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HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                          2015. október 

Részletek vitéz Kövesd Ferenc 
naplójából 

 
1956. október 23. Ködös, sötét napra virrad-
tunk. A bányában dolgozók már rég leszálltak, 
a reggeli élet ugyanúgy megindult, mint más-
kor. A tejfehér ködben itt is, ott is előtűnik  
egy-egy szénportól fekete ember. Igyekszik a 
fürdőbe. Szembe velünk a már megfürdöttek 
igyekeznek, hogy mielőbb ágyba kerüljenek. 
Megtörténik a reggeli nyitás. Az őrök arcán 
ugyanaz a sötét megvetés olvasható le, mint 
máskor. Talán ha jobban megfigyeltük volna 
őket, észrevettük volna, hogy a gyűlölet még 
jobban izzik a szemükben. Még akkor nem 
tudtunk semmit. 
     Fél kilenc, indulunk mi is, hogy megkezdjük 
a felszíni munkát. A kapuból visszaküldenek, 
hogy még nem lehet kimenni. Visszamentünk 
azzal a gondolattal, hogy a köd miatt nem en-
gednek ki, félnek, hogy elszökünk. Később, 
mikor már kezdett a köd oszladozni, elmen-
tünk újból a kapuhoz, hogy folytathassuk a 
munkánkat. Nem engedtek ki akkor sem. De 
észrevettük, hogy odakint nagy a szaladgálás, 
erősítik az őrséget. Elkezdődött a találgatás, 
miért van mindez. Közben a délelőtt eltelt. 
Megtörtént az újabb leszállás. A lent lévők fel-
szálltak. Kérdésekkel ostromolták a felszálló-
kat, mi történt, mi újság a bányában. Azok sem 
tudtak még semmit sem. (…) 
     Valami lógott a levegőben. Egyre több cso-
port verődött össze a szobákban vagy az udva-
ron. Lázas tervezgetések, sugdozások, csillogó 
szemek, sokat jelentő pillantások. Este a leszál-
lás szokatlan csendben történt meg. Az embe-
rek zsebében nagyobb csomag élelem. Arcu-
kon elszántság. Valamin törik a fejüket. (…) 
     Akik este szálltak fel, már hozták a hírt, baj 
van, Pesten lövöldözések vannak, a diákság 
tüntetett. Forradalmi a hangulat. Felvillannak a 
szemek, minden arcon remény sugárzik. Hátha 
sikerül. Évek óta elfojtott vágy, szabadnak len-
ni, ez látszik minden tekinteten. 

Tájékoztató a polgármesteri tisztség ellátásáról 
 

Képviselő-testületi hírek 
 

Adományok a temető szebbé tételére 
 

Országos Könyvtári Napok 2015 
 

„Kézilabda az iskolában” program 
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Gyógyszertári ügyelet 
október 24., 25.: Ercsi 
október 31., november 1.: Martonvásár 
november 7., 8.: Martonvásár 
november 14., 15.: Ercsi 
november 21., 22.: Ráckeresztúr 
november 28., 29.: Ráckeresztúr 
december 5., 6.: Ercsi 
 

Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804) 
Háziorvosok rendelési ideje 
Dr. Bánovics Ilona 
Telefon: 06-30/475-5781 
Asszisztens: Erdősi Zoltánné 
Hétfő, szerda: 14–18 
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12 
Dr. Mihalicza Ingridet 2015. 
szeptember 7. és december 31. 
között dr. Kemenczei Zsuzsanna 
helyettesíti. 06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva 
Hétfő, szerda, péntek: 8–12 
Kedd, csütörtök: 14–18 
(Péntekenként felváltva rendel a két 
háziorvos.) 
Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az ak-
tuálisan rendelő háziorvos. 
Sürgősségi betegellátás 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól 
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepna-
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ 
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021) 
 

Vérvétel (bejárat az udvar felől) 
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30  
 

Védőnői szolgálat  
Farkasné Vancsura Ildikót Szabó 
Gyuláné Bea helyettesíti 
06-20/852-0351 
 

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

KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 

2015. október 1-jétől a LIQUID-PORTER Kft. látja el kizárólagosan, a köz-
szolgáltatási szerződés keretében a szennyvízszállítási feladatokat Rácke-
resztúr közigazgatási területén. A közszolgáltatási díj mértéke 1600 Ft/m3, 
mely tartalmazza a szállítás és az elhelyezés költségét is. 
     Megrendeléseiket a következő telefonszámon adhatják le hétköznap  
8.00–18.00 között: 06-20/805-9009. 
     Köszönjük, hogy megtisztelnek bizalmukkal, várjuk megrendeléseiket! 

Bársony Zsolt ügyvezető  
LIQUID-PORTER Kft. 

Hulladékszállítás novemberben és decemberben 
Kommunális: nov. 5., 12., 19., 26., dec. 3., 10., 17., 24., 31. Újrahasznosítható: nov. 12., dec. 10. Komposztálható: nov. 12. 

Figyelem! Aki szívesen árusítaná kézműves termékeit, kérjük, jelent-
kezzen Zólyominé Margitai Zitánál. A rendezvényt megyeszerte népsze-
rűsítjük, bízva abban, hogy minél többen megismerik a ráckeresztúri 
értékeket. Köszönjük együttműködésüket! 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

 

Sírhelymegváltás ● Azok a temetőben levő sírok, amelyekbe 1990-ben 
vagy azt megelőzően volt az utolsó temetés, és azóta nem lettek újra-
váltva, lejártak. A lejárt sírokat újra kell váltani. Sírhelymegváltás lehetsé-
ges kedden 10–12, csütörtökön 14–16 óráig a Polgármesteri Hivatal 
tanácstermében Pátkai Istvánnál.  
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Bursa Hungarica-pályázat 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata csatlakozott a 
Bursa Hungarica pályázati kiírás 2016. évi fordulójához. A 
korábbi évekhez hasonlóan a felsőoktatási intézményben 
tanulók (A típusú) és a felsőoktatási tanulmányaikat kez-
deni kívánó tanulók (B típusú) adhatnak be pályázatot. Az 
ehhez szükséges űrlapot a www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx oldalon a belépést követően tölthetik le, 
melyet kitöltve, a szükséges mellékletekkel együtt 2015. 
november 9-ig adhatnak le a hivatal ügyfélszolgálatán. 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Minden ugyanúgy működik tovább, mintha például a 
rendes nyári szabadságomat tölteném, csak a távol-
lét időtartama hosszabb. 
 

Mivel a polgármester megbízatása is foglalkoztatási 
jogviszony, illetményéből ugyanúgy fizeti az adót, 
társadalombiztosítási járulékot, mint mások, így meg-
illetik ugyanazok az ellátások is. Éppen ezért én 
ugyanúgy igénybe vehetem a CSED-et és a GYED-
et, mint bármelyik másik kismama, így ezen idő alatt 
ezeket az ellátásokat kapom majd, és nem a fizeté-
semet.  
 

A jegyző nem helyettesítheti jogköreiben a polgár-
mestert és a polgármester sem a jegyzőt. Jegyző úr 
saját jogkörében eljárva irányítja a polgármesteri hi-
vatalt, a jogszabály által jegyzői hatáskörbe utalt ha-
tósági ügyeket intézi, és a testületi munkát segíti, 
ugyanúgy, mint eddig. 
 

Fejér megyében nem én leszek az első polgármes-
ter, aki gyermeket vállal, és arra is volt már példa a 
megyében, hogy súlyos betegség miatt kellett vala-
melyik polgármestertársam helyettesítését tartósan 
megoldani. Egyik településen sem állt meg az élet. 
Természetesen gyakorlati tapasztalataimmal és tudá-
sommal továbbra is folyamatosan segítem a testület 
munkáját. Minden lényeges információ el fog jutni 
hozzám, ez a mai technikai lehetőségek mellett       
(e-mail, telefon stb.) már nem nagy mutatvány.  
 

