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1956–2016
Októberben az 1956-os
forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk
Dutka Ákos és Fáy Ferenc
versével
Ember és magyar
Ady kérdezte sorsa éjjelén:
Lehet-e az ember, ember és magyar?
Feleltek ti bátor, szent fiúk
Lássuk: a Világ most vélünk mit
akar?
Vagyunk egy szálig elszánt emberek,
Kiket tiporni tovább nem lehet
Ha kell még én is veletek halok,
Ha engedtek Ti szent fiatalok.
Öt nap, s öt véres, szörnyű éjszaka
A csillagokba írta szentelt nevetek,
Köszönöm nektek drága, szent fiúk,
hogy visszaadtátok a csüggedő hitet,
S a barrikádok hunyó szent
sugarainál
Adynak kiáltsuk szabadon ma már
Mit az ég falára vérrel írtatok
Emberek vagyunk, újra magyarok.
*

Októberi halott
Fehér volt, sápadt, mint a köd,
kopott, akár a fák.
S a nyirkos, őszi lomb közé
rejtette homlokát.
A szája széléről rubin
virággá nyílt szavak
peregtek szét a fák közé...
Leroskadt házfalak
pihentek barna ujjain,
szemébe bújt az ég,
s egy ország fogta könnyesen,
némán ütőerét.

Múltidéző – 1956
Bemutatkozik Ráckeresztúr új fogorvosa
Mosoly percek
Meséljünk mindennap!
Skandináv rejtvény; nyereményjáték
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ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Újszülöttek

Gyógyszertári ügyelet
október 22., 23.: Martonvásár 06-22/569-146
október 29., 30.: Ercsi 06-25/505-790
okt. 31., nov. 1.: Ráckeresztúr 06-25/455-812
november 5., 6.: Ercsi
november 12., 13.: Martonvásár
november 19., 20.: Ráckeresztúr
november 26., 27.: Ercsi
december 3., 4.: Martonvásár

Egészségház
(Petőfi Sándor u. 7.;

25/455-804)

Háziorvosok rendelési ideje
Dr. Bánovics Ilona 06-30/475-5781
Asszisztens: Erdősi Zoltánné
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

Fogorvos – dr. Kálmán Andrea
06-20/389-0278
Asszisztens: Petrik Tiborné
Hétfő, szerda: 14.00–20.00
Kedd, csütörtök: 8.00–14.00
Péntek: 8.00–13.30
Gyermekfogászat:
kedd: 8.30–12.30

Védőnői szolgálat
Farkasné Vancsura Ildikót Peszter
Zsuzsanna helyettesíti
06-20/852-0351

Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba
06-20/852-0351. Rendel kéthetente
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpontegyeztetés szükséges!

Orvosi ügyelet
Készenléti sürgősségi ügyelet
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuálisan rendelő háziorvos.
Sürgősségi betegellátás
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepnapokon: Ercsi Egészségügyi Központ
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021)

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

Falugazdász – Glaszhütter Anett
06-70/436-2449

Huber Csenge 2016. szeptember 8.
Balog Amanda Alisa 2016. szeptember 21.
Baki Judit 2016. szeptember 22.
Molnár Lorena 2016. szeptember 24.
Török Ádám Bence 2016. szeptember 26.
Az újszülötteknek és családjuknak szeretettel gratulálunk.

Elhunytak
Peszer Jánosné (Horváth Margit) 2016. augusztus 9.
Nyúl Lászlóné (Csávás Róza) 2016. augusztus 20.
Szücs Györgyné (Magda Emma) 2016. augusztus 31.
Az elhunytak hozzátartozóinak sok erőt kívánunk a fájdalom elviseléséhez.
Az adatvédelmi törvénynek megfelelően a rovatban csak azok nevét tesszük közzé, akiknek hozzátartozói írásban hozzájárultak ehhez.)

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, adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok.
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!

Megújult a település honlapja
Magyar László önzetlen felajánlásának köszönhetően új
külsővel várja látogatóit a www.rackeresztur.hu honlap. Könnyen kezelhető, informatív, folyamatosan
frissül. A tárhelyet díjmentesen biztosítja az Arany
Antenna Bt.
A honlapon a legfrissebb hírek, információk mellett megtalálhatók a képviselő-testületi jegyzőkönyvek,
az önkormányzati ügyintézéshez szükséges nyomtatványok, a Ráckeresztúri Hírmondó eddig megjelent számai pdf formátumban. Könnyen elérhetők a közérdekű adatok, a legfontosabb telefonszámok, de akár a
busz- és vonat menetrend vagy az időjárás-előrejelzés
is.
Köszönjük Magyar László értékes munkáját! Tisztelettel várjuk Olvasóink honlappal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait.
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Új körzeti megbízott
Szecsei László rendőr törzsőrmester öt éve, 2011. december elsején lépett a rendőrség szolgálatába. A Gárdonyi Rendőrkapitányságon
kezdett dolgozni, Velencén,
majd Martonvásáron teljesített szolgálatot. Idén szeptember elsején került az Ercsi Rendőrőrsre, s ő lett Vásári Dénes rendőr főtörzsőrmester mellett Ráckeresztúr körzeti megbízottja.
Szecsei László elmondta, a bűncselekmények megelőzése, az esetleges bűncselekmények felderítése a cél. Reméli, hogy a lakossággal és a polgárőrökkel továbbra is
jól tudnak majd együttműködni.
Ha bárki bármi gyanúsat észlel, hívja bizalommal a
két körzeti megbízottat a 06-20/210-5166-os telefonszámon, vagy az ercsi rendőr járőrt, vagy a ráckeresztúri
polgárőröket.
RH

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039
Körzeti megbízott:
Szecsei László, Vásári Dénes
06-20/210-5166
Polgárőrség: 06-70/211-6424

Szerkesztői levél
Még a nyáron láttam egy fiatalembert, amint a második
világháborús emlékmű lépcsőjén üldögélve cigarettázott, talán ott jobban érzékelte telefonja a wifit, vagy
odasütött a nap, nem tudom. Nemrég két általános
iskolás fiú gyalogolt keresztül a Hősök kertjében kialakított orosz katonai temetőn, nyilván lerövidítve az utat
hazafelé. Elgondolkodtam, vajon tudják-e egyáltalán,
hogy min taposnak. Ismerik-e a helyi történelmet, és
hallottak-e a Hősök kertjében álló emlékművek történetéről, szerepéről?
Ha a kövek mesélni tudnának… – hangzik el gyakran ez az óhaj, amikor elődeink ténykedését kutatjuk, s
nem találunk elegendő dokumentumot, írásos anyagot,
hogy hitelt érdemlően rekonstruálhassuk az eseményeket. A emlékezet is megkopik lassan, s egyre kevesebb
az élő szemtanú, akihez fordulhatunk.
Októberben az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire és áldozataira emlékezünk. Hatvan esztendővel ezelőtt nemcsak Budapesten mozdultak meg az
elégedetlen emberek, hanem a vidéki városokban, falvakban is. A ráckeresztúri történéseket, a forradalomhoz kötődő emlékeit Bicskei Nándor kötetben rögzítette,
e havi Olvasólámpa rovatunkban a Sötét erők című
könyvből idézünk. A hatvanadik évfordulóra készült
múltidéző összeállításban a tíz évvel ezelőtti anyagból
válogattunk, amely teljes terjedelmében elérhető a
könyvtárban. Ugyancsak a forradalmi eseményeket
idézzük fel az Emlékezzünk október hőseire! című ismeretterjesztő totóban és a címlapon olvasható versekkel,
képekkel. Október 23-án gyújtsunk gyertyát közösen a
forradalmárok, mártírok emlékére.
Gajdó Ágnes
(A címlapon látható 56-os fényképek forrása: fortepan.hu)

Októberben született
Liszt Ferenc (1811–1886)
zeneszerző
A magyar Liszt Ádám és az osztrák
Lager Mária Anna gyermeke az ausztriai Doborjánban (Raiding) született,
ahol édesapja az Esterházy család birtokán szolgált. A szülők figyelmet
fordítottak tehetséges fiuk nevelésére.
Első zongoraleckéit édesapja adta, aki maga is több hangszeren játszott. Liszt soproni és pozsonyi koncertje idején
még tízéves sem volt, de gyönyörű játékával olyan sikert
aratott, hogy további zenei tanulmányaihoz magyar főurak
ajánlottak föl ösztöndíjat. Apjával 1822-ben Bécsbe ment,
ahol Carl Czernynél és Antonio Salierinél tanult. 1823 májusában először lépett fel Pesten. Ősszel a Luigi Cherubini
vezette párizsi Conservatoire-ban, és így magánúton folytatta tanulmányait. Többek közt Ferdinando Paer zeneszerzést tanított az ifjú Lisztnek. Párizs minden művészre nagy
hatással volt. Liszt további életét és fejlődését is döntően
befolyásolta a francia főváros szellemi és művész elitje.
Több európai országban is koncertezett virtuozitásával
ámulatba ejtve közönségét. Pályafutása során több ízben is
adott jótékonysági koncertet, például a pesti árvíz károsultjainak javára vagy a Nemzeti Zenede létesítésére.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HÍREK

