 
vállat. 
     – Tudom is én. Csak úgy eltörődött a pohár. 
     Szülém szomorúan nézett rám, s bánatosan beszélt 
inkább, mint haragosan: 
     – Jól van, fiam, nem vallatlak én tovább, ne félj. Gyáva 
is vagy, dacos is vagy: nem vagy az én fiam. 
     Azzal betette maga után az ajtót, engem pedig most 
már egészen elfutott a pulykaméreg. 
     – Azért se én törtem el a poharat! – toppantottam dühö-
sen, s kifutottam búsulni a kertbe. Végighevertem a desz-
kapadon, s fölnéztem az égre, ahol lomhán úszkáltak a 
csodálatos alakú felhők. Volt köztük egész olyan is, mint 
egy kiscsikó. Karcsú dereka, formás kis feje, ezüstsörénye. 
    „Hej, ha én erre rápattanhatnék – gondoltam magamban 
–, meg se állnék, míg a kéményünk füstje látszik. Tudom, 
majd sírna akkor utánam szülém.” Ahogy így tűnődtem, 
egyszerre csak vidám nyerítést hallok a hátam mögött. 
     – Mit parancsolsz, lelkem kis gazdám? Repüljek-e vagy 
szálljak? Keletnek-e vagy nyugatnak? Úgy-e, mint az ólom-
madár, vagy úgy, mint a haragos szélvész? 
     Hátranézek: hát, uramfia, ott toporzékol a felhőcsikó. 
Karcsú dereka, formás kis feje, ezüstsörénye. Ki se csodál-
kozhattam még magam rajta, már akkor ott ültem az arany-
nyal futtatott nyeregben. Be se fordulhattam a konyhára 
útravalóért: mire eszembe jutott, akkorra fent lebegtünk a 
felhők csodavilágában. Ahogy letekintettem, akkorának 
tetszett az egész föld, mint egy szilvásgombóc. Bezzeg 
elpityeredtem most, hogy a házunkat nem találtam meg 
rajta. 
     – Ne gondolj most avval – nyerített a felhőcsikó –, nézd 
meg inkább ezt a tündérpalotát. 
     Láttam én azt már a földről is sokszor, de sose gondol-
tam, hogy ilyen szép. Csupa kristály a küszöbe, csillog-
villog a fala, mint a szivárvány, tündöklik, ragyog az ara-
nyos teteje. 
     – Forduljunk be, táltos lovam, ebbe a mesebeli tündér-
palotába! Hátha megkínálnak a tündérek egy kis marcipánnal. 
     Hát mire ezt kimondtam, híre-hamva se volt a palotá-
nak. Elfújta a szél, mint a pelyhet, hanem hozott helyette 
egész nyájat. Bodor bundájú, hófehér báránykák hosszú 
sorokban legelgettek az égi mezőkön. 
           

OLVASÓLÁMPA – ANYÁK NAPJA – Ejnye, de szeretném őket megsimogatni! – nyújtottam ki a kezem. 
     Erre egyszerre szanaszét riadtak a báránykák. Szétfoszlottak, 
mint a füst, elszálltak, mint a pára. 
     – Jobban szeretem az olyan báránykákat, amilyenek mifelénk 
ugrándoznak a gyepen – mondtam elszomorodva. 
     – Sebaj, kis gazdám – vigasztalt a felhőcsikó –, kapaszkodj in-
kább ennek a nyulacskának a fülébe, amelyik itt hányja előttünk a 
cigánykereket. 
     Hát abba lehetett volna, mert a nagy hamvas nyúlnak akkora füle 
volt, mint a malomvitorla. De ahogy utánakaptam, úgy eltűnt egy 
fának a koronájában, hogy pápaszemmel se lehetett volna megtalálni. 
     – Ejnye – csodálkoztam el –, minálunk nem szoktak a nyulak fára 
mászni. 
     – Hja, gazdikám, azok nem is felhőnyulak ám! Hát ilyen fák van-
nak-e tifelétek, mint ez a felhőfa? 
     Bizony olyanok nincsenek, mert ez akkora fa volt, hogy a koronája 
beborította a fél eget. S az volt benne a legcsodálatosabb, hogy a 
tömérdek dereka is egyre hajladozott, pedig szél se fújt. Gyémántal-
mák csillogtak-villogtak az ágain, s úgy csörömpöltek, mint a jégeső. 
    – De már ebből viszünk szülémnek egy össze-maréknyit – kapasz-
kodtam feléje. De csak a semmibe markoltam bele. Eltűnt a fa, mint-
ha ott se lett volna. 
     No, meg is eredt már a könnyem. 
     – Nagyon nem szeretem ország ez a felhőország, lovacskám. 
Semminek sincs percnyi megállása, még az ennivaló is elszalad az 
ember szája elől. 
     – No, megállj, mutatok én 
neked olyant is, ami nem szalad 
el – toppantott a felhőcsikó, s 
hipp-hopp, egyszerre csak egy 
rettenetes oroszlán tátotta ránk 
a száját. Fakó sörényét, ahogy 
fölborzolta, reszkettem, mint a 
kocsonya, hát még mikor elbő-
dült a szörnyű vadállat: 
     – Ki törte el a nagyapó poha-
rát?! 
     Még a felhőcsikó is megijedt 
ettől az üvöltéstől. Nagyot ug-
rott, s úgy ledobott magáról, 
hogy meg se álltam, míg a pad 
alá nem estem. 
     Hirtelen kinyitottam a sze-
mem, és fölnéztem az égre. 
Nem volt ott se felhőoroszlán, 
se felhőcsikó, a sima kék égen 
derülten nevetett a nap. „Álom 
volt az egész – gondoltam ma-
gamban. – Az ám – tűnődtem –, 
de hát akkor mitől sajog úgy a 
vállam?” 
     Az lett biz annak a vége, 
hogy szépen leveregettem a 
ruhámról a port, s akármilyen 
csúfolódva nevettek a galambok 
a dúcban, alázatosan sompo-
lyogtam be a tornácra. 
     – Szülém, én törtem el a 
nagyapó poharát. 
     Mire egy nagy karaj mézes 
kenyérrel megint visszamentem 
a kertbe, akkorára újra ott lebe-
gett az égen egy csikó formájú 
felhő. De biz én azóta se kíván-
tam felhőparipán nyargalódzni. 
 