Ismerem képviselőtársaim emberi értékeit, felelős 
hozzáállásukat, megbízom talpraesettségükben, fel-
készültségükben, együttműködési készségükben, és 
tudom, hogy mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy Ráckeresztúr továbbra is egészséges ütemben 
fejlődő község legyen. Mindazt, amiről e tájékoztató-
ban említést tettem, velük előzetesen többször meg-
beszéltem, egyeztettem. 
 

Kérem, hogy átmeneti távollétem idején is forduljanak 
az önkormányzathoz bizalommal! 
 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy 
most, amikor gyermekáldás elé nézek, hogyan 
történik ebben az átmeneti időszakban az önkor-
mányzat irányítása, a polgármesteri feladatok 
ellátása. 
 

A polgármester jogviszonya választással létrejövő 
speciális közszolgálati jogviszony, melyre alapvetően 
ugyanazok a szabályok érvényesek, amelyek a köz-
tisztviselőkre vagy kormánytisztviselőkre. Második 
gyermekem várhatóan decemberben történő megér-
kezése előtt táppénzes állományban leszek, a szü-
lést követően pedig én is igénybe veszem a csecse-
mőgondozási díjat (CSED) és a GYED-et.  
     A polgármesteri tisztségem ezalatt nem szűnik 
meg, vagy nem szünetel egy pillanatra sem. Bár fizi-
kai állapotom miatt október eleje óta már táppénzen 
vagyok, a képviselő-testületi üléseken részt veszek. 
A törvény szerint megszűnhetne a polgármesteri 
tisztségem, ha egy teljes éven át nem vennék részt a 
képviselő-testület ülésén, de azon – amikor csak le-
hetséges – a szülés után is részt fogok venni. 
     A polgármesteri aláírási jogom és egyéb jogosít-
ványaim sem szűnnek meg, csupán azokat távollé-
tem miatt átmenetileg ritkábban gyakorlom. 
 

A polgármestert az alpolgármester helyettesíti. Ez 
ugyanúgy igaz a pár napos szabadságra, mint a tar-
tósabb távollétre. Polgármesteri feladataimat október 
elejétől Kókai Dávid és Dienes Gábor alpolgármester 
urak látják el, vagyis az önkormányzatot irányítják, 
képviselik, a testületi ülést vezetik, a szükséges do-
kumentumokat teljes jogkörrel aláírják helyettem. Ők 
ezeket a feladatokat nem főállásban látják el, mint 
én, hanem jelenlegi hivatásuk mellett, ezért is volt 
szükséges a munkamegosztás érdekében két alpol-
gármester megválasztása. 
 

A település polgármestere tehát továbbra is én mara-
dok, és mivel a polgármesteri poszt nem üresedik 
meg, így nem lesz időközi választás, és a képviselő-
testület összetételében sem lesz változás. 

TÁJÉKOZTATÓ  A  POLGÁRMESTERI  TISZTSÉG  ELLÁTÁSÁRÓL  

ADOMÁNYGYŰJTÉS JÁTSZÓTÉRRE 
Tisztelt Ráckeresztúriak! 

Az önkormányzat az első közterületi játszótér megva-
lósításához a lakosság segítségét is kéri. 
     A Szent László Falugazdálkodási Kft. irodájában 
árusítunk helyben készített képeslapokat, jövő évi nap-
tárt, apróbb adománygyűjtő tárgyakat, melyek megvá-
sárlásával Önök is hozzájárulhatnak a játszótér költsé-
geihez. 

Együttműködésüket előre is köszönjük!  
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK  ●  POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 
Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat 
képviselő-testülete 2015. szeptember 14-én tartott 
ülésén hozott döntésekről: 
 

● A Fejér Megyei Kormányhivatal két szakmai javasla-
tával kapcsolatos, határidőhöz kötött döntéseket hozta 
meg először a testület. 
● Állásfoglalás született egy régóta húzódó munkaügyi 
jogvita lezárásáról. 
● A könyvtárba egy mentőláda és a munkát segítő 
létra megvételére kerül sor, továbbá újabb könyvek 
beszerzésére van mód. 
● A képviselők 50 000-50 000 Ft-tal támogatták a Pest 
Megyei Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
letet, valamint a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapít-
ványt. 
● Egyetértettek azzal, hogy a településen egy korsze-
rű üvegszálas NGA távközlő hálózat épülhessen ki. 
● A testület benyújtotta igényét az állam felé szociális 
célú tüzelőanyag, az idén kizárólag barnakőszén 
igénylésére. Az ezzel kapcsolatos kérelmek benyújtá-
sáról később adunk részletesebb tájékoztatást, miután 
az önkormányzat kérelmének elbírálásáról, vagyis a 
nekünk juttatott szén mennyiségéről értesülünk. 
● Az önkormányzat csatlakozott a Fejér Megyei Ön-
kormányzat által működtetett Pénzügyi Kerethez. 
● Csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához. 
Várjuk az ezzel kapcsolatos jelentkezéseket a diákok-
tól a korábbi évekből már ismert módon. 
● A képviselők megtárgyalták a Polgármesteri Hivatal 
2014. évi adóztatási tevékenységéről szóló jegyzői 
beszámolót és a lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájé-
koztatót. 
● Megrendeltük az oktatási célra használt önkormány-
zati ingatlanok érintésvédelmi felülvizsgálatát. 
● A Prograg-Agrárcentrum Kft.-vel megállapodtunk a 
területükön lévő szennyvízátemelő műtárgy tulajdonjo-
gi helyzetének rendezéséről. 
● A Polgármesteri Hivatal számára két új számítógép 
beszerzéséről is született határozat. 

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat 
képviselő-testülete 2015. szeptember 17-én és      
30-án tartott ülésein hozott döntésekről: 
 

● A falubusz beszerzéséhez kapcsolódóan felhatalma-
zást adott a testület a Takarékszövetkezetnek a szük-
séges adminisztrációs intézkedések megtételére, to-
vábbá döntés született a támogatási összeg előfinan-
szírozásáról. 
● A testület a Polgárőrség gépjárműbeszerzését      
200 000 Ft-tal támogatta. 
● Nagyon rövid határidővel ismételten megnyílt egy 
pályázati lehetőség az egészségház tetőszerkezetének 
felújítására és a kapcsolódó munkákra. Az ezzel kap-
csolatos tervezői feladatokról szóló megbízásról döntöt-
tünk, és megszereztük a jogerős építési engedélyt. 
Bízunk benne, hogy a szükséges támogatást elnyerjük, 
és a régen várt felújítást elvégezhetjük. 
● Megbízást adtunk az Arany Antenna Bt.-nek, hogy a 
Polgármesteri Hivatal, az óvoda, továbbá az orvosi 
rendelő, a védőnői szolgálat és a könyvtár számítógé-
pes rendszergazda feladatait lássa el. 
● Döntést hoztunk arról, hogy az egyes társulásokban 
kik képviselhetik az önkormányzatot. 2015. október      
1-jétől a polgármester általános helyettese Kókai Dávid 
alpolgármester. Kókai Dávid alpolgármester távolléte, 
akadályoztatása esetén az általános helyettes feladat-
körét Dienes Gábor alpolgármester látja el. 
● A képviselők elfogadták a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármes-
teri jelentést. 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester 

www.rackeresztur.hu 

Álláshirdetés 
 

A Magyarországi Református Egyház 
ráckeresztúri  serdülő drogterápiás ott-
honába gyógyfoglalkoztatót és ápolót 
keres. 
      Jelentkezés fényképes önéletrajzzal 
és motivációs levéllel:  

tinirehab@kimm.hu 

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

 

További információ:  
sztlaszlo@rackeresztur.hu; 06-25/454-095 

Lászlópusztán az új buszmegálló a 
Prograg-Agrárcentrum adománya.  
Nagyon köszönjük! 
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Szent László Falugazdálkodási Kft.  
(Közérdekből nyilvános adatok) 

 

A gazdasági társaság székhelye: 2465 Ráckeresztúr, Kossuth 
Lajos utca 37. Adószáma:20666413-2-07 
A társaság megalakulásának időpontja: 2000. március 1. 
A gazdasági társaság alapítója és tulajdonosa: Ráckeresztúr Köz-
ség Önkormányzata. A tulajdoni hányad: 100% 
Fő tevékenység: zöldterület-kezelés 
Honlap: http://sztlaszloviz.hu, és a facebookon is elérhetők vagyunk. 
 