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete 2016. szeptember 26-án tartott ülésén
hozott döntésekről:
● A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat által
létrehozott Szent László Falugazdálkodási Nonprofit Kft.-t végelszámolással megszünteti. Ügyvéd és könyvvizsgáló bevonásával kívánjuk az eljárást lefolytatni. Mindeközben gondoskodunk a
kft. által ellátott feladatok önkormányzathoz történő átvételéről, a
folyamatosság biztosításáról.
● Csapó Dávidot bíztuk meg a futballpálya gondnoki teendőivel.
● Támogattuk az idősek világnapja megrendezését, iskolai és
óvodai eszközök beszerzését, valamint az iskolai úszásoktatást.
● Az önkormányzat a hétköznapi szállítási feladatok ellátásához
utánfutót vásárolt, melynek őrzéséről, tárolásáról is gondoskodtunk.
● A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége idén novemberben
Ráckeresztúron tartja éves közgyűlését, amelynek a költségkeretét jóváhagytuk.
● A járási hivatallal a tavalyihoz hasonló megállapodást kötünk
az ügysegédek fogadásának biztosítására.
● Az önkormányzat ismét csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati
fordulójához, ezért kérjük az érintetteket, hogy figyeljék a pályázat benyújtásának lehetőségét.
● A Jenei Fogászat részéről a jövőben dr. Kálmán Andrea fogorvos viszi tovább az ellátást, és jóváhagytuk azt is, hogy december 1-jétől vállalkozási formában üzemeltetik tovább a fogorvosi
praxist.
● Módosítottuk a 2016. évi költségvetési rendeletünket, átvezetve rajta az évközi döntésekből eredő változásokat.
● Felülvizsgáltuk az egészségügyi alapellátások körzeteiről
szóló rendeletünket, melyben a legfontosabb változás az, hogy
létre kívánunk hozni egy második védőnői körzetet. A két körzetben két kiváló védőnőnk látja majd el a feladatokat egymás között megfelelően megosztva, és biztosítva egymás helyettesíthetőségét is.
● Pontosítottuk a közterületek használatáról szóló rendeletünket, valamint elfogadtuk a helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv kisebb, célirányos módosítását.
● Megtárgyaltuk a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést.
● Hozzájárultunk az új közterületi játszótér parkosításának költségeihez.
● Zárt ülésen egy Humán Bizottság határozata elleni fellebbezést bíráltunk el.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester

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

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői
Vízszolgáltatás:
Rézbányai József 06-30/598-1269
Varga István 06-30/598-4776
Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/819-5607
Gondi Géza 06-30/868-2293

FELHÍVÁS
A tűzifaigényeket 2016. október 20-áig
lehet leadni a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán. Bővebb információ a
06-25/517–900-as telefonszámon
kérhető.
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

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.

Bursa Hungarica-pályázat
Ráckeresztúr Község Önkormányzata csatlakozott
a Bursa Hungarica pályázati kiírás 2017. évi fordulójához. A korábbi évekhez hasonlóan a felsőoktatási
intézményben tanulók (A típusú) és a felsőoktatási
tanulmányaikat kezdeni kívánó tanulók (B típusú)
adhatnak be pályázatot. Az ehhez szükséges űrlapot
a www.bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon
a belépést követően tölthetik le, melyet kitöltve, a
szükséges mellékletekkel együtt 2016. november
8-ig adhatnak le a hivatal ügyfélszolgálatán.

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

www.rackeresztur.hu
Lejárt sírok újraváltása a temetőnkben
A temető tulajdonosa a Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség, fenntartója Ráckeresztúr Község Önkormányzata.
A temetőben egyszemélyes és kétszemélyes sírhelyeket
alakítottak ki. A sírhelymegváltás 25 évre szól, de minden
újratemetéskor időarányosan ki kell egészíteni a 25 éves
megváltást.
Az egyszemélyes sírhely 25 éves megváltási díja tizenötezer forint, a kétszemélyes sírhely 25 éves megváltási
díja harmincezer forint.
Egyes sírhelybe egy koporsón kívül négy urna temethető
el. Kettes sírhelybe két koporsón kívül nyolc urna temethető
el. Koporsós rátemetés meglévő koporsós sírra 25 éven belül
nem engedélyezett.
A sírhelyeket Pátkai Istvánnál, a Ráckeresztúri Római
Katolikus Egyházközség világi elnökénél lehet megváltani, vagy a lejárt sírokat újraváltani. Azok a sírok, amelyekbe 1991-ben, vagy azt megelőzően volt az utolsó temetés,
lejártak. A lejárt sírokat újra kell váltani!
Sírhelymegváltás lehetséges kedden 10-től 12 óráig és
csütörtökön 14-től 16 óráig a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.
Pátkai István
a Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség világi elnöke
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Gyémántlakodalom előtt
A Lászlópusztán élő idős Szente Imre és felesége,
Czeilinger Terézia 1956. október 13-án esküdött egymásnak örök hűséget a ráckeresztúri templomban. A fiatalokat Németh László atya adta össze, és az anyakönyvvezető előtt is kimondták az igent, életre szóló esküt tettek: kitartanak egymás mellett jóban, rosszban, egészségben, betegségben.
Hatvan esztendeje élnek együtt, s ahogy Imre fiuk
mesélte, szinte sose hangzott el köztük hangos szó,
nem veszekedtek. Imre bácsi és Teri néni a gazdaságban dolgozott, állatokkal foglalkoztak, korán keltek, későn tértek
nyugovóra. Tisztességesen, lelkiismeretesen tették mindennap,
amit tenniük kellett. Ellátták munkahelyi feladataikat, s nevelték
gyermekeiket. A családot a bánat sem kerülte el: kisebbik fiuk,
József hétévesen betegségben elhunyt.
Hat évtized nagy idő. Példaértékű és tiszteletre méltó, hogy e
két ember kitartott egymás mellett. Ők komolyan gondolták a házastársi esküt.
A hatvanadik évfordulón szeretettel köszönti a házaspárt fiuk,
menyük, unokájuk, nászasszonyuk és a község lakói. Jó egészséget, nyugalmas napokat kívánunk, s azt, hogy mindig örömmel gondoljanak vissza arra a hatvan esztendővel
ezelőtti napra, amikor kimondták azt a bizonyos, boldogító igent.
Isten éltesse egészségben, szeretetben Teri nénit és Imre bácsit! Sok boldogságot kívánunk hatvanadik
házassági évfordulójukon!

Ráckeresztúr lakói és Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Idősek világnapja
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a
világ nem vele kezdődött” – írja egy helyütt Sütő András. A mi világunkat
apáink, anyáink, nagyapáink, nagyanyáink építették. A jelen nekik köszönhető, s mi egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatjuk meg. Mindennapi
munkánkhoz eleink adhatnak erőt, rájuk gondolva, támaszkodva, tapasztalataikat, bölcsességüket felhasználva hittel és bátran dolgozhatunk.
Az idősek világnapján Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester Aranyosi
Ervin-verssel köszöntötte a megjelenteket, majd következett az ünnepi
műsor. Tóth Éva és Leblanc Győző operett-slágerekkel és népszerű nótákkal
Lapzárta után rendezte szórakozatta a közönséget. Ráadásként
meg a Ráckeresztúri Isko- elhangzott a Honfoglalás című filmből islásokért Alapítvány a ha- mert Kell még egy szó… kezdetű dal. A jó
hangulathoz hozzájárult Marczinka
gyományos szüreti felvo- Marika nótaénekes és Steimann György
nulást és bált. Minderről zenész is.
következő lapszámunkban
Ne feledjük a régi sláger üzenetét:
olvashatnak bővebben.
(rh)
nem csak a húszéveseké a világ!
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Sötét erők