Móra Ferenc 

Anyámnak 
 

Látlak, anyám, ifjan, delin, 
amint lépkedsz a járda kövein. 
Délcegen, kihúzva magad, 
üdvözlöd ismerőseid. 
 

Most ott ülve kisszékeden, 
kezed fáradtan öledben pihen. 
Homlokodon ezer-ezer ránc 
belevésve a gondok mind. 
 

Én a régi mosolyt látom most is, 
mit akkor osztogattál, ha az 
Iskolában vagy az utcán 
tanítványaiddal találkoztál. 
 

Most búskomor a nap, 
miért, anya? – hogy az idő lejár, 
gyermeked és unokáid felett is 
lassan eljár az élet. 
 

Még nemrég kisbabádat 
dajkálgattad, babusgattad, 
s ím, hogy eljár az év, 
ma unokáid óvod, félted. 
 

A sok ránc a homlokodon 
fáradt lett, it ránk áldoztál 
s az a fáradt kéz megérdemel  
ezer csókot mindnyájunktól. 
 

Hittél, reméltél, s ez erőt adott 
neked, megtanítottál hinni, 
remélni, küzdeni 
hogyan is kell. 
 

Hála néked, édesanyám, 
hős voltál, KIRÁLYNŐM. 
a munka hőse és 
unokáid KIRÁLYNŐJE. 

 

Mocsai Katalin 
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ifj. Novozánszki Frigyesné  
Herkli Adél  
(1975–2018) 

 

Drága Adélka! 
 

Így szólítalak, mert Te is ezzel a jelzővel szólí-
tottál mindenkit a környezetedben. Ez nem-
csak egy odavetett szó volt a részedről, hanem 
valóban azt érezted az embertársaid iránt, 
hogy mindenki drága, jó és értékes. Mindenki-
ben a jót kerested korra, nemre, társadalmi 
rangra való tekintet nélkül. Számodra értékes 
volt az elesett, az éhező, a hajléktalan, a mások által lenézett, a számkive-
tett is. Azt mondtad: mindenkiben van jó, csak meg kell találni! Te erre 
törekedtél, és meg is találtad az emberekben, a természetben, mindenben 
és mindenkiben. 
     Néhány perce érted kondult meg szeretett falud, Ráckeresztúr temp-
lomának harangja, azé a templomé melyet annyira szerettél és fontos 
szerepet játszott az életedben. Gyerekkorunkban mindig te voltál a kará-
csonyi pásztorjátékok narrátora, majd felnőttként oly sokszor találtál ott 
megnyugvást, letetted fájdalmaid a Jóisten színe elé, hogy feltöltődve 
tovább tudd szolgálni az elesetteket, a rászorulókat. Ott fogadtatok egy-
másnak húsz évvel ezelőtt örök hűséget Fricivel, majd az elsők között 
oda vezetted kézen fogva gyermekeidet, Kristófot, Benit, majd évekkel 
később Bibit.  
     Fáradhatatlanul építetted falunk és egyházközségünk közösségét, a 
szíve, lelke, motorja voltál a karitász csoportnak. Mindig azt kerested, 
hogy mit tehetnél az emberekért, mi lenne jó nekik, mivel tudnád szebbé 
tenni az életüket. Gondoskodtál róla, hogy az éhezők asztalára étel kerül-
jön. Mindenkihez volt egy-egy kedves szavad, mindenkinek jutott egy-
egy mosoly, pedig sok terhet mért rád a Jóisten. Kegyelemként élted meg 
a betegségedet, sohasem lehetett hallani, hogy panaszkodtál volna, in-
kább ebből is erőt merítettél, egyfajta küldetésként tekintettél rá. 
     Nagyon sokan eljöttek, hogy a viszontlátás reményében elbúcsúzza-
nak tőled. Szüleid, Magdi néni és Anti bácsi a Fájdalmas Szűzanya szen-
vedését átélve engednek utadra. Férjed, Frici, gyermekeid, Kristóf, Bene-
dek és Bíborka könnyek között állják körül a koporsódat. Ákossal fel-
nőttként is elválaszthatatlan, egymást remekül kiegészítő testvérek ma-
radtatok. Most ő és családja (sógornőd, Márti, bérma keresztlányod és 
keresztgyermekeid, Bogi, Levente és Zsombor) is elköszön. Apósod, 
Frici bácsi, aki mindig szeretettel beszélt rólad. Frici testvére, Csilla és 
családja, Réka és Máté, valamint párjaik, Fruzsina és Norbi. Búcsúznak 
unokatestvéreid, volt kollegáid, tanáraid, gyermekeid tanárai és osztály-
társai. A család közeli barátai, Dodi és Zsuzsi, Laci és Niki. Elköszön 
tőled kezelőorvosod: dr. Szigeti Bálint. Szűkebb családodon kívül mé-
lyen megérintette falunk lakosságát is halálhíred, de amíg az emberre 
emlékeznek, addig élni fog. Rád – Drága Adélka – emlékezni fognak, 
mert maradandót alkottál példamutató életeddel. Ott leszel majd Kristóf-
fal az iskolapadban, amikor néhány hét múlva elkezdi írni az érettségi 
dolgozatát. Ott leszel mindig Benivel és Bibivel, amint gyarapodnak test-
ben, lélekben, tudásban és Fricivel a műhelyben és a csendes Dózsa 
György utcai otthonotokban. Ott leszel velünk a templomban minden 
szentmisén, minden ételosztáson, örökre velünk maradsz a szeretet hal-
hatatlanságában. 
     Múlt hét kedd este óta ünnepelnek a Mennyországban, azóta is mo-
solyognak az angyalok, hogy egy ilyen nemes lélek érkezett közéjük. Állj 
meg a Jóisten színe előtt, folytasd tovább, amit itt a földön befejeztél: járj 
közben a családodért, a közösségünkért, a pártfogoltjaidért. A földi élet-
ből való távozásoddal a szűnni nem akaró fájdalom mellett kaptunk egy 
nagy kegyelmet: van kihez fohászkodnunk, van, aki egyengesse utunkat a 
Jóistennél, odafent már te vigyázol ránk, te segítesz minket őrangyalként. 

Dienes Gábor 
 

(A búcsúbeszéd 2018. április 18-án hangzott el a ráckeresztúri temetőben.) 