A tíz munkatársat foglalkoztató vállalkozásunk látja el a település 
összes intézményének karbantartását. Idetartozik az óvoda, az 
iskola, a polgármesteri hivatal és az egészségház, valamint a te-
mető és a közterületek – utak, járdák is. Javítjuk az utakat, járdá-
kat, kátyúzunk, parkosítunk, segédkezünk az új beruházásoknál, 
takarítjuk a havat. Végeztünk felújítást iskolában, óvodában, könyv-
tárban, és karbantartjuk a már meglévőket. Helyreállítjuk a megron-
gált eszközöket köztéren és középületekben. A havonta megjelenő 
Ráckeresztúri Hírmondó is a kft. foglalkoztatottjai által kerül a lakos-
sághoz. 
     A kft.-ben tíz fő dolgozik: Zólyominé Margitai Zita ügyvezető 
(bruttó bér 250 000 forint, az Alapító határozata alapján); további 
dolgozók: Gajdó Ágnes újságíró, könyvtáros; Zsigmond Szilvia 
anyagbeszerző; Bokorné Illyés Ibolya ügyintéző; Szabó Istvánné 
díjbeszedő; Leicinger Józsefné temetőgondnok; Sinka Ferencné 
takarító (önkormányzat); Száraz Péterné takarító (tornaterem); Buti 
Sándorné takarító (tornaterem); Sörös Zsolt karbantartó 
     A közfoglalkoztatottak munkavégzéséért is a kft. a felelős. Az 
önkormányzattal egyeztetve adja ki a munkát és felügyeli azt. A 
fentiekből jól látszik, hogy a tevékenységünk összetett és sokrétű. 
Köszönet annak a nyugodt, csendes többségnek, aki segítő szán-
dékkal, jóérzéssel viseltetik irántunk. 

Zólyominé Margitai Zita 

V. Egészségnap Ráckeresztúron 
 

Szeptember végén az eső ellenére sokan felkeresték az 
immár ötéves múltra visszatekintő rendezvényt. A szerve-
zők színes, sokrétű programot állítottak össze, a Magyar 
Vöröskereszt helyi csoportja véradást szervezett.  
     Lehetőség nyílt állapotfelmérésre, szem- és hallásvizs-
gálatra, vérnyomás- és vércukorszint-mérésre. Az érdek-
lődők tanácsért fordulhattak a tüdőgyógyászhoz, a gyógy-
masszőrhöz, a fodrászhoz, a műkörmöshöz. Reformétele-
ket, tejtermékeket, mézet és lekvárt kóstolhattak. Volt 
kutyás bemuta-
tó, fellépett a 
Mákvirág tánc-
csoport, a gye-
rekek arcfestés-
re, csillámteto-
v á l á s r a , 
lufihajtogatásra 

nevezhettek be. A 
résztvevők tombo-
lasorsoláson fej- 
és hátmasszást, 
vásárlási utalvá-
nyokat, köröm- és 
hajápolást nyer-
hettek. 
     A reformételek 

versenyében Herkli Istvánné lett az első a vidám és na-
gyon finom kiskacsa-tojásokkal, valamint az igazán külön-
leges rózsaszirommal. Az ételeket a Rácmenza Kft. kony-
hafőnöke bírálta el. 

(RH) 
 

A rendezvény támogatói: Ráckeresztúr Község Önkormányza-
ta, Novozánszki Csaba, Ráckeresztúri Polgárőrség, Richter 
Gedeon Gyógyszergyár, Dr. Bánovics és Társa Háziorvosi Bt., 
Szent László Falugazdálkodási Kft., Édenkert Zöldségüzlet, 
Oázis Italdiszkont, Március 15 MGSZ., Bilics Cukrászda, Papír-
bolt, Kerekes Pékség, Szent Kereszt Gyógyszertár, Bereczki 
Csaba (Reál élelmiszer), Roxána virágbolt. Köszönet a szerve-
zésért Máté Viktóriának és Máté Attilának. 

Székhelyváltozás 
 

Ezúton is tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Szent 
László Falugazdálkodási Kft. 2015. október 7. 
napjától új címén, a Kossuth utca 40. szám alatt, a 
volt téesz-irodaházban fogadja az ügyintézésre 
várókat. (Az irodaház a templom és a Nemzetőr 
ház között található, bejárat a Korniss utca felől.) 
     A kft. valamennyi, korábban megszokott szol-
gáltatása (Vertikál ügyfélszolgálat, másolás, nyom-
tatás, villanyóra-feltöltés, stb.) az új címen is a la-
kosság rendelkezésére áll! 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
E.ON gáz- és villanyóra-, valamint mobiltelefon-
feltöltés (Vodafone, Telenor, T-Mobile) új szék-
helyünkön (Kossuth L. u. 40.) is lehetséges hét-
köznap 9 és 16 óra között.  
     Vá l l a lunk fénymáso l ást ,  nyomtat ást , 
szkennelést több méretben (akár nagyobb meny-
nyiségben is), fekete-fehérben vagy színesben, 
továbbá névjegykártya- és szórólapkészítést is. 
Fax küldésére (belföldre és külföldre) is lehetőség 
van. További információ a 06-25/454-095 tele-
fonszámon vagy a sztlaszlo@rackeresztur.hu e-mail 
címen kérhető.  

Szent László Falugazdálkodási Kft. 
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Mesenapok az óvodában 
 

A magyar népmese napját minden évben szeptember 30-án, 
Benedek Elek születésnapján tartjuk. Idén a Ráckeresztúri 
Mosoly Óvodában Benedek Elek-mesenapokat rendeztek. 
Minden a mesék körül forgott. Volt mesevetítés, mesekvíz, 
túra a mesék birodalmába, bábszínház az óvodapedagógusok 
előadásában és még néptáncbemutató, sőt táncház is a Mák-

virág Tánccso-
port Egyesület 
közreműködé-
sével. A na-
gyobbak elláto-
gattak Németh 
Mihály portájára 
is, ahol a hely-
történeti gyűjte-
mény kincseivel 
ismerkedtek.   

RH                             

Must-túra és suttogó bemutató 
 
Ötven gyerekkel indultunk el szeptember végén Vértes-
boglárra, a Vérteslovas Kalandparkba.  
     A programok sora must-túrával indult. A gyerekek 
megismerkedtek a szőlővel, a szőlőtermesztés főbb moz-
zanataival. Ellátogattak egy borospincébe is, ahol elő-
adást hallhattak arról, hogy hogyan lesz a szőlőből bor. 
Majd aktív közreműködésükkel mustot készíthettek: sző-
lőt daráltak, préseltek, végül munkájuk gyümölcsét meg is 
kóstolhatták. 
     A nap folyamán kipróbálhatták a falmászást, a  
Bungee-trambulint és a háromdimenziós karikát. Türel-
mesen kivárták, míg sorra kerültek e különleges, számuk-
ra ismeretlen sporteszközökön. Közben többen, kihasz-
nálva a jó idő és a hely adta lehetőségeket, röplabdáztak, 
futballoztak, trambulinoztak, tollaslabdáztak. Nagy sikert 
aratott a tanulók körében a léghoki. Öröm volt nézni kipi-
rult arcukat, kifáraszthatatlan mozgásigényüket. Az ebéd-
jüket is szinte futva fogyasztották el, csak hogy le ne ma-
radjanak valamiről. 
     Az izgalmakkal teli nap fénypontja a lovas program 
volt. A gyerekek suttogó bemutatót láthattak, bepillantást 
nyerhettek a lószelídítés tudományába. Megismerhették a 
lovakat, simogathatták őket. A bátrabbak fel is ülhettek a 
lovak hátára, s futószáron lovagolhattak. 
     A programok végén kellemesen elfáradva, új élmé-
nyekkel tértünk haza. Nem volt olyan tanuló, aki megbán-
ta volna, hogy velünk tartott ezen a napon. 
 

