
 

 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                      2014. augusztus 

Szent István király intelmei  
Imre herceghez 

(részlet) 
 
 

„Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmas-
ság díszítse, de a többi erény is hassa át és 
ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és 
kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a 
király névre, zsarnoknak kell nevezni. En-
nek okából hát, szerelmetes fiam, szívem 
édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, 
megparancsolom, hogy mindenütt és min-
denekben a szeretetre támaszkodva ne csak 
atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a 
főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a 
szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, 
hanem még a külföldiekhez is, sőt minden-
kihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gya-
korlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. 
Légy irgalmas minden erőszakot szenvedő-
höz, őrizd szívedben mindig az isteni in-
tést: »Irgalmasságot akarok, nem áldoza-
tot.« Légy türelmes mindenekhez, nemcsak 
a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik 
nem férnek a hatalomhoz. Azután légy 
erős, nehogy a szerencse túlságosan felves-
sen, vagy a balsors letaszítson. Légy aláza-
tos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a 
jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mér-
téken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. 
Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság 
ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan 
soha senkit gyalázattal ne illess. Légy sze-
mérmes, hogy elkerüld a bujaság minden 
bűzét, valamint a halál ösztönzőjét. 
     Mindez, amit fentebb érintettünk, alkot-
ja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem 
tud senki uralkodni, sem az örök urada-
lomba bejutni. Ámen. 
 

(1018 körül; Kurcz Ágnes fordítása) 

Megújul a Szent János téri iskolaépület 
 

Múltidéző – A kenyér illata 
 

Hittan- és karitász tábor 
 

A BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület 
 

Bemutatkozik a Ráckeresztúri SE 
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

Gyógyszertári ügyelet 
 

augusztus 16., 17.: Martonvásár 
augusztus 23., 24.: Ráckeresztúr 
augusztus 30., 31.: Ercsi 
szeptember 6., 7.: Martonvásár 
szeptember 13., 14.: Ráckeresztúr 
szeptember 20., 21.: Ercsi 
szeptember 27., 28.: Martonvásár 
 

Háziorvosok nyári szabadsága 
 

Dr. Bánovics Ilona  
augusztus 18–szeptember 12. között 
szabadságon lesz.  
 

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 ünnepna-
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ 
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021) 
 
A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői 
 

Rézbányai József 06-30/598-1269 
Varga István 06-30/598-4776 
 
 

Községi könyvtár  
(Hősök tere 4., telefon: 06-25/454-655) 
Hétfő: 8.00–12.00; 12.30–16.00 
Kedd: 8.00–12.00; 12.30–16.00 
Szerda: 9.00–12.00; 12.30–17.00 
Csütörtök: 8.00–12.00; 12.30–16.00 
Péntek, szombat, vasárnap: zárva 
 

Posta (Ady Endre u. 22.) 
Telefon: 25/507-910; 25/455-819  
Hivatalvezető: Glócz Istvánné 
Nyitva tartás: 
Hétfő−péntek: 8.00−12.00 
                      12.30−16.00 
 

Rendőrség – Segélyhívás: 107 
vagy 112; Ercsi Rendőrőrs (járőr): 
06-20/3800-039  
 

Körzeti megbízott (Méri István, 
Vásári Dénes): 06-20/210-5166 
 

Polgárőrség: 06-70/211-6424 
 

Nemzetőrség: 06-20/255-2857  

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

 

Újszülöttek 
 

Molnár Natasa Szonja 2014. június 9. 
Kovács Lili Hanna 2014. június 10. 
Fodor Luca 2014. június 27. 
Halász Géza 2014. július 16. 
 

Az újszülötteknek és családjuknak szeretettel gratulálunk. 
 

Elhunytak  
 

Fodor István 2014. május 29. 
Csizmarik Istvánné (Bicskei Margit) 2014. június 12. 
Malán Istvánné (Fehér Katalin) 2014. május 26. 
Pier Istvánné (Szabó Julianna) 2014. július 1. 
Benke Adrienn Ildikó 2014. július 11. 
 
 

Az elhunytak hozzátartozóinak sok erőt kívánunk a fájdalom elviseléséhez. 
 