Köszönöm, köszönöm, köszönöm 
 

Napsugarak zúgása, amit hallok, 
Számban nevednek jó íze van, 
Szent mennydörgést néz a két szemem, 
Istenem, istenem, istenem, 
Zavart lelkem tegnap mindent bevallott: 
Te voltál mindig mindenben minden, 
Boldog szimatolásaimban, 
Gyöngéd simogatásaimban 
S éles, szomoru nézéseimben. 
Ma köszönöm, hogy te voltál ott, 
Hol éreztem az életemet 
S hol dőltek, épültek az oltárok. 
Köszönöm az énértem vetett ágyat, 
Köszönöm neked az első sirást, 
Köszönöm tört szivü édesanyámat, 
Fiatalságomat és bűneimet, 
Köszönöm a kétséget, a hitet, 
A csókot és a betegséget. 
Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek 
Másnak, csupán néked, mindenért néked. 
Napsugarak zúgása, amit hallok, 
Számban nevednek jó íze van, 
Szent mennydörgést néz a két szemem, 
Istenem, istenem, istenem, 
Könnyebb a lelkem, hogy most látván  

vallott, 
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm 
S hogy te leszel a halál, köszönöm.  

Ady Endre 
 

* 
 

Páduai Szent Antal imája 
 

Uram méltatlan vagyok hozzád, 
méltatlan a Te szolgálatodra, 
mégis csak Te benned bízom 
és Terád bízom 
magamat. 
 
Kérve kérlek, 
vigyázd  

lépteimet, 
járj én mellettem, 
tapaszd ajkadat a 
fülemre, 
nyújtsd a kezedet 
felém és vezess,  
ahogy apa  

vezetgeti fiát az  
első lépéseknél. 
 
Hadd legyek víz, amely mezőidet öntözi; 
fény, amely magodat kicsíráztatja; 
szolga, aki termeidet tisztán tartja; 
száj, amely szavaidat ismétli; 
fül, amely fiaidat meghallgatja; 
láb, amely legyőzi a távolságokat; 
szív, amely megérti az összes szíveket. 
Vígy magaddal, én Uram, 
és ne hagyj el soha. 
Ámen. 
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A kerékpárhasználat szabályairól 
 

I. 
 

Általános követelmény a KRESZ alapján a közlekedésben részt 
vevő valamennyi járművezetővel szemben, így a kerékpárosok-
kal is, hogy a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban 
legyenek. 
 

II. 
 

A kerékpárosok közlekedésének részletes feltételeit a KRESZ 
54. §-a szabályozza, ezek közül a legfontosabbak: 
(1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre 
utaló jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen 
nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, 
illetőleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik – a 
lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az 
úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni. 
(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár 
közlekedésre alkalmatlan, továbbá ahol a (7) bekezdés a) pont-
ja szerint tilos, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül 
és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közle-
kedni. 
(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy 
sorban szabad haladni. 
(4) Kerékpárral 

a) lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni 
vagy megfordulni, továbbá 
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni 
nem szabad. 
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a 
gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint – kell 
az úttesten áthaladnia. 

(5) A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szál-
líthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a ke-
rékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. életévét 
betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast. 
(6) A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között 
abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy a 
kerékpároson 

a) előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos vagy villogó 
fényt adó lámpát és fényvisszaverőt helyeztek el, és 
b) lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverő mellényt 
(ruházatot) visel. 

(7) Tilos 
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerék-
pározni; 
b) elengedett kormánnyal kerékpározni; 
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpár-utánfutót 
kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni; 
d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni; 
e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél 
hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó 
vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyez-
tető tárgyat szállítani; 
f) kerékpárral állatot vezetni. 

(10) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos forgal-
mat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti. 
(11) Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve kerékpár-
utat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekű kerék-
pároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpárúton kell 
közlekedni. Ha a lakott területen a nem főútvonalként megjelölt 
út mellett annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy 
gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki és az úton kerékpár nyomot 
(158/k. ábra) is kijelöltek – ha a közúti jelzésekből más nem 
következik – a kétkerekű kerékpárok az úttesten is közleked-
hetnek. 

III. 
A biztonságos kerékpáro-
záshoz a KRESZ ismerete 
mellett hozzátartozik a 
gyakorlat és a járművek 
megfelelő felszerelése, 
műszaki állapota is. A 
kerékpárt fel kell szerelni: 

a) könnyen kezelhető, 
megbízható kormánybe-
rendezéssel, amely 
semmilyen helyzetében 
nem akadályozza a 
kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését, 
b) két, egymástól függetlenül működtethető, száraz és nedves 
időben egyaránt hatásos fékszerkezettel, amelyek közül az 
egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat, 
c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot adhat, 
d) egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, 
tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható lámpával, 
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 
150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával, 
f) elöl egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmetriku-
san elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisszaverővel, és 
g) legalább az első keréken, legalább 2 db, egy átmérő men-
tén elhelyezett borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatá-
sos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával). A küllőprizmák 
helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvissza-
verő körgyűrű felület is a kerékpántok közvetlen közelében 
vagy az ENSZ-EGB 88. sz. előírásának megfelelő gumiab-
roncsokon. 

A d) és e) pontjában meghatározott világító berendezés elhe-
lyezhető a kerékpárt hajtó személyen is. A világító berendezések 
által kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet. 
 

   Balesetmentes közlekedést kíván a: 
     Gárdonyi Rendőrkapitányság 

FELHÍVÁS 
 

Népi ének és népi hangszer oktatás nyári tábor kere-
tében Ráckeresztúron, fiataloknak és régóta fiatalok-
nak, teljesen kezdő és haladó szintről indítva!  
     Hosszabb távon helyi népzenei alapra épülő zene-
kar alapításához zenésztársa(ka)t keresek. Olyan, a 
közös zenélés iránt érdeklődő egyének jelentkezését 
várom, akik szabadidejükben a hagyományok tiszte-
lete és ápolása mellett az új zenei irányok keresésére 
is nyitottak.  
     További részletekről személyesen, postai úton, 
füstjelzéssel, szikratávíróval vagy fészbukon: https://
www.facebook.com/bor.aszok.9, SMS-ben és telefo-
n o n :  0 6 - 7 0 / 2 2 8 8 - 7 5 3 ,  e - m a i l b e n :                    
borasz.keresztur@gmail.com.  
     Csak bátran!  