Gajdóné Csillár Enikő 

SZAMURÁJ 07 KFT. 
AKCIÓK 

TÁVFELÜGYELETI  
SZOLGÁLTATÁS  

1000 forinttól! 
AKCIÓS  

ESZKÖZCSOMAGOK  
SZERELÉSSEL  

MÁR 27 000 Ft-tól! 
A RÉSZLETEKÉRT  
ÉRDEKLŐDJÖN: 

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

www.szamuraj07.hu 
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Balatoni barangolás 
 

Szeptember közepén három napon keresztül Zánkán Er-
zsébet-táborban vett részt a Ráckeresztúri Petőfi Sándor 
Általános Iskola 6. b és 7. a osztálya Endrődi Noémi és 
Kókai Dávid vezetésével. Az osztálykirándulás célja a kö-
zösségteremtés és a kapcsolatépítés mellett az volt, hogy a 
diákok tanulmányi kirándulás keretei között fedezzék fel a 
környék természeti kincseit, turisztikai látnivalóit, kulturális 
örökségeit. 
     Hétfőn reggel autóbusszal indultunk útnak Zánkára, ahol 
a finom ebédet délután a tábor felfedezése követte. Egy 
kiadós séta után napozás és játék várt a gyerekekre a Ba-
laton-parton. A napot táborrendezéssel és egy ízletes va-
csora elfogyasztásával zártuk. Kedden a reggeli után vo-
nattal érkeztünk meg Badacsonyörsre, ahol szebbnél 
szebb növényeket tekinthettünk meg a Folly Arborétumban. 
A kilátóról gyönyörködhettünk a festői szépségű balatoni 
tájban. Délután a gyerekek csoportokban feladatokat oldot-
tak meg, majd pihenésképpen egyedi játszóeszközöket 
próbálhattak ki az arborétum területén. A vacsora elfo-
gyasztása után a közösségi játékoké volt a főszerep: kár-
tyázás, tollasozás és focizás volt a program. Szerdán tá-
borrendezést követően elhagytuk a zánkai Erzsébet-tábort. 
A hazafelé úton kirándultunk Tihanyban, ahol kipróbálhat-
tuk a visszhangot, majd az apátságot is körbejártuk. Az 
ebédet és egy kis árnyékban történő pihenőt követően dél-
után a balatonfűzfői szabadidőparkban bobozhattunk, majd 
hazaindultunk autóbusszal Ráckeresztúrra. 
     A három nap – amit együtt tölthettünk – élményekben 
gazdag volt számunkra. Reméljük, sikerült igényt ébreszte-
ni a gyermekekben a tartalmas, igényes szabadidő eltölté-
sére, valamint a közösségi együttlétekre is. 

Gajdó Rita 

Iskolarendőr program 
 
 

A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános    
Iskolában 2015. szeptember 1-jén újra 
beindult az iskolarendőr program. A 
szülők, a gyermekek bizalommal fordul-
hatnak gondjaikkal az iskolarendőrhöz.  
 

Iskolarendőr: Bali Imre r. tzls. 
 

Telefon: 06-25/505-900 (Ercsi Rendőrőrs)  

Bepillantás múltunkba 
 

Semmilyen időgép, fantasztikus szerkezet 
nem kellett hozzá, csak az, hogy a TÁMOP-
pályázaton iskolánk tavasszal pénzt nyer-
jen, és így el tudjunk látogatni Ajkára, a 
Nomádia Szabadidőparkba. Ötven második 
és harmadik osztályos tanulót vihettünk el 
erre az őszi kirándulásra.  
     Megnézhettünk egy fantasztikus kovács 
bemutatót, ahol „némi” segítséggel mindkét 
csoport egy kis leveles kulcstartót ková-
csolt. Tóth Csaba kovács olyan színesen, 
érdekesen beszélt, hogy még a legizgágább gyerekek is nyug-
ton maradtak. Addig másik csoportunk íjászkodott, és meghódít-
hatta a hatalmas palánkvárat.  
     Traktorhoz csatoltak egy nagy kocsit, amire mindannyian 
kényelmesen felfértünk, és elvittek bennünket a környéken egy 
kis „kocsikázásra”. Visszafelé sofőrünk bemutatta vezetési tudo-
mányát, és kétszer is rodeózott velünk, a gyerekek nem kis örö-
mére. Volt nagy nevetés, sikongatás! Visszaérkezve friss, ke-
mencében sütött sonkás-kukoricás langallóval (kenyérlángossal)
vártak bennünket , amiből annyit sütöttek, hogy mindenki pukka-
dásig jól lakhatott. Még egy kis karkötőt vagy nyakláncot is vá-
laszthattak maguknak a gyerekek emlékbe.  
     A java még csak ezután jött! Mindenkinek fel kellett másznia 
a palánkvár tornyaiba, így mi lettünk  a magyar várvédők, akiktől 
az ellenség el akarta hódítani a várat. Innen nézhettük végig a 
magyar és az ellenséges vitéz különböző kora középkori harci 
eszközökkel vívott csatáját. Közben a gyerekek megtanulhatták 
a fegyverek nevét, történelmi jelentőségüket, és ami nagyon 
fontos, hogy tudjunk ellenfelünkkel nagylelkűek, megbocsátóak 
lenni. 
     Még egy kicsit tudtunk játszani a népi játékokkal, aki akart, 
lovagolhatott egy kört. Több osztályfőnök is ígéretet tett gyere-
keinek, hogy ide bizony visszajövünk, mert például a tutajozást 
ki sem tudtuk próbálni, és a felállított jurtába is éppen csak be-
kukkantottunk. Ajánljuk családoknak is a Nomádia Szabadidő-
parkot, mert kedvező áraiban, családias légkörében ők sem 
csalódnának. 
     Nagyon köszönjük az iskolavezetésnek, hogy lehetővé tette 
nekünk ezt az élményt, Drozdikné Nagy Ágnes Tündének, aki 
ajánlotta nekünk ezt a helyet és megszervezett mindent.  

Pintér Piroska 
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Új koreográfiával arattak sikert  
 

A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” 
Országos Szövetsége díszoklevéllel jutalmazta a Da-
rázsderék Nyugdíjas Tánccsoport Egyesületet kiváló 
művészeti munkájuk elismeréseként. A Király Antalné 
vezette csoport a Nyugdíjas Amatőr Művészeti Együt-
tesek III. Országos Táncfesztiválján vett részt szept-
ember végén Budapesten, s szerepelt nagy sikerrel. 
Gratulálunk!                                                              ■ 

A Pávakör Előszálláson 
 

Az az idősek világnapja alkalmából tartott rendezvé-
nyen Daruszentmiklós, Mezőfalva, Nagyvenyim és 
Előszállás nyugdíjas szervezeteinek képviselői gyűltek 

össze, s bár Ráckeresztúr 
nem tartozik szorosan a 
kistérséghez, a régi barát-
ságra való tekintettel a 
Pávakör is meghívást 
kapott az igen jó hangula-
tú találkozóra.  
     Az előszállási negyedi-
kes diákok és a néptánco-
sok mellett fellépett a 
nagyvenyimi népdalkör, 
Magyar Róbert operaéne-
kes és természetesen  
Halász Tibor és a Pávakör 
is. (Fotó:  Tábiné Nyúl 
Gabriella) 

(-s) 

Az Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub 

lelkes tagjai 
virágokat  
ültettek a  

temetőkerítés 
mellé. 

Köszönjük 
munkájukat! 