(Az adatvédelmi törvénynek megfelelően a rovatban csak azok nevét tesszük közzé, akiknek hozzá-
tartozói írásban hozzájárultak ehhez.) 

Gondolatok a közfoglalkoztatásról 
 

A közfoglalkoztatásban dolgozók ugyanolyan emberek, mint más munkahelyen 
dolgozók. Lehet, hogy vannak olyanok, akik saját hibájukból nem találnak mun-
kát, de többségüknek még a munkaügyi hivatal sem tud ajánlatot adni. Ez nem 
büntetés, ez lehetőség arra, hogy aki akar dolgozni, az dolgozhasson. Persze itt 
is vannak olyanok, mint a legtöbb munkahelyen, akik elvárják, hogy mások vé-
gezzék el a munkát helyettük, de a többség nem ilyen. Sajnos mindenki kerülhet 
nehéz helyzetbe, tehát ne nézzük le őket, hanem értékeljük a munkájukat, azt, 
amit a faluért tesznek. 
     Jelenleg az iskola és óvoda felújításában dolgoznak a legtöbben. Van, aki 
szemetet szed vagy füvet nyír. Településünk életében rengeteget számít az ő 
munkájuk. Igenis becsüljük meg őket. Nálunk működik a közfoglalkoztatás, és 
van értelme.  
     Érdemes tudni, hogy a közfoglalkoztatás a munkaviszony speciális formája. 
Támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott 
sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglal-
koztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti munka-
lehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosz-
szú ideig eredménytelen. A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági kör-
nyezetben számottevő lehetőséget jelent a hátrányos helyzetű álláskeresők – 
kiemelten a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (a továbbiakban: FHT) jogo-
sultak – átmeneti jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására. A foglalkozta-
tást elősegítő támogatások megállapításakor hátrányos helyzetű személynek 
kell tekinteni azt az álláskeresőt, aki legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezik, vagy az ötvenedik életévét betöltötte, vagy a 25. életévét nem töltöt-
te be, vagy a munkaügyi központ legalább hat hónapja álláskeresőként tartja 
nyilván, vagy a saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül 
élő felnőtt, vagy 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermekneve-
lési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondo-
zási díjban vagy ápolási díjban részesült. 

Zólyominé Margitai Zita 

Fénymásolás, nyomtatás, bérletvásárlás  
 

Többen a könyvtárban szeretnének nyomtatni, fénymásolni,  faxolni. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy minderre a kastélyban van lehetőség.  
     Fénymásolást, nyomtatást, szkennelést és faxolást is vállalunk – akár 
nagyobb tételben is. Fekete-fehérben és színesben is.  

* 

Bérletvásárlás a tornacsarnokban minden hónap 26. napjától a következő 
hónap 10. napjáig. Hétfő, kedd, péntek: 9.00–17.00; szerda, csütörtök: 
12.00–20.00.                                                                                           Szent László Falugazdálkodási Kft. 
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
Szerkesztői levél 

 
 