Péter András  

O T T H O N I  M U N K A  
Különböző termékek összeállítása,  

egyebek: 06-90/603-905 
audiopress.iwk.hu – 635 Ft/min 

06-1/222-8397; 06-20/496-3980 
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Egészségnap az iskolában 
 

Idén április 25-én rendeztük meg iskolánkban a már hagyományosnak mondható egészség-
napot. Fontosnak tartjuk, hogy az osztályfőnöki és egyéb tanórák adta lehetőségeken kívül 
nagy hangsúlyt fordítsunk az egészség megőrzésére, a helyes táplálkozásra, a szenvedély-
betegségek elleni küzdelemre.  
     A felsorolt témákban szakemberek (védőnők, orvos, fogorvos, gyógyszerész) tartottak 
előadásokat, melyek a következők voltak: Hogyan védekezzünk a Nap káros hatásai ellen? 
Helyes fogápolás. Higiénikus kézmosás. Egészséges táplálkozás. A dohányzás káros hatá-
sai. Tudnivalók a HPV-ről. Drogprevenció. Szexuális felvilágosítás. 
     Az érdekes előadásokat hallgatva bízunk benne, sikerült minden gyerekkel megértetni 
azt az alapgondolatot, amely e nap megszervezését ösztönözte, hogy mindannyian felelő-
sek vagyunk egészségünkért, életmódunkkal, helyes táplálkozásunkkal sokat tehetünk an-
nak megőrzéséért. 
   Napközben minden osztály 
zöldség- vagy gyümölcssalá-
tát fogyasztott az egészsé-
ges táplálkozás jegyében, 
majd az alsó és felső tagozat 
egyaránt részt vett egy igazi 
aerobicórán Czanik Balázs-
zsal, aki nemcsak az aero-
bicról, hanem az egészséges 
táplálkozást előnyben része-
sítő receptjeiről is ismert. 
   A szükséges alapanyago-
kat s az ismert személyiség 
meghívását a „Menő menzák” nevű pályázat keretében nyert pénzből tudtuk finanszírozni. A 
„Menő menzák” programot a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvánnyal együttműködve való-
sítjuk meg 2018-ban, az ehhez kötődő programokról a későbbiekben még hírt adunk. 
(Május 19-én részt veszünk a Tavaszi Vigadó rendezvényen is az egészséges életmódot 
népszerűsítő standunkkal, a május 25-i családi napon is e téma kerül középpontba, illetve a 
projekthéten főzőversenyeket szervezünk.) 
   Az EFOP -1.8.5-17 „Menő menzák az iskolában – Egészséges étkezést és életstílust nép-
szerűsítő programok” elnevezésű projektnek nemcsak a számos programot köszönhetjük, 
hanem a tárgyi eszközök beszerzési lehetőségeit kihasználva az épülő új iskola étkezőjét is 
be tudjuk majd rendezni, illetve az épületen belül és kívül három ivókutat is létesíthetünk. 
   A pályázattal elnyert pénzösszeget, 16 689 044 forintot igyekszünk a leghasznosabban, 
leghatékonyabban elkölteni a pályázat adta lehetőségek keretein belül. 

Iskolavezetés 

Szép versek 
 

A költészet napja tiszte-
letére – a hagyományok-
hoz hűen – versmondó 
délelőttöt rendeztek a 
Ráckeresztúri Mosoly 
Óvodában. Garainé Máté 
Andrea óvónő szólította 
a vállalkozó kedvű gyere-
keket, akik bátran léptek 
társaik elé. Huszonhat 
kisgyerek készült egy-egy 
szép költeménnyel a hall-
gatóság nagy örömére. 

Akik verset mondtak: Süveges Barbara, Mike Tímea, Durányik Máté, Puha Klaudia, Somodi Zétény, Béndek Jázmin,   
Fórián Levente, Nagy Kamilla, Csizmarik András, Venczel Dóra, Csejdi Dávid, Cserna Zita, Béndek Martin, Palkovics 
Meláni, Puskás Nátán, Szivek Krisztián, Cseppen Bonita, Szegedi Szilárd, Buzás Ramóna, Leicinger Levente, Marosvölgyi 
Klaudia, Sipos Dominik, Kovács Boglárka, Makkai Attila, Szász Bence, Bársony Botond. Az ismert szerzők – József  
Attila, Kányádi Sándor, Zelk Zoltán, Nemes Nagy Ágnes – mellett a ma élő lírikusok egy-egy verse is elhang-
zott, például Bartos Erikától a Szitakötő vagy Nagy Bandó Andrástól az Elefánt.                                              ■ 

MOSOLY PERCEK 

Iskolánk minden osztálya ún. 
érzékenyítő programon vehetett 
részt az elmúlt hetekben. A Tor-
dasi Közhasznú Állatasszisztált 
Terápiás és Oktatási Egyesület 
közvetítésével egy gyógypedagó-
gus és egy kutyakiképző négy 
nagyon okos kutyus segítségével 
igyekezett a gyerekek figyelmét 
ráirányítani a fogyatékkal élők 
mindennapi nehézségeire, a 
„másságra”. 
     Általános tapasztalat volt, hogy 
a gyerekek nagyon érdeklődőek, 
elfogadóak voltak. 
     Reméljük, hogy a program 
segítségével a jövőben még figyel-
mesebbek, együttérzőbbek lesz-
nek fogyatékkal élő társaikkal, 
illetve a felnőttekkel egyaránt. 
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SZAMURÁJ 07 KFT. 
AKCIÓK 

TÁVFELÜGYELETI  
SZOLGÁLTATÁS  

1000 forinttól! 
AKCIÓS  

ESZKÖZCSOMAGOK  
SZERELÉSSEL  

MÁR 27 000 Ft-tól! 
A RÉSZLETEKÉRT  
ÉRDEKLŐDJÖN: 
06-30-9-298-597 
06-30-9-817-396 
06-23-358-723 

www.szamuraj07.hu 

 

Színek 
 

Szivárvány dal 
Red, orange, yellow, green, blue, purple pink (2x) 
Piros, narancs, sárga, zöld, kék, lila, rózsaszín 
It's the rainbow, it's the rainbow, a beautiful rainbow in the sky, 
Ez a szivárvány, ez a szivárvány, egy szép szivárvány az 
égen 
It’s the rainbow, it’s the rainbow, a beautiful rainbow in the sky, 
a beautiful rainbow in the sky. 
 