Adományok a temető szebbé tételére 
 

„…ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb,  
hogy adományod rejtve maradjon…” (Mt 6,3-4) 

 

Településünk egyik fontos értéke a temető, amit a római kato-
likus egyházközség1860. június 10-én nyitott meg 1580 négy-
szögöl területen. Közepén kápolna áll, amely 1895 óta az 
alsószatai Petheő család temetkezési sírhelye. Többször fel-
újították, javították már (1953-ban, 1959-ben, 1974-ben). A 
legutóbbi teljes körű felújítás 2007-ben, adományokból, közös 

összefogással történt. A temetőút betonozására 2005-ben, a 
ravatalozó elkészítésére 2009-ben került sor. Öt évvel ezelőtt 
egy adakozó család jóvoltából tujákat ültettek a ravatalozó 
köré. A kidőlt temetői kereszt helyébe 2009-ben új keresztet 
állítottak. Mind-mind adományokból, összefogásból, közös 
munkával készült el. Temetőnk a mai napig rendezett, szépen 
gondozott.  
     Tavasszal felvetődött a gondolat, hogy adományokból, 
adakozásból ki lehetne cserélni a temetőkerítést egy új, szebb 
építményre. Egyházközségünk és az önkormányzat jóváha-
gyásával augusztus 28-án elkezdődött a temetőkerítés első 
szakaszának megépítése a Kocsy-Mayer Gyula utcai oldalon. 
Betonelemekből épült, alul zárt, a felső harmadában átlátható, 
csipkehatást keltő szép, finom építmény lett. Ez a százméte-
res szakasz adományból készült el. Az építést egy igen kor-
rekt, becsületes vállalkozó csoport készítette el. Ígéretet tet-
tek, ha két éven belül folytatódik a kerítés építése, akkor is a 
most kialkudott ár, 9000 forint/folyóméter lesz érvényes.  
     Ezzel olyan kezdeményezés indult el, amelynek folytatásá-
hoz megszólítjuk és kérjük azokat a vállalkozókat, magánsze-
mélyeket, akik bármilyen módon kötődnek Ráckeresztúrhoz, 
adományaikkal segítsék e nemes cél megvalósítását, és járul-
janak hozzá a temető, a falu szebbé tételéhez. 

Herkli Antal 
 

(A temető mellett parkolót alakított ki a falugazdálkodási kft., 
amit fakerítéssel határolt.) 
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK, 2015.  október 5–12.  
Október 9.: „...ősszel a föld csak elalszik, nem hal 
meg”. Irodalmi felolvasóest  
Köszönet mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte ren-
dezvényünket. Külön köszönet azoknak, akik vállalták a 
szereplést: Süveges Boglárka, Mészáros Hajnalka, Török 
Regina, Biri Milán, Világosi Gergő, Dobi Erika, Gondi Vivi-
en, Baki Áron, Juhász Zsolt, Mabda Luca, Takácsné Spáh 
Erika, dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra, Kristóf Ágnes, 
Pátkai István 

Az est során került sor az idősek világnapjára kiírt irodalmi 
és rajzpályázat eredményhirdetésére. 
A Nagyszüleim és én című rajzpályázat díjazottjai: 
Óvodások: Mádai Kira, Megyeri Bernadett, Durányik  
Petra, Bársony Boglárka, Sörös Mira, Parti Vanessza 
1–2. osztály ● I. Mészáros Rebeka 2. b; II. Szegedi    
Abigél 1. a; III. Demján Petra 1. b, Glócz Tamás 2. b; kü-
löndíj: Magyar Emma 1. a, Makkai Barbara 1. a, Bendák  
Dávid Barnabás 2. b 
3–4. osztály ● I. Vagyóczki Szilvia 4.; II. Kórik Alexandra 
4., Bócz Anna 4.; III. Turai Kira 4.; különdíj: Tóth Dorina 4., 
Apró Maja 3. a, Bendák Gyula 4. 
Nagyi, mesélj! – irodalmi pályázat ● I.: Bendák Gyula  
4. o. és Kristóf Ágnes 4. o. 
Felsősök: Dobi Erika (rajz+fogalmazás) – különdíj 
Emléklapot kaptak: Tóth Míra Lotti, Béni-Tóth Péter Má-
té, Mészáros Bettina Liliána, Nánási Ákos, Balog Larissza, 
Horváth Áron, Ács Tamara Dominika, Susányi Tamás 
Márton, Tóth Zénó Gyula, Szilágyi Dominika, Pápai Milán 
(1. osztályosok), Tóth Fanni és Mészáros Levente (2. b); 
Varga Lóránt, Tóth Dominika, Csizmarik József, Csizmarik 
Martina, Csesztregi Eleonóra, Fodor Fanni, Török Máté, 
Csuka Patrik, Borbély Zoltán, Csák Lili, Tóth Dominik, 
Nagy Krisztián, Darvas-Tanács Hanna, Drevenka Daniel-
la, Garai Hanna, Nánási Ramóna, Kálmán Szabina, 
Pammer Jázmin, Nagy Imre István (4. o.) 
Gratulálunk a pályázat díjazottjainak és a résztvevőknek! 

Új könyvek a könyvtárban 
Kinsella, S.: A boltkóros Hollywoodban; A boltkóros útra kel 
Schäffer Erzsébet: A temesvári lány 
Plackovszkij, M.: A sün, akit meg lehetett simogatni 
Fejér megyei irodalmi emlékfal 
Finy Petra: Az ovi-ügy; A zöld cirkusz és a virágtolvaj 
Berg Judit: Galléros Fecó naplója; Tökmagok a tűzhányón 
Hajdu Tibor: A régi Magyarország utolsó háborúja 1914–1918 
Scherrmann-Gerstetter, B.: Békében élni szüleinkkel 
Spark, M.: Jean Brodie kisasszony fénykora 
Ferrara, A.: Rossz voltam 
Fisher, N.: Bumm a gatyában 
Robison, J. E.: Nézz a szemembe, fiam 

Október 6.: Értékeljük értékeinket! A rendezvényen a 
Települési Értéktár Bizottság mindhárom tagja jelen volt. 
Herkli Antal, a bizottság elnöke megemlékezett az aradi 
vértanúkról, gyertyát is gyújtottak, majd az értéktár létreho-
zásáról, annak mikéntjéről esett szó. A jelenlévők egyetér-
tettek abban, hogy most kell összegyűjteni eleink tudását, 
hiszen egyre kevesebben emlékeznek már a régmúltra. 
Felmerült a gondolat, hogy létre kell hozni egy helytörténeti, 
honismereti klubot. A bizottság elhatározta, hogy a soron 
következő községi rendezvényen szélesebb körben is tájé-
koztatja a falu lakóit az értéktár létrehozásának jelentőségé-
ről. Erre legközelebb november 8-án, a Kapunyitogató prog-
ramon lesz lehetőség, amelyen a falu összes civil szerveze-
te fellép.  

Október 10.: Kincskeresés a könyvtárban ● Aki eljött, 
nem bánta meg. Játékos feladatok, totók megoldásáért 
könyvjutalmat kaptak a legügyesebbek. A székesfehérvári 
Vörösmarty Mihály Könyvtártól kapott állatos fejtörőt olvasó-
ink is megoldhatják. Részletek lapunk 14. oldalán!             ■ 

Gondolatébresztő… 
 
 
 
 
 

 

„Legszomorúbbak azoknak a 
dolgoknak a romjai, amik elmúl-
tak anélkül, hogy lettek volna.” 

 

(Móra Ferenc) 
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HIRDETÉSI LEHETŐSÉG ● Keretes hirdetések díja: 1/1 oldal: 14 400 Ft; 1/2 oldal: 7200 Ft; 1/4 oldal: 4800 Ft; 
1/8 oldal: 2400 Ft; 1/16 oldal: 1200 Ft (Az árak az áfát nem tartalmazzák!) Hirdetésfeladás személyesen Zólyominé 
Margitai Zitánál (Kossuth u. 40., volt téesz-irodaház) vagy a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen. 