A nyár gyorsan elszalad, hamarosan ismét megtelik gyerek-
zsivajjal az óvoda és az iskola épülete. A szünidőben jelen-
tős változások történtek mindkét intézményben. A közfoglal-
koztatottak és a szülők egy része fáradhatatlanul dolgozott 
ugyanazért a célért: szeptembertől szebb és tisztább környe-
zet fogadja a gyerekeket. 
     A felnőttek másik csoportja a Nyitott kapu programban 
tevékenykedett. Sokan töltötték szabadidejüket az érdeklődő 
lurkók társaságában, s szerveztek hangulatos délutáni prog-
ramokat. A polgárőrök az Ercsi Rendőrőrsre és a baracskai 
büntetés-végrehajtási intézetbe vitték a gyerekeket, szalon-
nasütésre hívták az érdeklődőket. Herkliné Marika többször 
is bemutatta, miként lehet papírból különféle dísztárgyakat 
fonni vagy fonalból pulikutyát készíteni. De volt foci, sakk, 
színezés, rajzolás, lufihajtogatás. 
     Ismét megmutatkozott az az összefogás, amiről már a 
szomszédos településeken is beszélnek… Bezzeg a kereszt-
úriak! Virágosítanak, programokat szerveznek a gyerekek-
nek… Legyünk erre az összefogásra büszkék! Hiszen ha 
mindenki abból ad a közösbe, amiből neki feleslege van, 
akkor jó úton járunk. Egyik a szabadidejét, másik a fizikai 
erejét, a harmadik a kertjében termő gyümölcsöket. Mindenki 
máshoz ért, s mindenki a saját tehetségével képes segíteni. 
Valaki füvet nyír, ablakot fest, padokat ácsol, más dalokat és 
táncokat tanít, a harmadik az időjárást jelzi előre, a negyedik 
cikkeket, tanulmányokat ír, kutatja őseink múltját. Mindegyi-
künk tevékenységére szükség van! Egy település akkor fej-
lődhet, ha az együtt élő közösség megérti, senki sem különb 
a másiknál. Ha a faluban élő emberek megtanulják egymást 
elfogadni és szeretni. Nem vagyunk tökéletesek. De ha arra 
törekszünk, hogy jók legyünk, máris könnyebb lesz minden. 
Mindenki a maga szakmájában igyekezzen jól teljesíteni, és 
a rá bízott feladatot jól elvégezni. 
     Bírálni és fanyalogni könnyű. Teremteni nehezebb. De: 
„alkotni születtünk erre a földre, nem csak megérni szép na-
pokat!” 

Gajdó Ágnes  

Megújul a Szent János téri iskolaépület 
 

Ismét nagy fába vágtuk a fejszénket. A Szent János téri isko-
lában áldatlan állapotok voltak, ezért a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy felújíttatja az iskolát. Az önkormányzat felkér-

te az osztályfőnököket, hogy 
mindenki vállalja a saját ter-
mét, és a szülőkkel közösen 
fessék ki. A szülők lelkesen 
segítettek is, és egyre szebbek 
lettek a termek. Amit a szülők 
nem tudtak elvállalni, azt a 
közfoglalkoztatottak végzik el. 
     Az elmúlt időszakban több 
helyen kijavították és lefestet-
ték a lambériát. Ahol lemezek 
voltak, 
oda is 

lambéria került. Előfordult azonban 
olyan helyzet is, amikor tanácstalanul 
álltunk a lambéria leszedése után, 
mert bizony a külső szigetelés miatt 
a sárfalig kellett a bontást elvégezni.  
A fal kijavítása és megszáradása után 
ide is lambéria kerül. Néhány tante-
remben teljesen felpúposodott a 
parketta, azt felszedtük, és másikkal 

p ó t o l t u k . 
Három tan-
terem par-
kettája na-
gyon csú-
nya, szinte 
nincs is rajta 

lakk, azokat a termeket felcsiszoljuk és a parkettát lelakkoz-
zuk. Az ablakpárkányokat, radiátorokat és csöveket is festet-
tük, mert a szép fehér fal mellett nem mutatott jól a koszos, 
megsárgult cső. Több osztályterem 
ajtaja beszakítva tátongott, s az 
ajtófélfák is siralmas állapotban 
voltak, de pénzhiány miatt újat 
nem tud venni az önkormányzat, 
így igyekszünk renoválni, kijavítani 
a hibákat. 
     A hátsó udvaron komoly átala-
kításba kezdtünk. A gazban álló 
részt lebetonozzuk, és a kerítés 
mellett virágoskertet alakítunk ki. A 
tanári lakásokat kerítéssel választ-
juk el az iskolától, így az átjárás 
megszűnik. 
     Reméljük, a gyerekek is tiszte-
letben tartják a felnőttek és társaik 
munkáját, s vigyáznak majd a rend-
re, tisztaságra. 
     A munkálatokat összefogja: 
Zólyominé M. Zita, Zsigmond 
Szilvia és Lisziné Hunyadi Hajnalka 