Játék a színekkel 
Leülünk a gyermekkel és az mondjuk: 
I can see something... (látok valami...) Ezután mondunk egy 
színt: I can see something red. A gyermek pedig találja meg a 
piros dolgokat, miközben ismétli a szín nevét. 
 

Számok 
 

Játék a számokkal 
Egy képkereső oldalt adjunk 
a gyermek kezébe (sok kicsi 
forma, állat, tárgy, stb. talál-
ható rajta, és mind ismétlő-
dik), mikor megtalálja egy 
formából az összeset, ki kell 
mondania, lehetőleg a tárgy nevével: four flowers. 
[Innen letölthető egy példa, de magyar gyermek rejtvényújsá-
gokban is van ilyen: 
http://www.free4classrooms.com/free/456-spring-graphing-
worksheet.html] 
 

Számoló 
One, two, Buckle my shoe; 
1, 2, becsatolom a cipőm, 
Three, four, knock at the door; 
3, 4, kopogj az ajtón, 
Five, six, pick up sticks; 
5, 6, szedd fel a pálcákat, 
Seven, eight, lay them straight: 
7, 8, fektesd őket sorba 
Nine, ten, a big fat hen; 
9, 10, egy nagy kövér tyúk 
 

Hangos szótár: http://dictzone.com 
Online videók: http://youtube.com 

Baki-Nadu Judit 

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 a 06-20/405-8315-ös telefonszámon vagy 

a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen. 

A Keresztúri képes-
könyv már több mint 
ezer fotót tartalmaz.  

Megtekinthető a 
Facebookon:  

Községi könyvtár,  
Ráckeresztúr 

 

Továbbra is várjuk a 
régi fotókat,  

dokumentumokat. 
 

Gyűjtsük össze 
 emlékeinket! 
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Virágok minden mennyiségben 
 

A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély parkjában a 
Károlyi József Alapítvány immár tizennegyedik 
alkalommal rendezi meg az Európai Dísznövény 
és Kertművészeti Napokat (kiállítás és vásár), 
amely minden évben számot tart a látogatók örö-
mére és a szakemberek érdeklődésére. Az ese-

m é n y r e 
2 0 1 8 . 
június 1–3. 
között kerül 
sor. Díszven-
dég országok: 
Ausztria, Bul-
gária, Francia-
ország. 
     A Károlyi 
család (illetve 

a Károlyi József Alapítvány) 1997-ben kapta vissza a 
birtok kezelési jogát, a tulajdonos állammal együttmű-
ködve előbb a kas-
télyt, majd a közel 
50 hektáros kertet 
is gyönyörűen res-
tauráltatta. A kerté-
szeti seregszemlét 
is az alapítvány 
szervezi.  
    A rendezvényen 
csemetekertészek, 
növénynemesítők, 
d í s z n ö v é n y t e r -
mesztők és -terjesztők, szökőkutak és kerti kiegészítők 
gyártói, vállalkozások, tájrendezők, tájépítész hallgatók 
és szakemberek tartanak szakmai találkozókat, de ter-
mészetesen gye-
rekprogramok 
és botanikai 
séták is színesí-
tik a kínálatot. 
     A konferen-
cia kiemelt té-
mái: tűlevelű 
fák, vízinövé-
nyek. 
     B e l é p ő k : 
1300 Ft és 1000 Ft (diák, nyugdíjas) 
Nyitva tartás: péntek: 14:00–19:00; szombat–vasárnap: 
9:00–19:00 
     (A fotók a 2008-as kiállításon készültek.)                 KL  

K
E
R
T
E 
L
Ő 

Gondolatébresztő… 
 
 
 

„A gyermek (…) szülei lényének egy  
darabja, ezért ha jó, ha rossz, úgy kell 
szeretnünk, akár saját életünket, lelkünket.” 
 
 

(Miguel de Cervantes) 

TÍZÉVES A DARÁZSDERÉK NYUGDÍJAS TÁNCEGYESÜLET 
(KÉPRIPORT – FOTÓ: HALÁSZ GÉZA) 
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Hazatérni, megmaradni 
 

Sokan élik úgy az életüket, hogy 
nem foglalkoznak a múlttal. Má-
sok viszont érdeklődve kutatják 
gyökereiket, családjuk történetét, 
mert fontos számukra, hol és ho-
gyan éltek elődeik.  
     A Kiskunhalason született 
Máday Norbert író, műgyűjtő is így 
talált rá ráckeresztúri őseire. Családtörténeti könyvét, 
mely Halas felé félúton címmel jelent meg, a Ráckeresz-
túri Helytörténeti Klub májusi összejövetelén mutatta 
be kutatótársával és rokonával, Lakatos Tamással 
együtt. A rendezvényen a könyvtár helytörténeti gyűj-
teményének anyagából is ízelítőt kaphattak a jelenlé-
vők, s a témára hangolódást a ráckeresztúri Mádai és 
Magyar család archívumában megőrzött régi fotográfi-
ákból készült minikiállítás segítette. 
     Lakatos Tamás felidézte, hogyan kezdte családtör-
téneti kutatásait, milyen módszerrel állította össze az 
igen tekintélyes családfát. A családi kapcsolatok föltá-
rása közben talált rá Máday Norbertre, akihez nem is 
túl távoli rokoni kapcsolat fűzi.  
     Norbert nagymamája halálakor határozta el, hogy 
emlékét és az általa mesélt történeteket megőrzi. A 
nagymama feljegyzései alapján bukkant ráckeresztúri 
felmenői nyomára, majd személyesen is fölkereste a 
ma is a településen és környékén élő Mádaiakat. A 
kötet előszavában Norbert világosan fogalmaz: „A fát 
a gyökerei táplálják, ez tartja életben a mindennapok-
ban, esőben, hóban, napsütésben. (…) Legifjabb haj-
tásai sem tudnak meglenni gyökér nélkül. Az ember 
ugyanilyen. Apa, nagyapa, dédapa, ükapa, szépapa, 
anya, nagyanya, dédanya, ükanya, szépanya, mind-

mind gyökerek, amelyek táplálják és a viharban védel-
mezik. A régi magyarok nem véletlenül hívták a csa-
ládjuk történetét családfának.”  
     Máday Norbert örömmel jött Ráckeresztúrra, 
mondhatjuk úgy is: hazatért.  