 

A vállalat további fejlesztése részeként keresünk az alábbi pozícióba munkatársakat: 
 

FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEKET KEZELŐ  
GÉPBEÁLLÍTÓ (3 műszakos munkarendben) 

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

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

Főbb feladatok: 
 Gépjárműalkatrészek gyártása az arra rendszeresített be-

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

beállítása és üzemeltetése 
 Gyártógépek műszaki állapotának felügyelete, technológia, 

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

adagolóberendezések ellenőrzése 
 Szerszám- és gépkorrekciók, illetve szerszámcserék      

elvégzése, dokumentálása 

Elvárásaink: 
 Szakirányú fémmegmunkálással kapcsolatos szakmunkás 

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

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

Vitéz Kövesd Ferenc Békásmegyeren született 1931. január 9-én – ahogy 
életrajzában írja – „kispolgári, de munkás család harmadik gyermekeként”. 
Iskolai tanulmányait követően 1945-ben géplakatos tanulónak szerződött. 
Később a munka mellett a gépipari technikum esti tagozatán tanult, elvég-
zett egy újságíró tanfolyamot, majd bevonult katonának. 1953 januárjában 
alakulatánál zendülést szított, ezért letartóztatták, s a hadbíróság tizenöt év 
börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélte. 1956 október végén szabadult. 

Kövesd Ferenc élettörténete 
azonban jóval korábban kezdő-
dik. Sváb származású család-
ban nevelkedett. 1946-ban kite-
lepítették őket Békásmegyerről. 
„Édesanyám részéről az egész 
család belesett a kitelepítettek 
soraiba. Ez volt az első csaló-
dás a »minden ember annyi, 
mint a másik« című propaganda 
valóságából. A másik csalódás 
akkor ért, amikor édesapámat, 
aki a székesfővárosi gázművek-
nél mint főszaksegéd dolgozott, 

arra akarták rábírni erős kényszer hatása alatt, hogy alakít-
sa meg az üzemben a kommunista pártot, és vállalja el 
annak vezetését. Apám ezt megtagadta, mire beváltották 
fenyegetésüket. Azonnali hatállyal B-listázva nyugdíjazták. 
(...) Egyre erősödött bennem az elhatározás, hogy tevőle-
gesen is szembeszálljak a lehetetlen helyzettel.” 
     Katonai szolgálata idején barátjával, Herhoff Györggyel 
szervezkedésbe kezdett és zendülést szított. Amikor tettük 
kiderült, a hadbíróság tizenöt év börtönbüntetésre és teljes 
vagyonelkobzásra ítélte.  

„1956. október 31-
éig különböző inté-
zetek foglya voltam. 
Október 31-én a 
Forradalmi Bizottság 
a csolnoki rabtábor-
ból szabadított ki. Csepel teherautóval hoztak fel Buda-
pestre bennünket. (…) Szerettem volna minél előbb ott-
hon lenni. Nagy volt az öröm és a boldogság, mikor vég-
re újból együtt volt a család. Másnap reggel jelentkeztem 
az őrsön, emberségesen, barátságosan fogadtak. (…) 
November 1-jétől 3-áig jártam a várost a felszabadult 
emberek között, és élveztem, hogy szabad vagyok. 4-én 
a reggeli órákban barátaimmal jelentkeztünk az akkor 
már alakulófélben lévő nemzetőrségbe. Járőröztünk és 
figyeltünk. Amíg kint, Békásmegyeren nyugodt csend 
honolt, addig Budán és Pesten aratott a halál. (…) 
Herhoff Gyuri barátom hősi halált halt. A tüdő-szív találat 
pillanatok alatt kioltotta ifjú életét.” 
     A forradalom leverését követően néhány hónappal 
Kövesd Ferencet újra letartóztatták. 1957 nyarán írta 
Harang szava című versét: „Harang szava zúg a légen 
át / Amott gőz hajt előbbre egy masinát / Hallom s látom 
az élet lüktető zaját / Csókolni szeretném Anyám őszülő 
haját / Szépen szól a harang szava / Mikor megyünk 
innen haza / Mozdony fütyül és azt mondja / Nemsokára 
megyünk haza.”  
     1957. március 21-től október 11-ig ismét börtönben 
volt. Az 1953. augusztus 17-én kelt és jogerőre emelke-
dett ítéletben a népi demokratikus államrend elleni bűn-
tett, zendülés vezetésének bűntette és lőfegyverrel elkö-
vetett visszaélés bűntette szerepelt. „Ezt az elítélést az 
1990. évi XXVI. törvény 1. §-ában írt rendelkezések foly-
tán semmisnek kell tekinteni” – áll a Budapesti Katonai 
Bíróság által kiadott igazolásban. 
 

Feri bácsi számos dokumentumot megőrzött. Néhány 
levelezőlapot a szüleitől, egy villamosvasúti átszállóje-
gyet, a dolgozók hetijegyét 1957 márciusából. Vagy pél-
dául 1956. júniusi illetményjegyzékét, amelyen az elítélt-
ként kapott 699 Ft 75 filléres keresetéből a levonások 
után 2 Ft 79 fillér maradt… „Feltételes szabadságra bo-
csátott” igazolványán ott látható a sok-sok bélyegző s a 
„Jelentkezett” feliratú láttamozás. Börtönéveit ma már 
ironikus derűvel idézi föl, s néha nevetni is tud azon, ami 
vele történt. Élettörténete jó példa arra, hogy az ember 
míg él, remél, s mindaddig, amíg van miben hinni, képe-
sek lehetünk újra és újra feltámadni.                           GÁ 

Vitéz Kövesd Ferenc elismerései 
 

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (1994) 
Szabad Magyarországért Emléklap (1999) 
Honvédelemért kitüntető cím III. osztálya (2000)  
Jubileumi emlékérem a Politikai Elítéltek Közössége         
elnökétől (2001) 
Emlékplakett a honvédelmi minisztertől (2002) 
Emlékplakett a Politikai Elítéltek Közössége elnökétől (2006) 
Aranykor Kitüntető Cím arany fokozata (2013) 
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Csak leszedni nehéz – a homoktövis 
 

Korunk egyik legértékesebb gyógynövénye a nálunk is 
egyre inkább hódító cserje, a homoktövis. Tövises bokor 
vagy kis fa. A talaj iránt nem igényes, de szereti a homo-
kot és a sok napfényt. A téli hideget jól viseli, a szibériai 
–40 fokot is elbírja. Gyümölcsöt 2-4 éves kortól hoz. A 
homoktövis bogyói hullásra nem hajlamosak, egész 
télen a fán maradnak. 
     A termése augusztus elejétől szeptember végéig érik 
be, ilyenkor még kesernyés, savanykás, de dércsípetten 

édessé és kellemesen fogyaszthatóvá válik. A bogyók színe a 
sárgától a narancsvörösig változik, a nemesített fajták 
hasznosanyag-tartalma sokkal magasabb, mint a vadon termőké. 
     A növény kétlaki, azaz külön vannak a termős és a porzós 
egyedek. A biztonságos, bőséges terméshez kilenc nőivarú-
hoz egy hímivarú növényt kell ültetni a szélirányt is figyelembe 
véve. A homoktövis-tövek között takarmánynövényeket is le-
het termeszteni: zab, tök mind megfelelnek erre a célra. 
     A homok aranyának is nevezik narancssárga színű borsó-
nyi nagyságú termése miatt. Termesztése nem igényel nagy 
erőfeszítést. Az első években a gyomtalanítást el kell végezni, 
az ágakat pedig – amennyiben nem szeretné az ember bokro-
sítani – vissza kell metszeni. Rendszeres metszést nem igé-
nyel. Egy hektár homoktövis-ültetvényről tizenöt tonna termést 
lehet betakarítani. Ne kézzel szedjük, hanem ollóval vágjuk le 

termését! 
     A gyümölcsök gaz-
dagok szénhidrátok-
ban, fehérjében, szer-
ves savakban, amino-
savakban és vitami-
nokban. Kiemelkedő a 
C-vitamin-tartalma, ha 
Szent-Györgyi Albert 
nem a paprikát nézte 
volna meg, akkor a 