Korszerű konyha az óvodában 
 

A régóta nem üzemelő, lerobbant óvodakonyha várhatóan 
októbertől újra működni fog. Az önkormányzat bérleti szer-
ződést kötött a Rácmenza Kft.-vel, amely szerint a kft. vál-
lalja a konyha teljes körű felújítását, a ma már kötelező mi-
nőségbiztosítási rendszer kidolgozását, valamint a konyha 
teljes felszerelését, berendezését is. A több tízmilliós beru-
házás megtérülési idejére tekintettel a szerződés tíz évre 
szól. A kft. elvégezteti a közművek szétválasztását is, vagyis 
a konyha és az óvoda külön gáz-, víz-, villanyórát kap, kü-
lön fűtési rendszere lesz.  
     A kft. vezetőinek célja megfelelően képzett, lehetőleg 
helyi munkaerő alkalmazása, lehetőleg helyi alapanyagok 
felhasználása. Az ételek helyben készülnek majd, a térítési 
díjak nem emelkednek, vagyis a szülők a következő tanév-
ben ugyanazzal az árral számolhatnak, amit eddig is fizettek. 
     A Rácmenza Kft. már eddig is jelentős összegekkel tá-
mogatta a települést: az iskolát, az óvodát, a sportkört, leg-
utóbb a virágosítást. Mivel az óvodai csoportszobák udvar 
felőli ablakai is kritikus állapotban vannak, a kft. felajánlotta 
anyagi segítségét ezek egy részének kicseréléséhez is.  (RH) 
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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 

 Bővül a drogterápiás otthon 
 

A Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot 
Mentő Misszió Ráckeresztúri Drogterápiás Otthona új 
épülettel bővül. Victorné Erdős Eszter intézményvezető 
elmondta, hogy az építkezés július végén indult a 
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli Régió-
ban” című projekt keretében. Több mint 433 milliós uniós 
pályázati támogatással kezdtek neki a munkának, s ha 
minden jól alakul, jövő májusra elkészül az új, harminc 
fiatalt befogadó rehabilitációs otthon. Tizennégy–
tizennyolc éves, drogproblémákkal küszködő fiúkat fo-
gadnak majd itt, hiszen országszerte egyre nagyobb gond 
ennek a korosztálynak az ellátása. Négy évvel ezelőtti 

adatok szerint több mint háromszázezer a segítségre szorulók száma. 
     Az intézményvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a terápia alapja a szeretet és az elfogadás, hiszen maga a kapcsolat is 
gyógyít. Komplex pszicho- és szocioterápia vár majd az ide kerülő fiatalokra, és az iskolarendszerből sem szakadnak ki, ha 
szükséges, egyéni tanrend szerint tanulnak majd. A fiataloknál ugyanis a pedagógiai-képzési programra építik a terápiát, 
sokkal szorosabb támogató (mentor) jelenlét mellett. A legfontosabb persze a család, ezért az építkezéssel párhuzamosan 
zajlik egy parasztház felújítása, ahol hétvégenként tréningesített családterápiás foglalkozásokat tartanak majd a szülőknek. 
Ezeken a sűrített, intenzív konzultációs programokon a drogproblémával küzdő fiatal hozzátartozói elsajátíthatják a legfon-
tosabb tudnivalókat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a terápiáról a családba visszakerült gyerek ne essen vissza, ne legyen 
újra szerhasználó. 
     A röviden „tinirehab” elnevezésű program szakmai vezetője Orsolics Zoltán Zénó arról beszélt, hogy a cél a deviáns, szer-
fogyasztó, az iskolai tanulmányait hanyagoló vagy a túlzott hiányzás miatt eltanácsolt fiatalok támogatása. A terápiás idő-
szakot személyre szabottan állapítja meg a jól képzett szakmai team (melyben saját élménnyel rendelkező munkatársak is 
vannak). A terápia időtartama három, hat, illetve hat–tizenkét hónap lehet, az iskolai évet figyelembe véve. A készségfej-
lesztés és a csoportmunka célja a meglévő készségek feltárása, a stresszkezelés, szorongáscsökkentés, a konfliktuskezelés, a 
kommunikáció és a tanulási készségek fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltése. Abban szeretnének segíteni, hogy a fiata-
lok megtalálhassák útjukat egy boldog fiatal és felnőtt léthez, hiszen attól, hogy valaki nem használ drogokat, még nem 
biztos, hogy elégedett és jól érzi magát a bőrében. Erről mesélt az otthon két lakója, Máté és Krisztián is, akik igen fiatalon 
kezdtek drogozni, s jelenleg az otthonban vesznek részt tizenkét hónapos önkéntes terápián. Ők már kezdik sejteni, talán 
tudják már, hogy lehet boldogan élni drogok nélkül is.  
     (További információ: www.drogterapia.hu/tinirehab; e-mail: tinirehab@kimm.hu; telefon: 06-25/522-100)                   Gajdó Ágnes 