Ha visszaemlékezem az események kezdetére,
még ma is megdobog a szívem, elszorul a torkom, és a sírás fojtogat. Október huszonharmadikán a munka éppen úgy folyt a cukorgyárban, mint máskor. A politizálás viszont sokkal
intenzívebb és bátrabb volt, még azok is véleményt nyilvánítottak, akikről nem lehetett tudni, hogy pontosan melyik oldalon állnak. A
meglepő az volt, hogy mellettünk tettek hitet
még azok is, akikben eddig kételkedtünk. Ez
már sok mindent megmagyarázott. (…)
Igazából még akkor nem nagyon fogtuk fel
a pesti eseményeket. Lelkesedtünk, és vártuk a
legkevesebb elérhető eredményt, azt, hogy
Nagy reformja kapcsán egy kicsit jobb lesz.
Sejteni sem mertük, hogy ekkora felfordulást végeznek az
„elvtársak”. A gyárban azért az irodai reformpártiak, mivel
ott volt rádió, és mindent tudtak, már mozgolódtak.
Kezdtek kibontakozni a különböző csoportok. Mi pedig a
műszak végén, délután hazamentünk, mint aki jól végezte
dolgát.
Mikor a buszról leszálltam, a Hangya vendéglő előtt
kisebb csoport állt, és a kör közepén egy ember (…) valamit olvasott. Odamentem, hogy megnézzem, mi történt,
bár sejtettem. Lehettek vagy százan a tolongók, még a
kocsmából is kijöttek a lármára, és kiabálták: Józsi, mi van,
nyögd már ki végre, mi a fene az, amit magyarázol. Mellettem állt Paksy tanító bácsi, aki hajdan az osztályfőnököm
volt. (…) Azt mondja, Nándikám, olvasd már fel azt az
írást, mert ez az ember csak makog, semmit sem lehet
érteni. Majd a kocsma előtt lévő villanyoszlopcsonkra
felsegített, amiről még a háború alatt elvitték a faoszlopot.
Ennek a betonszószéknek a tetején döbbentem rá, hogy
küldetésem van, nem véletlen kaptam a kezembe a tizenhat pont szövegét, melyet nekem kellett felolvasnom, akkorra már egész kis tömeg előtt. Hangosan, érthetően
olvasd fel a szöveget, mondta a tanító bácsi. Megértettem.
Hangosan, érthetően, kellő hangsúllyal és hatalmas lelkesedéssel olvastam.
Éreztem, mennél több pontot olvasok, annál jobban
tűzbe jövök. Mire a végére értem, már egész szónoknak
éreztem magam. Azt kérdezték többen, mi az, mi történt,
mondj már valamivel többet. Mintha én többet tudtam
volna. Azt viszont határozottan tudtam, egy ilyen tizenhat
pontos fogalmazvány csakis forradalmi helyzetben születik. Én azt mondtam lelkesen, vagy az is lehet, hogy kiabálva, harsogva, hogy mindenki hallja, még aki a lakásban
van, az is. Kitört a forradalom Pesten. Megdőlt a diktatórikus rendszer, és Nagy Imre az ország miniszterelnöke.
Nem is tudom, honnan vettem ezeket a gondolatokat,
hisz előttem semmi nem volt bizonyos, de az események
ismeretében nem is történhetett másképp. (…)
Másnap még bementem a cukorgyárba, de már munka
nemigen volt. (…)

A nemzetőrség, melynek a parancsnoka voltam, és a vezetőség leginkább hozzám közeli barátok, Imre, Karcsi és
István, aki ma az USA-ban él, Laci, Tibi voltak, akik csak
alkalomszerűen látogattak meg minket, mi azonban nap
mint nap a községházán voltunk. (…)
Egy alkalommal megjelent nálunk egy állig felfegyverzett fiatalember, aki Pestről érkezett, hogy erősítést toborozzon, ...és arra kért, próbáljuk megszervezni, hogy valamilyen élelmet szállítsunk Pestre. (…) Az az ötletem támadt, hogy a legegyszerűbb módja, ha a rádión keresztül
teszek felhívást a keresztúri embereknek. ...működött a
faluban az úgynevezett néprádió. (...) A postamester aszszony a mi oldalunkon állt, ...közösen megírtuk a szöveget, amit ő maga mondott mikrofonba. A falu lakói azonnal reagáltak kérésünkre, még kenyeret is sütöttek, hogy a
sebesülteknek legyen mit enni. Hoztak kolbászt, szalonnát és mindent, amit egy vidéki háztartásban meg lehetett
találni. (…) Budavári Pista
bácsi, a munkástanács elnöke
azonnal intézkedett, és kaptam egy teherautót. Elvittük a
szállítmányt a kijelölt Tétényi
úti kórháznak. Az orvosok és
a betegek nagy örömmel fogadtak, és én megígértem, ha
összejön megint egy fuvar,
akkor újból eljövök. (…)
Egy alkalommal a motoromra pattantam, és meglátogattam az egyik unokatestvéremet, a Vödrös Öcsit. ...Öcsi a Corvin köziekhez tartozott, Pongrácz Gergely volt a főnöke. Elvitt a Corvin
közbe, de már csak motor nélkül, mert kapuról kapura
lehetett osonni, nehogy egy lesipuskás ávós puskavégre
vegyen bennünket. ...Sajnos Pongrácz Gergellyel nem
találkoztam, pedig azért mentem oda, hogy a legendás
parancsnokot megismerjem. (…)
Ma már azt sajnálom, hogy csak két alkalommal voltam Pesten, a fegyveremet sem használtam túl sűrűn.
Sajnálom, hogy nem maradtam az unokatestvéremmel a
...a kis csapatunkhoz csatlakozó, zömében fiatalokkal Corvin közben azon a bizonyos napon. Sajnálom, és
mi is megalakítottuk a nemzetőrséget, melynek én lettem a örökké sajnálni fogom.
parancsnoka. Sürgetésemre az idősebb aktív korosztály
Bicskei Nándor
pedig a falu aktuális vezetőségét hozta létre. Tagjai soraiban volt édesapám és még négy-öt barátja. Később támo- (Bicskei Nándor Sötét erők című könyve magánkiadásban jelent meg,
gatásukról biztosította apámat több ráckeresztúri.
egy példánya a könyvtárban megtalálható.)
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Tíz évvel ezelőtt, az 1956-os
forradalom és szabadságharc
ötvenedik évfordulóján tartalmas összeállítás jelent meg a
Ráckeresztúri Hírek hasábjain a helyi eseményekről. Varga
Viktor szerkesztő interjút készített Bicskei Nándorral, megszólaltatta a Budavári fivéreket, Zoltánt és Miklóst, valamint a
Gérecz nővéreket. Múltidéző rovatunkban ebből a szerkesztett anyagból válogattunk.

MÚLTIDÉZŐ – 1956

„1956. október 23-án apám, Budavári István, aki a ráckeresztúri állami gazdaság főgépésze (műszaki vezetője) volt, a gazdaság Csepel
teherautójával Budapesten tartózkodott, de a tüntetések és a harcok
következtében csak hajnalra értek haza. Tőle hallottunk először az
azóta már közismert eseményekről.
Amikor megalapították az állami gazdaság munkástanácsát, apánk
lett az elnök. A műhely dolgozói lelkesen adtak bicskát, és fogták a
zászlót, hogy kivághassa a csillagos címert. Az utcai falon fekete festékkel lemázolták a két vörös csillagot. A munkástanács átvette az
irányítást. Az ercsi laktanyából hoztak még teherautókat, ezeken szállították Pestre, főleg a Tétényi úti kórházba a napi sok ezer liter tejet
és minden rendelkezésre álló élelmiszert. A víztorony alatti épületben vágóhidat üzemeltettek, az esztergapadokon vajat köpültek.
Mindenki tenni, segíteni akart.”
Budavári Zoltán
„A forradalom kitörésének hallatán felbolydult a falu is, a nagy hévben eltűnt a kommunista vörös zászló. Hogy azt elégették, szétszaggatták, vagy mi lett vele, azt nem tudom, de novemberben a bosszúállók már keresték, nyilván a felelősökkel együtt. Leginkább az állami
gazdaság új igazgatója, egy Farkas nevezetű ember fenyegetőzött.
Komoly volt a helyzet, mert bárkit elhurcoltak volna, ha a legkisebb
gyanúba keveredik, vagy elveszthette volna a munkahelyét. Egyik
nap fogtam magam, otthon leültem, és varrtam egy vörös zászlót.
Úgy adtuk át Farkasnak, hogy valaki eldugta a forradalmárok elől, és
csak most került elő. Ekkor egy kissé megnyugodott a helyzet.”
Gérecz Anna (a mártír költő, Gérecz Attila unokatestvére)
„A rádióban hallott hírek nyomán a hős budapesti ifjúság példájára
mi is megpróbáltunk Molotov-koktélt gyártani, de nem volt, csak
petróleumunk. Kanócként szalmaszálat dugtunk át a dugón, majd a
kanócszerzés színhelyén – a szalmakazalnál – ki is próbáltuk a művünket. Az eredmény az lett, hogy szegény Vígh Frici barátomék
hátsó udvarában (ma a posta kertje) kigyulladt és leégett a szalmakazal. Bár mi is csak nyolcévesek voltunk, de a verést elkerülendő ráfogtuk a gyufázást a Frici öccsére, a néhány évvel fiatalabb Árpira.
Lehetett volna nagyobb baj is belőle. Volt egy nagyobb szalmakazaltűz is a kisköz tájékán azokban a hónapokban, de az nem volt összefüggésben a mi »forradalmi tevékenységünkkel«.”
Budavári Miklós
„Gérecz Ilona megemlíti az egykori tanítónő-könyvtáros esetét, aki a
forradalom kitörése után ercsi otthonának a pincéjében, a szén alatt
»klerikális« röpcédulákat rejtegetett. 56 novemberében az iskolaigazgató, Weinrauch Sándor és családja az iskola szolgálati házában laktak,
ahonnan a feleség, Ilonka épp az iskolába tartott. Ott toppant elé a
két ávós, közrefogva Zalavári Emília tanítónőt. A két ávós azonnal
faggatni kezdte Ilonkát, aki így igazolt alibit a tanítónőnek: »nem volt
szenünk, hideg volt, úgyhogy összebújva kártyáztunk tegnap egész délután«.
1956 novemberében, miután »megindult a szovjet a magyarság eltiprására«, Ilona feketébe öltözött. Nem tudta pontosan, mit is gyászol, a
hazáját, a szabadságot, az elesett hősöket vagy a reményt, mindenesetre a szívébe mély gyász költözött, s befészkelte magát az a nyugtalanító érzés is, hogy családjában is lehetnek áldozatok. Ez beigazolódott: november 7-én esett el szeretett unokatestvére, Gérecz Attila.”