citrom C-vitamin-tartalmának a tízszeresét találta volna benne. 
Kínában gyógyszernek minősítették, míg nálunk csak egész-
ségvédő, betegséget megelőző, általános erősítő szerként 
ismerik el. 
     Gyümölcsét elsősorban feldolgozva és nem nyersen fo-
gyasztják. Feldolgozva dzsem, bor, ivólé, likőr, zselé, sőt olaj-
termék is készül belőle. Gyümölcsét gyógyszeralapanyagként 
is hasznosítják: nehezen gyógyuló sebek, fekélyek gyógyítá-
sára. Helyileg alkalmazva a homoktövisolaj felgyorsítja a seb-
gyógyulást. Kifejezetten ajánlott égési és fagyási sérülésekre, 
vágott sebekre. 
     Több ezer éve használták már a növény termésének olaját 
a kínai császárok gyógyítására. A legendák szerint Dzsingisz 
kán katonái is fogyasztották a homoktövis olaját, hogy növeljék 
erejüket és szívósságukat. Az ókori Görögországban a ho-
moktövis gyümölcsét a lovaknak adták az olimpiai játékok 
előtt, hogy növeljék azok fizikai erejét, javítsák a külsejüket, 
mivel a lovak szőre gyönyörűen csillogott tőle. Kirill, a szláv 
ábécé megalkotója, ezzel az olajjal kezelte a betegeket és a 
sebesülteket. Az ő példáját követték később az orosz kozákok. 
Enyhén savanykás íze és üdítő hatása miatt a homoktövis 
gyümölcsét előszeretettel fogyasztják a szibériai vadászok, 
akik ezt a gyógynövényt szibériai ananásznak nevezik. Im-
munstimuláló hatásának köszönhetően a homoktövisolaj az 
űrhajósok étrendjében is szerepel.                                        KL 
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M E G H Í V Ó  
  

A Ráckeresztúri  
BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület  

szeretettel hívja  
Önt és kedves családját 

2015. november 7-én,  
szombaton, 15 órai kezdettel 

a Márton-napi új bor ünnepére  
rendezett  

batyus bálba  
a sportcsarnokba. 

Belépés jó kedvvel, derűvel és  
ötszáz forint ellenében. 

 

Zenél Steinmann György. 
 

MŰSOR   ZENE   TÁNC  TOMBOLA 
 

Tombolatárgyakat szívesen fogadunk. 
 

Érdeklődni és jelentkezni:  
Pető Andrásné (Edit)  

06-25/454-224; 06-20/422-6430 
 
  

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Dobrádi Károly elnök 
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Újra dobogón a magyar feeder válogatott 
 

Az V. Feeder Világbajnokságnak Hollandia adott otthont 
2015. július 11–12. között. A versenypályát a Gent–
Terneuzen-csatorna Westdorpe melletti szakaszán tűzték ki; 
huszonhat ország csapata nevezett. Magyarországot hatfős 
válogatott: Döme Gábor, Erdei Attila, Kocsis László, Novák 
János, Siroki Dávid, Sivák Mátyás, valamint szövetségi kapi-
tányunk, Walter Tamás, a másodkapitány Vidó Ferenc és a 
négyfős segítőgárda képviselte. 
     Az itthoni vizekhez képest halban igen szegény csatornán 
minden egyes kapásért meg kellett küzdeni. Az edzésnapok 
alatt letisztult csapattaktikát a háttéremberek és természete-
sen a szövetségi kapitány irányította. Sajnos az első napi 
sorsolás nem nekünk kedvezett, azonban kis szerencsével a 
szombati forduló után a magyar csapat pontazonossággal 
második volt a nemzetek között. Íratlan szabály, hogy az első 
versenynap után a legtöbb pontot szerző horgász helyett 
másnap a tartalék horgász versenyez. Azonban a teljes csa-
pat egyenletes eredménye miatt a kapitány nehéz döntés elé 
került. A legtöbb pontot én szereztem, így számomra egyér-
telmű volt, hogy vasárnap nem horgásztam. Ezzel a döntés-
sel is segítettem a kapitányt a munkában, helyette az első két 
szektor másodkapitányi feladatait láttam el vasárnap. A csere 
sikeres volt, és egy roppant kiélezett, az utolsó percekig nyílt 
versenyben, igaz csak kis előnnyel, de a magyar csapat ért 
fel a dobogó harmadik fokára. A világ egyik legjobb érzése 
egy csapattal együtt felállni a világbajnokság hatalmas dobo-
gójára, még akkor is, ha a világbajnok angol csapat nem 
fukarkodott az ötliteres üvegből a pezsgőt locsolni a francia 

horgászokra és persze 
ránk is... 
     Kijelenthetjük, hogy 
a legnehezebb világ-
bajnokságán van túl a 
csapat, és kivétel nél-
kül mindenki nagyon 
büszke erre a bronz-
éremre. Egy biztos, a 
magyar válogatott na-
gyon sokat erősödött 
ezen a vb-n. Nem fel-

tétlenül horgásztudásban vagy technikai téren, hanem – saját 
bevallásuk szerint is – csapatszellemben. A csapatnak na-
gyon sok erőt adott a telefonon és interneten érkező biztatás, 
valamint a külföldön élő magyar barátaink személyes szurko-
lása. A jövő évi Feeder Világbajnokság helyszíne Újvidék 
lesz. Közeli víz, ahol remélhetőleg még többet tud készülni a 
magyar csapat.                                                         
                                    

Kocsis László 

„Kézilabda az iskolában” program  
a gyerekekért, a kézilabdáért 

 

A Magyar Kézilabda Szövetség pályázati kiírása 2013 
tavaszán jelent meg iskolák részére. Örömmel nyújtot-
tam be a pályázatot, mert láttam a benne rejlő lehetősé-
geket. Nagy örömünkre a pályázat pozitív elbírálásban 
részesült, mert nem csak azokra az iskolákra számítot-
tak, ahol eddig is aktívan jelen volt ez a sportág. Az első 
évben ötven, a másodikban kilencvenkét, idén szeptem-
bertől pedig már százhúsz iskola van jelen a program-
ban. 
     A program lényege, hogy egy előre meghatározott 
tanmenet szerint kell haladnunk. A munkánkat neves 
szakemberek az általuk kialakított szempontok szerint 
felügyelik. A szakfelügyelők havonta ellátogatnak az is-
kolákba, és ott segítséget nyújtanak a programban dolgo-
zó testnevelőknek. Az együttműködés két évre szólt, 
amit szeptemberben újabb két évvel meghosszabbítot-
tak. Az iskolánk szerállománya is növekedett köszönhe-
tően a szövetségtől kapott mintegy 250 000 forintos 
szercsomagnak. 
     Az első évben felkérést kaptunk, hogy a Nemzeti 
Kézilabda Akadémián megrendezett szakmai napon mi 
is tartsunk bemutatóórát. Ez mind a gyerekek, mind az 
én számomra nagy megtiszteltetést jelentett. Olyan szak-
emberek előtt mutathattuk meg magunkat, mint Mocsai 
Lajos, Hajdú János, Kiss Szilárd, Bohus Bea. 
     Idén szeptember 15-én a Magyar Televízió új sport-
csatornájának (M4) utánpótlás magazinja látogatott el 
hozzánk. Az interjú és a felvétel célja a program bemuta-
tása és megismertetése volt. Nagy dicsőség az iskolának, 
hogy erre minket találtak a legalkalmasabbnak. Itt volt 
Juhász István, a program kitalálója, a kézilabda-szövetség 
volt szakmai igazgatója, Gyömörey István utánpótlás-
szakágvezető és Buday Ferenc 119-szeres válogatott játé-
kos (Utóbbi két úr az én szakfelügyelőm volt az első és 
második évben.) A riport megtekinthető a            
https://www.youtube.com/watch?v=hbQJameUBwE címen.  
     Januártól a program keretében versenyrendszer is 
indul, amiben természetesen mi is részt veszünk. Jelen-
leg az iskolában mintegy ötven gyerek jár edzésre az alsó 
és a felső tagozatról. Ahogy a programban részt vevő 
iskolák száma is növekszik, úgy a mi edzéseinken is egy-
re növekszik a létszám.  
     Olyan nagy lehetőség ez, amit nem szabad elengedni, 
dolgozni kell tovább, és a munka meghozza gyümölcsét. 
 