Victorné Erdős Eszter és Orsolics Zoltán Zénó  
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A kenyér illata 
 

Késői emléket sze-
retnék állítani áldott 
emlékű Pék János 
bácsinak és felesé-
gének, Manci néni-
nek, akik megismer-
tették velem a me-
leg kenyér illatát. 
Szeretném megkö-
szönni nekik, hogy 
Keresztúr szolgálói 
voltak. 
     A gyerekkori 
élmények  végigkí-
sérnek egész élete-
men. Az otthon 
melege, a közvetlen 
vagy tágabb kör-
nyezetben szerzett 

tapasztalatok, a gondolatainkban elraktározott képek, illatok egy 
életre belénk ivódnak. Gyerekkori emlékeim közé tartozik a ke-
nyér sütése éppen úgy, mint a disznóölés. Talán azért is kere-
sem a frissen sült kenyér illatát, mert az Újsorban, ahol laktunk, 
a közös udvarra kimenve át tudtam kukucskálni a házak között 
egy, az úttól beljebb eső fehérre meszelt, alacsony kis házra. 
     A Gutyina-féle borbélyüzlet és a kis vegyeskereskedés pon-
tosan átellenben volt Pék János bácsi pékségével, néhány ház-
zal előbbre pedig a Mozis András bácsi mozija, ahol Bözse né-
ném árulta a stolit. A moziban randevút adtak egymásnak az 
emberek, idősek-fiatalok a szó klasszikus értelmében is. Közéle-
ti hely volt ez, a Sarok kapujának is lehet nevezni. (Keresztúrnak 
a Kanális által behatárolt részét hívták így, ma már kevesen 
ismerik ezen a néven a Dreher és a Táncsics utca szegletét.)  
     Egy-egy portához hozzátartozott ugyan a külső vagy belső 
kemence, ahol nagyanyáink megsütötték a hajnalban megda-
gasztott kenyeret és lángost. Emlékek mégis ahhoz a kis ala-
csony, fehérre meszelt házikóhoz kötnek, ahol Pék Manci néni 
és Pék János bácsi pékmesterek sütötték a kisveknit, 

nagyveknit, 
kiflit, lángost, 
diós és mákos 
sütemények 
sokaságát.      
     Régóta 
kutatom János 
bácsi és Man-
ci néni életé-
nek történetét. 
Megtaláltam 
Búzás Kati 
nénit, egy 

hiteles tanút, akinek nagybátyja volt Sevella János bácsi, hisz ez 
volt az ő böcsületes neve. (A Pék csak szakmai ragadványnév.) 
Kati néni náluk tanulta ki a szakmát, amiről mesterlevele is ta-
núskodik. Nemcsak a rokoni kapcsolatokról, hanem a kenyérsü-
tés titkairól is felidézte emlékeit. 
     „János bátyám kocsmáros volt nagyon sokáig. Abban a ház-
ban volt a kocsma, ahol a Paksyék laktak. Majd pék lett, sütő-
mester Ráckeresztúron. Ő sütötte az összes kenyeret, kiflit és 
pékárut, minden sütnivalót a falunak.”  