GÁ 
 

Köszönjük mindenkinek, aki az est megrendezésében közreműködött, 
segített: Bendák Gyula és családja, Dienesné Mádai Etelka és csa-
ládja, Bereznai Istvánné, valamint az iskola és Ráckeresztúr Község 
Önkormányzata.  
 

A Halas felé félúton című kötet a könyvtárban megtekinthető,    
böngészhető, de nem kölcsönözhető. 
 

Az írás szerkesztett változata megjelent a Fejér Megyei Hírlap 
2018. május 8-i számában.) 

Köszönet a hazatérőknek 
 

2018. április 25-én az előszállási színjátszó kör tagjai na-
gyon kellemes és vidám estét szereztek nekünk. Gratulá-
lunk Gajdó András rendezőnek, hogy ilyen lelkes csapattal 
büszkélkedhet, ahol a kicsitől a falu vezetőségéig minden-
ki képviselve van. Sugárzik az öröm, az egység, a boldog 
együttlét a csoportból, az pedig, hogy a hatvannégy évvel 
ezelőtti helyi szereplőket is bemutatta, igen megható és 
tiszteletreméltó. Büszkén mondhatjuk, hogy Gajdó András 
Ráckeresztúr szülötte. 
 

2018. május 2-án családi vonatkozású könyvbemutatón 
vettünk részt. Büszkeséggel tölt el, hogy ilyen családta-
gunk van, aki keresi, őrzi és megosztja azt a csodálatos 
munkát, amelyből mi itt, Ráckeresztúron élő rokonok is 
részesülünk. Örömteli és megható találkozás volt Máday 
Norbert író, műgyűjtő unokatestvéremmel és szerzőtársá-
val Lakatos Tamás családfakutatóval, valamint az itt vagy 
távolabb élő Mádai rokonokkal, soha vissza nem térő alka-
lom az életünkben. 
     Köszönjük Bereznai Istvánné helytörténeti klubvezető-
nek és Gajdó Ágnes könyvtárvezetőnek a szíves odaadó 
közreműködést ezért a szép estéért. 
     Köszönettel és tisztelettel a családunk nevében: 

Bendák Gyuláné Magyar Éva 

Játékos vetélkedő 
 

Idén második alkalommal 
rendezték meg országszerte a 
Közösségek Hete programso-
rozatot, melyhez a könyvtár is 
csatlakozott: Szép a mi kis 

falunk címmel játékos vetélkedőn vehettek részt az érdek-
lődők a könyvtárban és környékén. A képkirakós, kü-
lönbség- és címerkereső feladatok mellett Ráckeresztúr 
nevezetességeiről tölthettek ki totót, s könyvismereti, 
könyvtárhasználati rejtvényt is megoldhatnak. Az ese-
ményhez fotókiállítás is kapcsolódott, mely a település 
értékeit állította középpontba.  
     Több mint száztizen vettek részt a programon, ame-
lyet megtekintett a Cselekvő Közösségek projekt egyik 
Fejér megyei mentora, Korsósné Zachar Zita is.  
     A rendezvény lebonyolításában közreműködött a 
helytörténeti klub és a települési értéktár bizottság is. 
Külön köszönet Bereznai Istvánné Jutka néninek és Herkli 
Istvánné Marikának.                                                         ■ 
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Új könyvek a könyvtárban 
 

Tótfalusi István: Nyelvészeti ínyencfalatok 
Brassai Sámuel: A magyar mondat; Mondattani 
tanulmányok 
Fercsik Erzsébet: Keresztnevek 
Siklódi Csilla: Árpád népe 
Mézes Judit: Bátorító mesék; Vigasztaló mesék 
Boldizsár Ildikó: Életválságok meséi 
Szigeti Kovács Viktor: Lúna gyermekei 
Winkler Róbert: Nagyvárosi természetbúvár 
Salten, F.: Renni 
Babos Eszter: Sünmama altatódala 
Weisz Boglárka: Szent István nemzetsége 
Miklya Luzsányi Mónika: Titkoskönyv 
Bánó Attila: 44 meghökkentő eset a magyar 
történelemből 
Így megyek az iskolába 
Bourgeois, P.: Franklin és a bátorság 
Gézsi Andrásné: Életmódváltás a gyakorlatban 
Carstensen, H.: London 
Marinyina, A.: Idegenbeli játszma; A sértett neve – Senki; Kényszer-
gyilkosság; A halál célja: halál; Egy halott portréja; Ne zavard a hó-
hért! (Orosz krimik sorozat) 
Nemere István: Háromszor három halál  
Kiss Gábor: Magyar–angol szókincsbővítő szinonimaszótár 
Kiss Zsuzsanna: Top 2000 magyar szó 

Költemények az utcán 
 

A Posztolj verset az utcára! or-
szágos akcióhoz idén is csatla-
kozott a könyvtár. Több mint 
negyven vers volt olvasható az 
utcán. Nem kötetben persze, 
hanem figyelemfelkeltő sárga 
ábrával és József Attila arcképé-
vel díszített papírokon. A versek 
padokra, lámpaoszlopokra, hir-
detőtáblákra, kerítésekre, virág-
ládákra kerültek, sok helyen a 
megtépázott hirdetmények, vá-
lasztási plakátok mellé. József Attila születésnapján nem csak 
a ferencvárosi Gát utcából indult, s a mindenségig jutott poéta 
csodálatos verssorait olvashatták a járókelők. Akik igazán 
figyelmesek voltak, fölfedezhették Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, 
Garay János, Reviczky Gyula, 
Ady Endre, Babits Mihály, Tóth 
Árpád, Juhász Gyula, Kosztolá-
nyi Dezső, Móra Ferenc, Vajda 
János, Illyés Gyula, Baka István 
egy-egy költeményét, de olvas-
hatták Buda Ferenc Lennék kis-
gyermek, Baranyi Ferenc Ki szá-
mol el vagy Várnai Zseni Mintha 
örökig élnél című alkotását. Rit-
kaság például Petrőczy Kata 
Szidónia VI. verse, Bódás János-
tól a Virágvasárnap és Szép 
Ernőtől A football. A templom 
előtti villanyoszlopokon különö-
sen fájdalmas üzenetet közvetített Orbán Ottó Hallod-e te 
sötét árnyék és Weöres Sándor Zsoltár című verse: „Legyen 
meg akaratod, / legyen meg akaratod / ha vesznem kell, / jól 
legyen: / tán kárhozásom / áldás lesz máson -– / de ha én-
rám / kincset bíztál, / ments meg immár, Istenem.”               gá 