Az aradi vértanúk emlékére
Vértanúink
1916. október 6.
A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke földalol:
E nagy napon, hol emlék s béke leng,
A bús bitókra hittel nézzetek!
Hittel, reménnyel, mert most kél a nap,
Minden napoknál szebb és szabadabb!
A nap, melyért mi vérben esve el,
Nyugodtan haltunk ama reggelen.
Szemünk nem látta, lelkünk látta csak,
Hisz onnan jönnek mind e sugarak;
Hisz onnan árad, új világ felett,
Szentháromságunk, mely jövőt teremt:
Szabadság minden népnek, aki él
S halni tudott egy megváltó hitér,
Egyenlőség, hogy Ember ne legyen
Mások szabad prédája, becstelen.
Testvériség, mely át világokon
Kézt fog a kézbe, hisz mind, mind rokon.
Ó magyarok, ti élő magyarok,
A halhatatlan élet úgy ragyog
Rátok, ha az egekbe lobogón
Igazság leng a lobogótokon,
Az Igazság, mely tegnap még halott,
Világ bírájaként föltámadott.
A népek szent szövetségébe ti
Úgy lépjetek, mint Kossuth népei.
A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke így dalol.

Juhász Gyula
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VIRÁG-NYELV 4.
Pipacs és búzavirág
Bár nem kértünk közlési
engedélyt az alkotótól, a
festménynek az újságban a
helye. Mert egyrészt szép
és ízléses, másrészt egy
tizenegy éves gyermek
saját készítésű ajándéka a
dédapjának. Nagyon is
személyes ajándék, hiszen
az idén kilencvenesztendős
Juhász Sanyi bácsi számára sokat jelent e két virág.
Háza előtt, kertjében is sok helyütt láthatók. „A pipacs a hazáért ontott drága vért jelképezi – meséli –, a búzavirág pedig az annyira vágyott és minduntalan elvesztett és kiharcolt
szabadságot.”
Talán soha nem is lenne szabad különválasztanunk a
magyar mező két legszebb virágát egymástól. Mint ahogyan
a magyar történelem és néplélek legmeghatározóbb elemeit
sem: a vért és a szabadságot. Mert mit is üzen nekünk e két
virág? Vegyük először a pipacsot. A pipacs gyorsan elvirágzik. Nem ad túl sok időt a szemlélődésre. Annak örül, hogy
ha rövid időre is, de pirosba öltöztet egy mezőt. E látványt az
utána jövő mezei növények sem feledtethetik el. Ugyanígy
vannak szemrebbenésnyi emberi életek, mégis ők válhatnak
reményévé egy nemzetnek vagy akár az egész emberiségnek. Fiatal vérükkel egy egész történelmi korszakot képesek
átszínezni. Ünnepeinken sokszor fejet hajtunk véráldozatuk
előtt, de végiggondoltuk-e már, hogy mi van a mélyben. Mi
az, ami annyira lényeges az életben, hogy magát az életet is
érdemes odaadni érte? Értjük-e, mi is valójában a szabadság? A felszínen persze hemzsegnek a silány válaszok:
„szabadság az, amikor azt csinálok, amit és ahogy akarok,
úgy szólok, ahogyan én akarok”. Ez valójában önkény.
Vagy: „azt fogyasztok (ha lehet minél olcsóbban), amit én
akarok”. Ez pedig kényelem. Nem valószínű, hogy bárki is
ezekért a „szabadságokért” akart volna meghalni. Bármilyen
meglepő, de az emberi szabadság nem a körülményektől
függ. Ha minduntalan a külső világot tartjuk meghatározónak, valami mindig hiányozni fog, valami mindig sérül, valami mindig rabul ejt.
A búzavirág szerteágazó szárai sem borulnak soha egyszerre virágba. Ugyanígy az emberi szabadság sem lehet
soha teljes. Sőt, vannak történelmi helyzetek, amikor az
elnyomatás, a diktatúra fojtogató ereje már-már elviselhetetlen. Ám még sincs olyan búzavirág, amin ne borulna virágba
legalább egyetlen kék bimbó. Valamiért az emberi szabadság elfojthatatlan. Mi hát a valódi szabadság? Mi lehet a
folyton nyiladozó búzavirág legmélyebb üzenete? Ehhez
nem kifelé, hanem befelé kell figyelnünk. És bár elszakíthatatlan a kapcsolatunk a külső világgal, mégis a szabadság
valódi terepe az emberi lélek.

Gondolatébresztő…
„Elhull a virág, eliramlik az élet...”
(Petőfi Sándor)