„Az ángyom Báthori 
Mária, akiknek Pesten 
volt pékségük és a kör-
nyékbeli településeket 
látták el pékáruval. Ide, 
a faluba is járt az apjá-
val, hordták az igazgató-
hoz, az iskolába, a ta-
nácshoz, mindenhova a 
zsömlét, kiflit, kalácsot, 
pékárut. A Sevella kocs-
mába is bejártak. János 
bátyám ott ismerkedett 
meg Manci nénivel, aki 
Pestre hívta, ott kitanul-
ta a pékmesterséget, 
majd összeházasodtak. 
     Az első pékséget, pékműhelyt hetven-egynéhány évvel ezelőtt 
alapították meg és építették az első kemencét abban a fehérre 
meszelt kis házacskában. Hatalmas búbos kemence volt. Három 
lépcsőn kellett lemenni, huzatszabályozó tiplik voltak, három 
vagy négy darab. János bácsi és Manci néni pékségének ideje 
alatt háromszor kellett átrakni a kemencét. Megégtek a téglák, a 
tapasztás kiégett. A kemenceépítő mester Kelemen László volt, 
Túrkevéről származott, apró termetű ember, olyan másfél méter 
magas lehetett. Bement a kemencébe, és úgy tapasztott. Ő volt a 
kemencés ember. Nagyon ügyes, ő csinálta kívül-belül. A kemen-
ce nagy, kör alakú, széles padkáján aludt. Nagyon meleg volt a 
padka, hisz mindig ment a kemence. Volt ennivalója is mindig.” 
     Úgy emlékszem gyerekkoromból, hogy a nyanya megdagasz-
totta a kenyeret, az aljára cédulát tett, ráírta a saját nevét, majd 
szakajtókosárban vittük a pékhez. És nem keveredett össze, 
mindenki a sajátját vitte haza. Azt mondták a nagyanyáink, akkor 
jó a dagasztás, ha a verejték rácsöppenik a kenyértésztára. A 
kenyérnek ára és böcsülete volt. Ha leesett egy darab a földre, 
azt föl kellett venni és meg kellett csókolni. Erre tanítottak a szü-
leink. A kenyérsütésnek ára volt. Amikor kisült a kenyér, rátették 
a famázsára, lemérték, és azután fizették a sütési díjat. Nyolcvan 
fillérért sütötték a kenyérnek kilóját. Volt, amikor befért harmincöt 
kenyér, de volt, amikor negyven is.  
     „Húsvétkor még este nyolc órakor is sütöttük a kenyeret, any-
nyira kellett mindenkinek” – mesélte Kati néni. „Most mindennap 
friss kenyér kell, teljesen más technológiával dolgoznak. Régen 
kovásszal sütötték a kenyeret. Megvagdalták, lekenték vizes 
kefével, hogy ne süljön meg hirtelen. Kukoricaszárral, szőlővenyi-
gével vagy fával, fagallyakkal fűtöttek. Három óra kellett a ke-
nyérnek, amíg szép lassan megsült.”  
     A kenyér olyan volt, mint a szivacs. Nem száradt meg. Na-
gyon szerettük a gyürkét. Amikor a kenyeret mi, gyerekek vittük 
haza, mindig megdézsmáltuk, letörtük és hazáig elmajszoltuk ezt 
a finom „mannát”. 
     A frissen sült kenyér illata, a ropogós gyürke íze, az a kis 
alacsony fehér házikó a búbos kemencéjével, a mindig mosolygó 
János bácsi az elmaradhatatlan kék kötényével és Pék Manci 
néni szemüveges apró termete kristálytisztán, elevenen él ben-
nem így hatvan-egynéhány év távlatában is.  
     Társadalmi élet színhelye is volt akkoriban a pékség. Itt talál-
koztak egymással az emberek, megbeszélve gondjaikat, örömei-
ket. Titkon gondolva a holnapra is elmormolták magukban a fo-
hászt: „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”. 