A költészet ünnepén 
 

Ha az ember gyászol, bánata van, gyakran fordul a költé-
szethez vigaszért. Fájdalmunkra, félelmünkre sokféle vá-
laszt találunk a versekben, sokszor talán el is feledkezünk 
arról, hogy mindazt, amit érzünk, bizony nagyon sokan 
átélték már előttünk, s nem szégyen tanulni eleinktől.  
     A költészet napja régóta ünnep Ráckeresztúron. A 
községi könyvtár általában irodalmi felolvasóestet szervez 
József Attila születésnapján, ám idén vendég előadók ér-
keztek a szomszédos Ercsiből: a Felvonási Tünetek Szín-
házi Műhely két tagja, Murzsa Renáta és Murzsa Kata. Bal-
ladás estjükön megelevenedett mindaz, amit életnek neve-
zünk. Énekeltek, szavaltak születésről, szerelemről, lány-
kérésről, házasságról, de szó esett megcsalásról, bánatról, 
fájdalomról, halálról is. Összeállításukban váltakozott a 
vidám és a szomorú hangnem, mindketten teljes átéléssel 
közvetítették a népköltészet ismert és kevésbé ismert al-
kotásaiban rejlő üzenetet. A vígballadák közül A szeretet 
próbája (Menyecske, menyecske), A házasuló királyfi, a 
Tiltott szerető, A gőgös feleség (Hej, páva) hangzott el, a 
balladás dalok közül például A szép rózsafavirág. A klasz-
szikus népballadák komorságán is átsüt olykor a tiszta 
szerelmet, az igaz szeretetet éltető remény, az örök életbe 
vetett hit. A tartalmas estet archaikus népi imádság zárta, 
amelyet haldokló mellett mondtak eleink: „Halld fülem, 
halld angyalok zengését, / Mert eljött az óra, / Hivat az 
Úrjézus lelki mennyegzőre. / Tisztíccs, Uram, utat, vitet-
hessünk mennybe, / Isten eleibe!”  
     Az előadók elérték céljukat, a lélek húrjai megpendül-
tek, s a maroknyi közönség csodálatos élménnyel lett gaz-
dagabb a költészet ünnepén.  

GÁ 
 
 

(Az írás szerkesztett változata megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2018. április 
17-i számában.) 
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ELŐSZÁLLÁS 

 

A feltehetően kun alapítású, jelenleg kétezer-kétszáz lel-
kes nagyközség Fejér megyében, a Mezőföldön található. 
Már a rómaiak előtt lakott hely volt, erről tanúskodnak a 
község határában talált avar, kelta leletek. Kilencven esz-
tendővel ezelőtt, 1928-ban vált önálló községgé. 
Előszállás hajdan a ciszterci szerzetesrend birtokainak 

központja volt. 1751-ben kápolnát építettek, 1765-ben készült el a rendház, melyben a mindenkori 
jószágkormányzó rezidenciáját rendezték be. 1779-ben, a plébánia létesítésével egy időben épült fel 
a háromhajós egy tornyú barokk jellegű Kisboldogasszony-templom, oltárképe Szűz Mária születé-
sét ábrázolja. Az előszállási uradalmat Hagyó-Kovács Gyula virágoztatta fel, aki 1924–1945 között 
mint jószágkormányzó tevékenykedett. Tiszteletére a helyiek 2013 tavaszán szobrot avattak a rend-
ház előtti parkban. A községben számos szép út menti kőkereszt található, a legrégebbi a templom 
előtt áll. A településen három éve színjátszó kör alakult, mely megyeszerte számos sikert ért el A 
fülemüle és A bajusz című színdarabbal. 

REJTVÉNY ● Gyermeknap alkalmából képes matematikai fejtörő vár a vállalkozó kedvű gyerekek-
re, gyermeklelkű felnőttekre. Melyik szám kerül a kérdőjel helyére? A megfejtés beküldésének határ-
ideje: 2018. június 5., kedd, éjfél. E-mail cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com 

A 2018. áprilisi rejtvény megfejtése: „a nap se süt, nem bomlanak”. A vers címe: Április. Tizenhárom hibát-
lan megfejtés érkezett, a három szerencsés nyertes: Fritz Ferencné, Máté Bíborka, Sebestyén Erzsébet. 
A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Gratulálunk!                                                                                                  

Ciszterci rendház ● A rendházat az előszállásiak kastélynak 
nevezik. Emeletes, alápincézett, L-alaprajzú barokk épület, 
sátortetővel. Az uradalom jószágkormányzójának székhelye-
ként, a gazdasági apparátus központjaként, illetve nyugalma-
zott rendtagok szállásaként is működött. Az 1930-as években 
felújították, ekkor készülhetett a tető palafedése és a földszint 
sávozott vakolata, amely korábbi fényképeken nem látható. 
1950-től az 1990-es évek közepéig állami gondozott gyerekek 
nevelőotthonaként működött, majd visszakerült a ciszterci rend 
tulajdonába. Jelenleg üresen áll. Az épület bejárata mellett 
található az egykori előszállási uradalmi jószágkormányzó, 
Hagyó-Kovács Gyula szobra .  

SZÁMOLJ! 
Gyermeknapi  

fejtörő – nem csak 
gyerekeknek 
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Találkozni mindig jó 
 