Kívül a jelenségek vannak, belül a valóságok. Kívül az események, a körülmények, belül a történések, a döntések. Amikor a búzavirág beszél nekünk a szabadságról, akkor magáról az emberről beszél: ahogyan égszínkék virágai az égboltozatnak apró tükörszilánkjai, úgy az ember is képmás: egy
„gondolkodó tükörszilánk”; aki az égre néz. Ez a szabadság
kulcsa. Mert bár sokszor megváltoztathatatlan, és nehéz
körülményekkel állít szembe bennünket az élet, az égre tekintve az ember képes a végtelent visszatükrözni. Kívül a
világ, belül a szabadság. Kívül a háború, az embertelenség,
de belül a béke. A fiatalon, 1956.
november 7-én hősi halált halt költőnk, Gérecz Attila (unokanővérei itt
éltek Ráckeresztúron) írta 1954
augusztusában a „Gyűjtő” néven
ismert Kisfogházban: „Te se zokogj,
kedves, / lásd, átszövik a kínt / minden valóságnál / igazabb álmaink!”
Sokszor talán tudatában sem vagyunk annak, mit kaptunk
ajándékba a kéket álmodó, pipacs szívű hősöktől: a szabadság igazi értelmezését. Ami belülről tör utat kifelé. Mert fegyvert fogni, meghalni a szabadságért csak az tud, aki legbelül
már szabad. Szabad a körülményektől, a kényelemtől, a gazdagságtól, szabad a világtól. Ebben a pillanatban értjük meg,
miért elválaszthatatlanok: pipacs és búzavirág. Aki nem álmodik a külső valóságnál igazabb álmokat, az nem hoz könynyen másokért áldozatokat. El kell jutnunk eddig a felfedezésig, szívünkben helyet kell szorítani a Végtelennek, hogy
életünk ne maradjon szegényes. Mert szabadság nélkül szeretet sincsen. Minél több pipacsot és búzavirágot kellene
festenünk erre a világra.
v. v.
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Szűrővizsgálatok, reformételek
Idén már hatodszor szerveztek szeptember végén egészségnapot a ráckeresztúri tornacsarnokban. Aki elment, díjmentesen vehetett részt a különféle vizsgálatokon. A háziorvosok, a védőnő, a gyógytornász, a ráckeresztúri drogterápiás otthon képviselői szívesen válaszoltak a felmerülő kérdésekre. A résztvevők megismerhették az életfaprogramot,
kézápolási tanácsokat
kaphattak, és még
egyedi üvegékszerek,
valamint
kozmetikai
termékek közül is válogathattak. Az egészséges életmód fontosságára figyelmeztettek az
ételkóstolókon is. A
Magyar Vöröskereszt
képviselője a defibrillátor használatát mutatta be, és azt, hogyan kell szakszerűen végezni a mesterséges újraélesztést. Véradásra is lehetőség nyílt. A rendezvényen bemutatkozott a település új fogorvosa, dr. Kálmán
Andrea, aki október 1-jétől várja a pácienseket.
Az egészségnaphoz kötődött a mammográfiás szűrés. A
szűrőbuszon szolgálatot teljesítő Kisbejné Dusa Melinda
elmondta, a néhány perces, minimális fájldalommal járó vizsgálat életet menthet, érdemes tehát élni a lehetőséggel minden negyvenöt és hatvanöt év közötti nőnek,
hiszen a korai stádiumban felismert emlőrák
gyógyítható. A mosolygós röntgen asszisztens utalt rá, hogy bár
röntgensugárral történik a vizsgálat, nem
kell tőle félni, hiszen
nagyon kicsi a sugárzás mértéke. Összesen 383 ráckeresztúri hölgy kapott meghívót a vizsgálatra,
ebből 148 fő jelent meg.
Máté Viktória, az egészségnap szervezője a PSAszűrővizsgálatot emelte ki a kínálatból. A helyszínen a
Movember egyesület munkatársai végezték a prosztatarákszűrést, amely egyetlen tűszúrásból állt. Ötvenöt férfi jelentkezett a vizsgálatra.
Az egészségnapon fellépett a ráckeresztúri Mákvirág
Tánccsoport Egyesület és az ercsi Johara hastánccsoport. A
reformételek versenyén Herkli Istvánné zablisztből készült
piskótatekercse nyert. A rendezvény fővédnöke, dr. Bánovics Ilona háziorvos kiemelte, a hangsúly a betegségek megelőzésén van, ezért érdemes a szűrővizsgálatokon rendszeresen megjelenni, s nemcsak a testi, hanem a lelki egészségünkkel is törődni.
G. Á.
A rendezvény támogatói: Ráckeresztúr Község Önkormányzata,
Dr. Bánovics és Társa Bt., Március 15. MGSZ, Szeminátor 6
Kft., papírbolt, Roxána virágbolt, Kovács bolt, Oázis italdiszkont,
Novozánszki Csaba, Polgárőrség, Bilics cukrászda, Reál bolt,
Édenkert zöldséges, Has-Bár, Glóczné Szabó Viktória, Kerekes
pékség, Tóth Krisztián
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Bemutatkozik
Ráckeresztúr
új fogorvosa
Október 1-jétől új,
állandó fogorvos, dr.
Kálmán Andrea várja
a gyerekeket, felnőtteket a hét öt napján.
A fiatal doktornő
hosszú távra tervez.
Bemutatkozó írását
fogadják szeretettel.
1989-ben születtem Budapesten, ahol huszonhat éves
koromig éltem. Édesanyám szoros kapcsolatot ápolt a
húgával, ezért sok időt töltöttem már gyermekként is a
nagynénémmel, aki akkoriban kezdte fogorvosi pályafutását. Férjével, aki szintén fogorvos, közösen nyitottak rendelőt, ahova gyerekkoromban is szívesen és
nagy érdeklődéssel jártam. Már tizenkét évesen eldöntöttem, hogy a nyomdokaikba lépek. Álmaim megvalósításában szüleim és nagymamám támogatása, valamint
a nagynéném és nagybátyám motivációja segített.
Budapesten, a Semmelweis Egyetemen végeztem
tanulmányaimat. Még egyetemi éveim idején jelentkeztem a Jenei Fogászathoz az ismerőseimtől hallott jó
vélemények alapján. A Jenei Fogászat mottója, miszerint ,,a pácienseket a létező leghatékonyabban, fájdalommentesen és gyorsan látjuk el, olyan környezetben
ahol a beteg jól érzi magát” az én hitvallásommá is vált.
Nemrég Ráckeresztúr Község Önkormányzata felkérte a Jenei Fogászatot a helyi fogorvosi praxis megreformálására és üzemeltetésére. A megújult
rendelő nyugodt környezetet és magánrendelői szintű
ellátást biztosít az OEP-támogatott pácienseknek is.
A községet hamar megszerettem, a helyi emberek
barátságosan fogadtak. Az új környezet megszokásában
és megkedvelésében sokat segített a településen élő
asszisztens, Petrik Tiborné, aki a betegek előjegyzésére
fordított munkájával is sokat segít. Ezúton is szeretném
megköszönni a ráckeresztúri lakosok és a magam nevében is a Jenei Fogászat vezetőjének, dr. Jenei Andrásnak
és Ráckeresztúr Község Önkormányzatának a rendelő
modern felszerelését és a szükséges legjobb anyagok
biztosítását, mellyel lehetővé vált a ráckeresztúri páciensek maradéktalan ellátása. Továbbá köszönetet mondok a községben élők bizalmáért, melyet hosszú távú,
alázatos munkámmal igyekszem meghálálni.

Dr. Kálmán Andrea fogorvos
PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a
gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.
1461 Budapest, Pf.: 182. 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu; weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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2016. ŐSZI–TÉLI PROGRAMJAINK
Baracska

Martonvásár

Diabetes klub – Dr. Kolumbán Ottília
Havonta egy alkalommal az Orvosi Rendelőben,
Baracska, Kossuth L. u. 34. Információ kérhető a
30/395-4044-es telefonszámon
Lelki egészség klub – Dr. Kolumbán Ottília
Havonta egy alkalommal az Orvosi Rendelőben,
Baracska, Kossuth L. u. 34. Információ kérhető a
30/395-4044-es telefonszámon

Lelki egészség klub – Dr. Kolumbán Ottilia
vezetésével. Havonta egy alkalommal rendezik:
Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2462
Martonvásár, Szent L. u. 24. Információ kérhető
a 30/395-4044-es telefonszámon.
Diabetes klub – Dr. Kolumbán Ottilia vezetésével. Havonta egy alkalommal rendezik: Szent
László Völgye Segítő Szolgálat 2462 Martonvásár, Szent L. u. 24. Információ kérhető a 30/3954044-es telefonszámon.

Tordas–Gyúró

Szívklub – Mozgásklub – Dr. Harbula Ildikó
Havi rendszerességgel. Információ kérhető a Ercsi
Daganatos betegségekkel foglalkozó klub –
22/467-527-es telefonszámon
Dr. Molnár Kornélia címzetes egyetemi docens
Ráckeresztúr
előadásai Havi egy alkalommal az Ercsi Eötvös
Idősek klubja – Dr. Bánovics Ilona
József Művelődési Ház kistermében keddi naRáckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola
pon 13:00 órától.
2465 Ráckeresztúr, Szent János tér 31.
Testsúly kontroll klub – Fábiánné Susán
Havi rendszerességgel rendezik meg, részletes Szilvia dietetikus vezetésével. Havonta az
információért hívja a 06-30/475-5781-es telefon- Ercsi Egészségügyi Központ II. emeleti tárgyalószámot.
jában, illetve a tankonyhán.
Gyógytorna – Kormos Géza
Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Ercsi Egészségügyi Központ (Esze Tamás u.
2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14.
14.) Minden csütörtökön 12:00 órától.
Telefon: +36 (25) 520-777
Részvételi szándékát, kérjük, jelezze Kormos
E-mail: ercsi.efi@gmail.com
Géza gyógytornásznál.
Holnap: www.ercsirendelo.hu/EFI

Úszás – Vajdics András
Várhatóan októbertől minden héten, pénteken
17.00 órától az Ercsi Városi Uszodában.
Vízi gimnasztika – Vajdics András
Várhatóan októbertől csütörtökönként 6.30–7.30
között az Ercsi Városi Uszodában. Részletes
információkért keresse Vajdics Andrást a
06-70/364-9576-os telefonszámon.
Főzőiskola – Ercsi Eötvös József Ált. Isk.
Tankonyha
Havi rendszerességgel szombatonként 9 órától
az Eötvös József Általános Iskola Tankonyháján. Érdeklődés és jelentkezés a 06-25/520-777
és a 06-25/520-770-es telefonszámon.
Egyéni táplálkozási tanácsadás – Fábiánné
Susán Szilvia dietetikus
Ercsi Egészségügyi Központ, EFI Iroda, I. emeleten a labor mellett. Időpont-egyeztetés szükséges! Telefon: 25/520-777 vagy 25/520-770