Kókai Dávid 
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TÁKOS 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei háromszázötven 
lelkes kisközség a Beregi-síkságon található, Csaro-
dától három kilométerre. A település első említése 
1321-ből való. Legismertebb nevezetessége az 1766-
ban épült zsindelytetős, paticsfallal körbevett református temp-

lom, melyet „mezítlábas Notre-Dame” néven is emlegetnek. Az ötvennyolc festett virágos 
kazettából álló famennyezetet Asztalos Ládor Ferenc készítette. A kazettás mennyezet leg-
főbb motívuma a tulipán. A templom padlója döngölt sár.  
     Tákos határában található a Bockereki-erdő; a tájat égerlápos erdők, gyöngyvirágos töl-
gyesek foltjai tarkítják. Sok fekete gólya fészkel errefelé, s más ritka állatfaj is megtalálha-
tó, mint például a keresztes vipera fekete változata.    

A templomgondnok üzenete ● Néhány éve    
Baráth Menyhértné, a tákosi templom gondnoka 
mutatta be a műemléket egy televízió-műsorban. 
Erzsike néni szavai ínséges időkben erőt adhatnak: 
„Mindig arra kérem az Istent, hogy becsüljék meg 
egymást az emberek, értékeljék egymást, és ne 
nézzenek át egymáson! Jobb a sűrű krajcár, mint a 
ritka garas, mindig ezt mondom. Mert pénz nélkül 
nem lehet élni, de mellőzhető. Akármennyi vas le-
het, ha szeretet nincs, akkor semmi sincsen.”  

M U N K A L E H E T Ő S É G  
 

A HSA Kft. áru-összekészítő munkatársakat keres XXII. kerületi munkahelyre, általános teljes munkaidő-
ben, napi 8 óra. Feladatok: megrendelések összekészítése, raktári feladatok, árumozgatás. Utazás: céges   
buszjárattal. Fizetés: havi nettó 110-130 ezer forint. Elvárás: megbízhatóság, megfelelő fizikum. Előny:   
hasonló területen szerzett tapasztalat. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal vagy telefonon lehet: 

deli.ferenc@hsakft.hu; 06-30/421-1727 (reg.szám: HBMMK6291/2/2001) 

Á L L AT I  T O T Ó  
(A totót a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár munkatársa készítette.) 

 

1. A szivacs azért lyukacsos, hogy könnyebben tudjon enni. 
                                                Igaz/Hamis 
2. A csigának a tapogatói végén vannak a szemei.         Igaz/Hamis 
3. A ma élő legnagyobb emlősállat a cápa.           Igaz/Hamis 
4. A tengeri uborka növény.              Igaz/Hamis 
5. Veszély estén az oposszum dögnek tetti magát.         Igaz/Hamis 
6. A delfinnek 200 foga van.              Igaz/Hamis 
7. A puma a leggyorsabb állat.                         Igaz/Hamis   

  8. Az ókori Egyiptomban a skarabeus bogarat szent állatként tisztelték.                                         Igaz/Hamis 
  9. A kakukk a saját fészkébe rakja a tojásait.                       Igaz/Hamis 
10. A mosómedve fogyasztás előtt a táplálékát  megmossa.         Igaz/Hamis 
11. A bölömbika egy bikafajta.             Igaz/Hamis 
12. Az óriás panda kizárólag bambuszrügyeket fogyaszt.            Igaz/Hamis 
13. A legkisebb hal hossza 1 cm.             Igaz/Hamis 
+1 A madárpók a szőrszálaival érzékeli a föld rezgéseit.             Igaz/Hamis 
A megfejtést 2015. november 10., éjfélig várjuk a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen is    
leadhatják a könyvtárban. A 2015. szeptemberi skandináv rejtvény helyes megfejtése: Sinka István Fekete bojtár vallomásai. Tizenhá-
rom helyes megfejtés érkezett. A három szerencsés nyertes: Görög Szabina, Király Istvánné, Szabó Gyuláné Halmai Ilona.          
A nyeremények a könyvtárban vehetők át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!  
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NYEREMÉNYJÁTÉK  
Mi látható a képen? 

 

A fotó Ráckeresztúron készült. 
Kérdés, hogy pontosan hol. A meg-
fejtéseket a 

 rackereszturi.hirmondo@gmail.com  
címen várjuk, vagy személyesen is 
leadhatják a könyvtárban nyitvatartási időben.  
 

Határidő: 2015. november 10. 
 
Előző havi játékunk megfejtése: emléktábla a polgármesteri hiva-
tal (volt gyógyszertár) falán. Tizennégy helyes megfejtés érkezett, 
a sorsolás nyertese: Lukácsikné Novák Éva. Gratulálunk! 

Az örök fiatalság titka  
(Útravaló üzenet) 

 

„...megpróbálom a fiatalabbak számára pár 
tapasztalati tanácsban összefoglalni válaszo-
mat. Mindenekelőtt ne tartsák számon éveiket! 
Minden fájdalom jobban fáj, ha az ember azt 
korának tulajdonítja. Éljenek és dolgozzanak 
tovább úgy, mintha mi sem történt volna. Fő-
ként pedig ne adják fel érdeklődéseiket és a 
munkát, amire az öregembernek még életbevá-
góbb szüksége van, mint a fiatalnak. Szeressék 
és támogassák, ne csak gyermekeiket és unoká-
ikat, de minden náluk fiatalabbakat! Fiatalok 
között élni, őket megérteni, egyenesen fiatalító 
csodaszer! Végül becses testüket se hanyagol-
ják el! Járjanak nagyokat, ússzanak, és ne saj-
náljanak napi tíz percet a jó öreg Müller torna-
gyakorlataitól sem!” 
(A nyolcvanéves Bárdos Artúr rendező, színigazgató 
válaszolt így a Voice of America riportere, Nadányi Pál 
kérdésére  1962-ben. A felvétel az Országos Színház-
történeti Múzeum Hangtárában található: HK 352.)   

„Amíg vannak, akik szeretnek, van értelme az életednek”  
 

Az idősek világnapja alkalmából idén is műsorral, vacsorával és megle-
petéssel köszöntötte az önkormányzat Ráckeresztúr szépkorú lakóit. 
Kókai Dávid alpolgármester beszédében kiemelte, hogy az idősektől 
kapott tudást meg kell őrizni, és továbbadni a fiatalabb nemzedékeknek. 
Zólyominé Margitai Zita Márai Sándor gondolatait idézte: „Az élet gazda-
gabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány 
percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal: 
tehát az ünneppel.” Az ízlésesen megterített asztalokon az óvoda dolgo-
zóinak és gyermekeinek üzenetét olvashatták az idősek: „Amíg vannak, 
akik szeretnek, van értelme az életednek. Mindegy, hogy rohannak az 
évek, ha érzed melegét egy kéznek.”  
     Az óvodások és az iskolások műsorát követően Süveges Boglárka 
verset mondott, Fekete Alex furulyán adta elő a Titanic című film betétda-
lát, Bicskei Regina szintetizátoron játszott több népszerű slágert. A ren-
dezvényen résztvevők megtekinthették a régi fotográfiákból készült kiállí-
tást, valamint az idősek világnapjára kiírt irodalmi és rajzpályázatra érke-
zett alkotásokat.  
     A finomabbnál finomabb hidegtálak mellett oroszkrémtorta is került az 
asztalra. A jó hangulatú rendezvényt az önkormányzat támogatásával a 
falugazdálkodási kft. szervezte a közfoglalkoztatottak közreműködésével.                              

KISS JÓZSEFNÉKISS JÓZSEFNÉ  
        Szentlászlópuszta 

 

„Soha ne bánd, hogy múlnak az évek, 
Helyedbe gyermekeid, unokáid lépnek. 

Mosolyog az ég, ahol utad vezet, 
Millió kis virág kísérje lépteid. 

Születésnapodra nem kívánunk egyebet, 
csendes lépteid kísérje szeretet.” 

 Boldog 80. születésnapot és  
nagyon jó egészséget kíván: 

 

Paizs Istvánné, a Népkör elnöke és 
Baki Jóska 
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Hirdetés 