Nyolc év egy ember életében gyorsan elszáll, főleg akkor, ha 
az a gondtalanság idejére tevődik. Az általános iskolás kor-
szakunk volt ez nekünk Ráckeresztúron. Sok minden megtör-
tént velünk. Vidáman, jókedvűen, békében éltük napjainkat. 
Szüleink rendszeresen jártak munkába, ki helyben a téeszbe, 
ki az Ercsi Cukorgyárba, Martonvásárra vagy éppen az épülő 
Százhalombattai Hőerőműbe, Dolenába, a mai MOL-
finomítóba. 
     Mi pedig tanultunk. Ki-ki képessége és szorgalma szerint. 
Felső tagozatos korunkban nyári munkát vállaltunk egy kis 
zsebpénz reményében. Iskolai idő alatt dolgoztunk Sári taní-
tó nénivel a kastély kertjében. Munka közben sok kellemes 
élményben és csínytevésben volt részünk. Színdarabpróbá-
ra, különtornára jártunk. A 8. osztály befejezése után gyer-
mekéveinket le kellett zárni (aminek akkor nagyon örültünk). 
Megbeszéltük, hogy azért legalább ötévenként majd találko-
zunk. Volt, aki továbbtanult Ráckeresztúrhoz közelebb vagy 
távolabb. Akadt olyan osztálytársunk, aki nem ezt az utat 
választotta. Szétszéledtünk. 
     Az évek múlásával megkezdődött mindenkinek a munka, 
családalapítás, otthonépítés, gyermekvállalás. Sajnos a te-
metőbe egyre gyakrabban kellett koszorút vinnünk. Tizenkét 
osztálytársunk már halott, ebből kilenc fiú. Nincs időnk várni, 
találkoznunk kell! Többek szájából hallottuk. 
     Néhány hét tervezgetés, telefonálgatás, levelezgetés 
következett. A három régi jó barátnő (Fehérvári Zs., 
Marczinka M. és jómagam, Szalai M.) összedugtuk a fejün-
ket, s megszületett a döntés, meg fogjuk szervezni az osz-
tálytalálkozót.  
     Végre összejött a társaság.       

2018. április 13-án! Ötvenkét év elmúltával harmadszor. A 
temetőben találkoztunk. Néhányan alig ismertünk egymásra. 
Találgattuk: vajon ki is lehetsz? Lecsendesedésünk után a 
kápolna előtti feszületnél gyertyákkal, virágokkal megemlé-
keztünk halott társainkról. Egy kis séta, beszélgetés követke-
zett a Park Vendéglőig (Bozse kocsma). A pohárköszöntő 
után rendhagyó osztályfőnöki órát tartottunk. Néhány gondo-
latot olvastam fel, például: „Megtanultam, hogy az embernek 
csak akkor van joga lenézni egy másikra, amikor segítenie 
kell neki felállni!” „Senkinek nem biztos a holnapja, sem öreg-
nek, sem fiatalnak!” 
     Beszámolók következtek az elmúlt néhány évtizedről – 
dióhéjban, kivel mi történt, munka, család, stb. Emlékezetes 
szösszenetek felelevenítése. – Tudod!! Emlékszel?? Ezután 
vacsoráztunk. A jó hangulatról Marczinka Marika és 
Steinmann György gondoskodott. Felhangoztak a régi tánc-
dalok, nóták, közös éneklések. A söntésben iszogató kívülálló 
vendégek irigykedve figyelték jókedvünket!  Majd hosszas 
búcsúzkodások után éjfélhez közeledvén elváltunk egymástól. 
De ne várjunk ilyen sokat a következő együttlétre – mondták 
többen! Sajnáljuk, hogy néhány osztálytársunk nem volt ve-
lünk.  
     Mottónk Albert Schweitzer egyik bölcs gondolata: 
„Embernek lenni nehéz, de másnak lenni nem érdemes.” 

                     Sz. M. 

BENDÁK IMRE  
80. 80. születésnapja alkalmából 

sok erőt, jó egészséget kívánunk,  
hálás szeretettel köszöntjük: 

 
 

Fia, menye, unokái, leendő  
dédunokája és az egész rokonság  
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 NYEREMÉNY-
JÁTÉK 

 
 

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

A megfejtéseket személyesen is 
leadhatják a könyvtárban nyit-
vatartási időben, vagy elküldhe-
tik a következő e-mail címre: 

 

 rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
 
 

Határidő: 2018. június 5. 
 
 

Az áprilisi lapszámban közölt 
feladvány megfejtése: a temp-
lom előtt álló kereszt részlete. 
Tizenegy helyes megfejtés érke-
zett, a szerencsés nyertes:     
Csernicskó Marianna.  
Gratulálunk! A nyeremény a 
könyvtárban vehető át nyitva-
tartási időben. 

ÚTRAVALÓ ÜZENET 

„Az élet csalódásai közt oly 
jólesik gyönyörködni, ha 
csak gondolatban is, egy-
egy nemes jellemben,       
egy-egy tiszta érzelemben 
és a boldogság képeiben.” 

(Gustave Flaubert) 

Szűcs György uram bajusza 
 
Hatvannégy év után újra előadták 
A bajuszt Ráckeresztúron. Az elő-
szállási színjátszó kör lépett szín-
padra, a darabot Gajdó András 
nyugdíjas pedagógus rendezte, aki 
1954-ben diákként a főszerepet 
játszotta. 

 

Arany János A bajusz című verséből írt színdarabot 1954-ben a ráckeresztúri 
diákok kedvelt tanítója, Paksy Sándorné Kárász Erzsébet rendezésében mutatták 
be. Baba néni Szűcs György szerepét az akkor 
nyolcadik osztályos Gajdó Andrásra osztotta. A 
bemutatón sajnos nem készültek fényképek, de 
néhányan még emlékeznek az akkori előadásra, 
amit a Király-féle moziban tartottak. Ötször vagy 
hatszor mutatták be a darabot, melyben szerepelt 
egy kutya és egy kakas is (utóbbi sajnos nem soká-
ig bírta a megpróbáltatásokat). 
     Hatvannégy esztendő elteltével újra színre ke-
rült A bajusz Ráckeresztúron. A verset Nyúl Mihály átírta, modernizálta. Az 
előszállási színjátszók kitettek magukért, s a közönség lelkesen fogadta a po-
énokkal teleszőtt bohózatot. Háziállat ugyan nem szaladgált a játszók között, 

de gumicsirke csak került a kondér-
ba. A rendező, Gajdó András szülő-
falujába hazatérve a társulatot és a 
vendéglátókat egyaránt meglepte. 
Hajdani darabbeli partnerét, Szőcs 
Máriát felkérte, öltözzön jelmezbe, s 
csatlakozzon a fináléban a szerep-
lőkhöz. Meglepetésből nem volt 
hiány: az egykori szereplők közül 

megjelent Horváth Mária, Herkli Magdolna, Szabó Margit is, s közösen feleleve-
nítettek néhány régi emléket. Csattanóként pedig az előadás napján születés-
napját ünneplő Ősi Györgynét köszöntötték, aki három évvel ezelőtt az elő-
szállási színjátszó kör megalakulásának ötletét fölvetette.                        –óá– 

Szabó Margit, Herkli Magdolna, Horváth Mária, Gajdó András, Szőcs Mária 