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. 44., volt téesz-irodaház) vagy a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen.
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Pogácsa, perec, sör, virsli
A templombúcsú előestéjén a Bananas együttes jótékonysági koncertjén vehettek részt az érdeklődők. A
rendezvényt a Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség szervezte az önkormányzat támogatásával, s a
helyi karitász céljaira gyűjtöttek. A rendezők igazi retró
hangulatot teremtettek. Pogácsa, perec, üdítő, sör,
virsli – és remek élő zene.
A koncert előtt a Bananas zenekar énekese, Kun
Zoltán beszélt arról, hogy többször léptek már fel jótékonysági
rendezvényen,
óvodaépítést, iskolai számítógép-beszerzést támogattak, egészségnapon szerepeltek. Örömmel jöttek Ráckeresztúrra, annál is inkább,
mert a zenekar billentyűse,
Bendák Imre ráckeresztúri
lakos. (Bendák Imrét a Ráckeresztúri Hírmondó 2015. márciusi számában mutattuk be. – a szerk.) Az ercsiből indult csapat énekese,
Adolf Anna ma is Ercsiben él, az énekes Kun Zoltán és
a szaxofonos Pillinger Zsolt Budapestre került a Dunaparti kisvárosból. A dobos Sleisz Zoltán mogyoródi, a
gitáros Eisenbacher Zsolt martonvásári, a basszusgitáros Kiss Viktor pátyi. A csapat több mint húsz éve zenél Bananas néven, a pop, rock, funky és rock&roll
stílus mellett repertoárjukon megférnek a nyolcvanas,
kilencvenes évek
zenéi és napjaink
rádióslágerei. Igazodnak a közönség igényeihez, a
lényeg, hogy mindenki jól érezze magát. A Bananas-tagok első számú,
legfontosabb hobbija a zene, de a közös muzsikálás
sokkal több is annál: igazi barátság tartja össze a csapatot.
A hétfős bulizenekar fellépése remekül sikerült.
Látványos színpadi kiegészítőkkel lepték meg a népes
közönséget, amely többféle stílusból kapott ízelítőt. A
szakadó eső ellenére sokan összegyűltek, s táncoltak,
szórakoztak éjfélig.
A koncertet követően Novozánszki Frigyesné Herkli
Adél, a helyi katolikus karitász vezetője elmondta, öszszesen százhetvenhétezer forint gyűlt össze. A bevételből fedezték a rendezvény költségeit, s végül nem
maradt nyereség. A szervezők azonban nem éreznek
csalódottságot, hiszen a közösség összefogása példaértékű volt.
Akinek kedve támadt, november 19-én újra láthatja,
hallhatja a Bananast, a zenekar legközelebb Erzsébetnapon lép fel Budapesten, az Alcatrazban.
(gá)
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Ünnepi év kezdődött a Ráckeresztúri MOSOLY PERCEK
Mosoly Óvodában. A megnyitó ünnepélyen Durányik Petra és Tamás Gréta verssel köszöntötte a megjelenteket, majd Baki Bálintné intézményvezető beszélt arról, hogy ünnepelni jó,
hiszen az ünnep fényt visz a szürke hétköznapokba, és erősíti az összetartozást, a közösségi érzést. Üdvözölte a megjelent nyugdíjas munkatársakat, s gyertyagyújtással emlékeztek azokra az óvónőkre, dajka vagy
konyhás nénikre, akik már nincsenek közöttünk, de akikre mindig is szeretettel és tisztelettel gondolnak.
A megnyitón óvodatörténeti kiállítást rendeztek, ahol a régi tablókon,
bélyegzőkön, naplókon, szakkönyveken kívül számos fekete-fehér és színes fénykép is előkerült, valamint az óvoda által nyert érmek, oklevelek.
Az ünnepi műsor a néptáncos gyerekek – Leicinger Mercédesz, Palkovics Melánia, Tamás Gréta, Durányik Petra, Mayer Adél, Simon Gergely, Ács Bence, Bársony Botond, Sattmann Bence, Görög Levente –
fellépésével kezdődött. A kicsiket
Szigeti Zita gyakornok óvodapedagógus, néptáncoktató készítette fel.
„Szervusz, kedves barátom, gyere
vélem táncba” – énekelték felszabadultan, csillogó szemmel a fiúk és a
lányok. Az óvoda jelenlegi dolgozói
fölelevenítették az intézmény történetét. Az óvodai nevelés kezdete korábbra nyúlik vissza, hiszen igen szerény körülmények között ugyan, de
már 1946-ban volt egy tizenöt férőhelyes óvoda. 1951-től működött rendszeresen, ekkor ötven kisgyerek járt az egycsoportos óvodába, ahol
Kluber Józsefné óvónő és Szabó Józsefné dajka foglalkozott velük. Később, 1959–1970 között Pálinkás Zsófia óvónő és Sinka Józsefné dajka
végezte a feladatokat. Az évek múltával egyre több férőhelyre lett igény.
Először Török Tiborné vezetése idején, 1972-ben bővítették az óvodát,
majd községi összefogással megépült a száz férőhelyes, négycsoportos,
főzőkonyhával rendelkező óvodaépület. A ráckeresztúri óvodát 1980.
január 1-jétől 2005. június 30-ig Bereznai Istvánné vezette. Nagyon sok
kisgyereknek segített felfedezni a világ titokzatos rejtelmeit. Tudásával,
tapasztalatával, megfontoltságával segítette a dolgozók munkáját. Ismerte az óvoda minden zugát, pincétől a padlásig. Őt Baki Bálintné követte.
Az évek folyamán bevezették a logopédiai ellátást, a gyógypedagógiai

mozgásfejlesztést, a katolikus hitoktatást, a néptáncoktatást, a gyerekek
ismerkedhetnek az angol nyelvvel, részt vesznek a Bozsik-foci programban. Kétszer nyerték el a Zöld Óvoda címet, idén a Biztonságos Óvoda
címet is megkapták. Az óvoda 2015-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar bázisóvodája lett.
A Mosoly nevet 2006-ban vették föl, ekkor alapították a Mosoly Rendet, amit minden évben a nagycsoportosok búcsúztatóján adnak át annak, aki sokat tett az óvodáért, az óvodásokért. Az intézmény tevékenységközpontú óvodai nevelési program szerint dolgozik. A gyerekek fő
tevékenysége a játék, ezen keresztül fejlődik a személyiségük. A szeretetteljes légkörben a családi nevelésre építve a hagyományokról sem
feledkeznek el.
Gajdó Ágnes
(Az írás szerkesztett változata a Fejér Megyei Hírlap 2016. szeptember 26-i
számában jelent meg.
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F Természetes gyógymódok őszi meghűlésre Vöröshagyma: a hörgők és az arcüreg
alkalmas. A népi
Ő Még mielőtt a patikába szaladnánk a mindenféle reklá- kitisztítására
gyógyászatban az asztma kezelésére
mokban megjelenő csodaszerekért, nézzünk körül a és a másodlagos baktériumfertőzések

A kertben, kamrában, mit találunk otthon a megfázás tüne- kezelésére használták.
Z teinek enyhítésére vagy akár megelőzésére.
Alkalmazása: A kipréselt nyers hagyA megelőzésben legnagyobb szerepe a higiéniának
és az időjáráshoz illő öltözködésnek van. Ha mindezek
ellenére is megtalálnak bennünket a bacilusok, vírusok,
akkor jöhetnek a már a népi gyógyászatban is használt
gyümölcsök, zöldségek.
Az első és leghatékonyabb a gyömbér: Hatásosan enyhíti a köhögést,
csökkenti a torokfájást, és
a vírusokkal is képes
felvenni a harcot. A keleti
országokban már évszázadok óta használják a
gyömbért a megfázás kezelésére. Influenzás időszakban igazi
orvosság a gyömbértea mézzel és citrommal.
Elkészítése: Egy darabka friss gyömbért reszeljünk le, és
tegyünk forrásban levő vízbe, majd hagyjuk ázni tíz-tizenöt
percig. Szűrjük le, és ízesítsük mézzel, citrommal. Kortyolgassuk egész nap.
A frissen lereszelt torma kitisztítja a hörgőket, és az arcüregekben lévő dugulást is enyhíti. A tormában lévő vegyület
hatására a légutak könnyebben megszabadulnak a váladéktól, csökken a gyulladás, és a légzés is könnyebbé válik.
Erős paprika vagy chili paprika: A csípős fűszer leginkább a
hörgőkben és az arcüregekben lévő dugulást
enyhíti. A paprika csípősségét „okozó" kapszaicin
stimulálja a váladéktermelő sejteket a tüdőben és
az orrüregben, illetve
segíti a váladék eltávolítását. Hasonló a hatása a Cayenne-borsos teának.
Elkészítése: egy negyed teáskanál Cayenne-borsot adjunk
egy bögre forrásban lévő vízhez, ízesítsük frissen facsart
citromlével, egy kevés gyömbérrel, és édesítsük mézzel.
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malevet narancslével vagy grapefruit lével fogyaszthatjuk,
ekkor nem érződik annyira az intenzív íz.
Készíthetünk hagymateát is: két-három fej vöröshagymát
mossunk meg, és héjastul vágjuk össze. Főzzük öt-tíz percig
egy liter vízben. Ízesíthetjük szárított kamillával vagy hársfavirággal is. Mézzel édesítve igyuk, aprókat kortyolgatva.
Cékla: A céklából készült ital segít leküzdeni a náthát és az influenzát. Gyógyhatása
nyersen a legnagyobb, melyet a benne
található vitaminoknak, ásványi anyagoknak, valamint fitovegyületeknek köszönheti.
Rendkívül gazdag folsavban, C- és Bvitaminokban.
Elkészítése: Gyümölcscentrifugában kipréselt levét répa- és almalével fogyaszthatjuk. Salátáinkat nyersen is gazdagíthatjuk vele.
Forralt bor: A népi gyógyászat egyik legjobb módszere a
melegen gőzölgő, illatos forralt bor.
Elkészítése: A bort már forralás előtt érdemes vízzel felhígítani. Ezután már saját ízlésünk szerint fűszerezhetjük fahéjjal,
szegfűszeggel, mézzel, citrommal és narancskarikákkal.
Gyógynövények: Erdőben mezőkön, nagyon sok gyógynövényt gyűjthetünk, melyekből kitűnő teákat főzhetünk, ezeknek
gyógyító hatását már nagyon régóta alkalmazzák. Ilyen gyógynövények a zsálya, zsurló, fekete bodza – mindegyiknek izzasztó hatása van.
Hasznos lehet a különböző illóolajok (eukaliptusz,
mentol, hibiszkusz, kámfor)
inhalálása, belélegzése is.
Kamilla: A kamilla nemcsak
teának alkalmas, hanem
gőzölésre is használható. Két-három marék kamillavirágot
egy liter forró vízbe kell beáztatni.
Peszter Zsuzsanna védőnő
(Az írás következő része a novemberi Hírmondóban jelenik
meg. – a szerk.)

2016. október

13

Meséljünk mindennap!
A népmese napja, Benedek
Elek születésnapja több mint
tíz éve ünnep Magyarországon. A Magyar Olvasástársaság kezdeményezte azzal
a céllal, hogy az óvónők, a
pedagógusok, a könyvtárosok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak a magyar és más népek
meséi felé. „Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk
örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk
ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba,
ismerjük meg, fényesítsük újra, és adjuk tovább az eleinktől
kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is
feltétlenül megőrzendő mesebeli kincseket!”
Ennek szellemében a ráckeresztúri könyvtár két éve meseíró pályázatot hirdetett, tavaly mesekvízzel készült. Idén
elsősorban a szülőket, nagyszülőket, leendő szülőket érintő
téma került elő: a mese varázsereje. Lukácsi Pálné, a
dunaföldvári Magyar László Gimnázium nyugalmazott tanára arról beszélt a jelenlévőknek, miért van szükség a rendszeres mesélésre, miként hat a mese a kisgyermekekre. A
jó történet, az igazi mese elvarázsolja hallgatóját, és élni
tanít. Akkor fejti ki igazán a hatását, ha élőszóban hallja a
gyerek, hiszen a mesehallgatás társas viszony. Közben kialakul a belső látás, amely a későbbi tanuláshoz, vágyaink,
a jövőnk elképzeléséhez, azaz az élethez, kritikus helyzetekben az életben maradáshoz szükséges. Hangsúlyozta,
hogy a kisgyermek ön- és világszemléletének három pillére
van: a mozgás, a játék és a mese. Ha bármelyikben hiányt
szenved, a gyerek nem fejlődik ép testű és ép lelkű felnőtté.
Az előadó kitért arra is, hogyan és mit meséljünk, s hogy
milyen készségeket fejlesztenek a mesék. Egyéves korig
mondókákkal, dalokkal forduljunk a gyerekekhez, egy- és
hároméves kor között előkerülhetnek a versek és a gyerek
mindennapjairól szóló történetek, később következhetnek az
állatmesék, tündérmesék, csalimesék. Mondandóját meseolvasással szemléltette, s Lázár Ervin Nagyapa és a csillagok
című írásával az igazán tartalmas és tanulságos műmesékre
is felhívta a figyelmet.
A mesék segítségével megadhatjuk a gyerekeknek a
lehetőséget, hogy az érzelmi biztonságuk kialakulhasson,
ám ehhez gyökereket és szárnyakat kell számukra biztosítanunk. A mesékben rejlő élettapasztalathoz, évezredes bölcsességhez mindenki hozzáférhet, ezért is fontos, hogy ne
csak a népmese napján olvassunk meséket.
GÁ

Irodalmi és rajzpályázat
Lezárult „Az öröm vagy te, Sport” című irodalmi és rajzpályázat. Ötvenöt rajz és négy irodalmi pályamunka érkezett. Az eredményről a Ráckeresztúri Hírmondó következő
lapszámában adunk hírt.
Köszönjük a pályázók munkáját!

IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Könyvbörze és
ismeretterjesztő totó
Idén is csatlakoztunk az Országos
Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz. Válassz könyvet! című akciónkon használt és leselejtezett könyvekből válogathattak a könyvbarátok. Emlékezzünk október
hőseire! című ismeretterjesztő játékunkkal az aradi vértanúkra és az 1956-os forradalom eseményeire hívtuk föl a
figyelmet. Íme az 56-os kérdéssor:
1. Ki szavalta el 1956. október 23-án a Bem-szobornál
a Nemzeti dalt?
a) Sinkovits Imre b) Veres Péter c) Illyés Gyula
2. Kinek a szobrát döntötte le a tömeg a Dózsa
György úton?
a) Lenin
b) Sztálin
c) Marx
3. Ki mondott beszédet a rádióban október 23-án,
amely a tüntetők körében nagy felzúdulást keltett?
a) Gerő Ernő
b) Kádár János c) Maléter Pál
4. A forradalmi események egyik fontos budapesti
helyszínén ma a kis szabadságharcos szobra áll.
Hol?
a) a Kossuth téren b) a Corvin közben c) a Lánchídnál
5. Ki volt a miniszterelnök a forradalom kitörésekor?
a) Nagy Imre b) Rákosi Mátyás c) Hegedüs András
6. Kit neveztek ki a forradalom alatt a minisztertanács elnökének?
a) Nagy Imrét
b) Maléter Pált c) Mező Imrét
7. A forradalom győzelme során kiengedték a börtönökből a politikai elítélteket, köztük a katolikus egyház vezetőjét. Ki ő?
a) Ordass Lajos b) Mindszenty József c) Lékai László
8. Melyik párt alakult meg 1956. november elsején az
MDP feloszlása után?
a) MSZMP
b) MSZP
c) MDNP
9. „Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság
minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet
csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal
a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink
harcban állnak! A kormány a helyén van. Ezt közlöm
az ország népével és a világ közvéleményével!” Melyik napon hangzott el a rádióban a drámai beszéd?
a) november 1-jén b) november 2-án c) november 4-én
10. November 2-án jelent meg az Irodalmi Újság
forradalmi száma, benne Illyés Gyula versével? Mi a
vers címe?
a) Vadak etetése b) Egy mondat a zsarnokságról c) Megy az eke
11. Mi lett az 56-os forradalom és szabadságharc jelképe?
a) lyukas zászló b) szétlőtt tank c) gyertyaláng
12. Mikor zajlott le a Nagy Imre-per?
a) 1956. nov. 4–6. b) 1957. ápr. 4–12. c) 1958. jún. 9–15.
13. Az 56-os forradalmat követő megtorlások legfiatalabb áldozata mindössze tizennyolc évet élt? Ki ő?
a) Brusznyai Árpád b) Mansfeld Péter c) Gimes Miklós
13+1. Ki írta 1956. október 31-én a Piros a vér a pesti

utcán című verset?
a) Tamási Lajos

b) Tamási Áron

c) Sinka István
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SKANDINÁV
REJTVÉNY
(Forrás: skandomata.hu)

A képen látható négyszeres olimpiai bajnok
kardvívó 1882. október 29-én született
Budapesten. Ki ő? A
rejtvényből mesterének neve is kiderül.
A megfejtés beküldésének határideje:
2016. november 6.,
vasárnap, éjfél.
A 2016. szeptemberi
rejtvény megfejtése:
Móga János, pákozdi
csata. Huszonhárom
helyes megfejtés érkezett. A három szerencsés
nyertes:
Csizmarik Alexandra,
Október 9. – postai világnap ● 1874. október 9-én alapították az Általános Postaegye- Fleischer Andrea,
sületet, melyet később Egyetemes Postaegyesületnek neveztek el. A huszonkét alapító Szabó Richárd.
ország között ott volt Magyarország is. Az egyesületet azzal a céllal hozták létre, hogy
összehangolja a nemzetközi postaszolgálat tevékenységét, és továbbfejlessze a szolgálta- A nyeremények a
tásokat. Az Egyetemes Postaegyesület 1969. évi tokiói kongresszusa ajánlotta a tagor- könyvtárban vehetők át
szágoknak, hogy minden év október 9-én ünnepeljék meg a postai világnapot. Először nyitvatartási időben.
1970-ben köszöntötték világszerte a postásokat, megünnepelve azt is, hogy a postaszol- Minden megfejtőnek
gálat évezredes múltra tekint vissza.
gratulálunk!

MONOSZLÓ
A mindössze százhét lelkes Veszprém megyei kisközség a Balatontól hat kilométerre északra, a
Káli-medence szomszédságában található. Ez a
rész a Balaton-felvidék legrejtettebb völgye.
Monoszló zsákfalu, talán ezért maradt meg csendes érintetlenségben. Még a szomszédos
Balatonhenyével sem köti össze út. A község több mint hétszázötven éves, első írásos említése 1252-ből való. Középkori temploma a román kori építészet szép emlékét őrzi: a déli
kapu fölött életfajelenetet találunk. A település határában található a Hegyestű elnevezésű, különleges természeti képződmény, amely geológiai bemutatóhely.
Hegyestű ● Az érdekes formájú hegy 337 méter magas. Olyan,
mintha egy óriás leharapta volna a felét. A bazalt kőzetet rejtő hegy
északi oldalán kőfejtő működött, s mire a feldolgozás befejeződött,
a hegy felét elhordták. A közel ötven méter magas bányafal felfedi
számunkra az öt-hat millió évvel ezelőtt működött bazalt vulkán
belsejét. A kráterben megdermedt láva a kihűlés folytán sokszögletű, függőleges oszlopokra vált el. A látvány Európában is ritka, Magyarországon pedig egyedülálló. A felhagyott bánya ma geológiai
bemutatóhely, a Balaton Felvidéki Nemzeti Park fennhatósága alá
tartozik. A Dunántúl és a Balaton-felvidék geológiai felépítését,
jellemző kőzeteit, ásványait és a tájegységre jellemző természeti
értékeket ismerhetjük meg. Tiszta időben kiválóan látszik innen a
Balaton, a Fonyódi-hegy, a Badacsony, a Gulács és a Csobánc.
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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
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken. Alapítványunk több mint húsz éve biztosít ingyenes
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
1461 Budapest, Pf.: 182. 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu, weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

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

Örökzöld orbáncfű

K

December elején is lehet a kertbe telepíteni. Örökzöld- E
ről van szó, ami nálunk télizöldként, félörökzöldként
viselkedik, ugyanis az igazán kemény teleken levelei R
bebarnulnak, majd lehullanak, azonban tavasszal újra T
kihajt a növény. Változatai húsz–negyven centiméter
magasra nőnek, noha ennél sokkal magasabb típusok is E
léteznek. Kerti felhasználásra mindenképp az alacso- L
nyabb fajták ideálisak, ugyanis az örökzöld orbáncfű
kiváló talajtakaró növény, a gyepmentes területek elfe- Ő
désére jó választás, de a rézsűk megkötésére is alkalmas.
Minden olyan helyen jól mutat, amit nem használunk aktívan, mert telepítésével ezeket a területeket kevés gondozást
követelő, problémamentesen nevelhető, mégis díszes növénnyel ültethetjük be. Így nagyobb kertek parlagi részeire
kifejezetten ajánlott, de utcára néző előkertekben is hasznos
lehet.
Július és szeptember között virágzik, ötszirmú élénksárga
virágai messziről virítanak, és nagyobb telepítés esetén a
tövek gyönyörű zöld-sárga szőnyeget alkotnak. A talajra nem
igazán érzékeny, alapvetően a tápanyagban gazdag, nem kimondottan száraz közeg a kedvence, de
átlagos kerti körülmények között
mindenhol biztonságosan ültethető. A napos, félárnyékos részeken
fejlődik a leggyorsabban, a gazdag
virágzáshoz napfényre van szüksége, az árnyékos területeken kevesebb sárga virággal kell számolni.
Amennyiben a talajtakarás a cél, a
töveket egymástól jó másfél arasznyira kell ültetni, de telepíthetjük díszágyás köré vagy közepére is, esetleg a kerítés, kerti
út, autóbejáró mellé. Teljesen télálló, és gondozása is kimerül
az öntözésben, betegségei alig ismertek, összességében jó
értelemben véve igénytelen növény, így valóban ideális olyan
helyekre, melyeket nem használunk, ritkábban látogatunk,
illetve olyanoknak ajánlható, akik akarnak némi vegetációt a
kertbe, előkertbe vagy akár az utcafrontra, de a gondozással
nem kívánnak sok időt eltölteni. Ugyanakkor tudni kell,
hogy az örökzöld orbáncfű hajlamos agresszívan terjeszkedni, így ha teljesen magára hagyjuk, idővel egyre nagyobb
részt követel magának, tehát érdemes kordában tartani
cserjénket.
KL
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Szépen szóló fülemüle
A két Fejér megyei település régi kapcsolata erősödött. Tavasszal a
ráckeresztúri iskolások mutatták be A
padlást Előszálláson, most az előszállási színjátszók érkeztek, nem is akármilyen darabbal. Arany János 1854ben írt A fülemile című költeményét
Nyúl Mihály átdolgozta: dramatizálta és
modernizálta. A darabot a ráckeresztúri
születésű Gajdó András nyugdíjas pedagógus rendezte, megmozgatva a fél
falut, hiszen a Rozmaring Nyugdíjasklub tagjai mellett szerepel a polgármester,
az állatorvos, önkormányzati képviselők, a művelődési ház igazgatója, pedagógusok, mesteremberek, gyerekek.
Az előadás elején elhangzott az eredeti Arany-költemény Nyúl Mihály előadásában, majd következett az átigazított darab. Ültek a poénok, a kacagás és a
taps igazolta, jól játszottak, jól dolgoztak. Remek alakítást nyújtott az egymással
perlekedő, majd ölre
menő Péter és Pál
(Stadler Gábor és Ferenczi Károly), a könynyen megvesztegethető bíró és kapzsi hitvese (dr. Bodolai György
és Horváthné Flér Henriett) és a teremszolga
Magyari Ferenc is. A
színen mindvégig jelen
lévő asszonyok – Kiss Lászlóné, Kerlang Ferencné, Kovács Imréné, Molnár Klára, Mráz Jánosné, Nyúl Andrásné, Ősi Györgyné, Papp Istvánné, Szekeres Józsefné – hol nevetve, hol szörnyülködve vagy épp csodálkozva kommentálták az
eseményeket. Farkas Imre, Előszállás fiatal polgármestere Álmos ügyvéd úr szerepét kapta, s mély átéléssel botladozott, ásítozott gyűrött, félregombolt öltönyében. Költőfi Kálmán (Makovics Dávid) ihletetten szavalt, rímekben keresve megoldást a problémára. A telefonjukat, tabletjüket nyomkodó, egymással SMS-ben „beszélgető”
gyerekek (Farkas Luca, Kristóf
Ágnes, Tábi Sára) szemtelen válaszokat adtak az őket faggató
felnőttnek (Tábiné Nyúl Gabriella),
aki nosztalgikus hangulatban idézte fel a régmúltat, amikor még
gulibának nevezték a tolltartót, s
könyvekből sajátították el a tudományt. Egyetlen színtársulat sem nélkülözheti a súgót, e fontos feladatot Katona
Lászlóné látta el, a kulisszák mögött éberen követve az eseményeket.
Az előadást követően dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra, Ráckeresztúr polgármestere és Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester Fülemüle feliratú, színházi
maszkokkal díszített tortával köszönte meg az előszállásiak vendégjátékát. A
különleges édességet Skoperda Péter cukrászmester készítette.
(–ó)

ÚTRAVALÓ ÜZENET
„A vadmadár kiszabadult a kalickájából. Hová repül a vadmadár,
ha a szabad levegőt érzi szárnyai
alatt? Jut-e eszébe, milyen fényes
volt kalickája, milyen nyájasan
hízelgett gazdája, milyen gazdagon táplálták, mint védve volt a
hideg ellen, üldözők ellen, milyen
szépen tanították énekelni? A
vadmadár csak arra gondol, hogy
elrepüljön. Künn meglehet, hogy
széttépik, megfagy, talán nem is
tudja már, hogyan lehet élelmét a
földből kikeresni, de mégis elrepül. Bokrot keres. Párját keresi.”
(Jókai Mór)

NYEREMÉNYJÁTÉK
Mi látható a képen? A fotó Ráckeresztúron készült. Kérdés, hogy
pontosan hol.

A megfejtéseket személyesen is leadhatják a könyvtárban nyitvatartási
időben, vagy elküldhetik a következő
e-mail címre:
rackereszturi.hirmondo@gmail.com

Határidő: 2016. november 6.,
vasárnap, éjfél
Előző havi játékunk megfejtése: a
templom bejárata fölötti címer.
Három helyes megfejtés érkezett,
a nyertes: Fritz Ferencné. Gratulálunk! A nyeremény a könyvtárban
vehető át nyitvatartási időben.
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