 

Gyűjtötte és írta: Herkli Antal 

Múltidéző 
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Nosztalgiahét az óvodában 
 

Az óvodában idén is megrendezték a nosztalgiahetet. A részt-
vevők megtekinthették egykori csoportjukat, játékaikat és fel-
eleveníthették kedves emlékeiket. A látogatók közt megfordul-
tak olyanok, akik idén ballagtak, negyedik-ötödik osztályos 
diákok, valamint olyanok, akik szeptemberben fogják elkezde-
ni az óvodát.    
     A régi óvo-
dások legelő-
ször egykori 
dajkáikat és az 
óvó néniket 

keresték meg. Közösen fölidézték a régi időket, előkerültek régi, 
ma már nem használt játékok. A leendő óvodások már június kö-
zepétől bejárhattak játszani, de töretlen lelkesedéssel a nosztal-
giahéten is aktívan részt vettek. Zeneszóval indult a nap, majd 
színezéssel, mozgásos játékokkal és az új játékok kipróbálásával 
töltötték idejüket az óvodában. A nagyobbak örömmel fogadták a 
kicsiket, és szívesen játszottak együtt.                                     H. P. 

Az óvoda terültén elhelyezett konténerbe 
rengeteg petpalack, alumíniumdoboz és 
újságpapír került. Az újságpapírgyűjtés a 
felújítások miatt átmenetileg szünetel. 
Köszönjük a lelkes gyűjtést! Kérjük, továbbra is hozzánk 
hozzák a pet-, műanyag palackot és konzerves dobozokat, 
s ne a szelektív hulladékgyűjtésre rakják ki. Összelapítva, 
bezacskózva az udvari tároló elé kérjük lerakni.  

Köszönettel: a Mosoly Óvoda dolgozói 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 

E.ON gáz- és villanyóra-, valamint mobiltelefon-
feltöltés (Vodafone, Telenor, T-Mobile) a kastélyban 
lehetséges.  
     Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 9 és 15 óra, 
pénteken 8 és 12 óra között várjuk Önöket.  
     További információ kérhető a 06-25/454-095 tele-
fonszámon vagy a sztlaszlo@rackeresztur.hu  e-mail 
címen.            Szent László Falugazdálkodási Nonprofit Kft. 

Játékok a múltból 
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FEJTÖRŐK KICSIKNEK, NAGYOKNAK 
   

Hol található a budapesti Közlekedési Múzeum? 
1) Népliget            x) Városliget           2) Múzeum körút 
Melyik regény szereplője Jumurdzsák? 
1) Egri csillagok    x) Tüskevár            2) A Pál utcai fiúk  
Melyik név idegen változata az Edmund? 
1) Jenő                  x) Edömér              2) Ödön 
Hogyan nevezik másként Budapest IX. kerületét? 
1) Józsefváros      x) Lipótváros           2) Ferencváros 
Melyik ország jellegzetes állata a koala? 
1) Kína                 x) Argentína             2) Ausztrália 
Ki NEM tartozik az aradi vértanúk közé? 
1) Kiss Ernő        x) Knézich Károly     2) Károlyi Sándor 
Melyik vitamin hiánya okozhat skorbutot? 
1) A-vitamin         x) C-vitamin              2) D-vitamin 
Hogyan nevezték régen a tollat (írótollat)? 
1) irka               x) kalamáris              2) penna 
Melyik történelmi személyről neveztek el nótákat? 
1) Széchenyi István  x) Móga János    2) Kossuth Lajos 
 
 

A  m e g f e j t é s t  2 0 1 4 .  s z e p t e m b e r  1 0 - i g  v á r j u k  a 
rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen is lead-
hatják a könyvtárban, nyitvatartási időben. A helyes megfejtők közül három 
szerencsés jutalomban részesül.  

A júliusi Ráckeresztúri Hírmondóban megjelent fejtörő helyes megfejtése:  
1. kalamáris: tintatartó; korhely: részeges, iszákos; sajka: kis csónak; szelindek: 
juhászkutya; dolmány: zsinóros zubbony. 2. juh: bárány; kecske: gida; medve: 
bocs; ló: csikó; vaddisznó: vadmalac. 3. hamis, hamis, igaz, hamis, hamis.  
     Több helyes megfejtés érkezett. A három szerencsés nyertes: Orbán 
Mónika, Mike Ernő, Lukács Vivien. A nyeremények a könyvtárban vehetők át 
nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek szeretettel gratulálunk!  

Kincskeresés a hittantáborban 
 

Idén az iskolai hittantábort és a karitász által terve-
zett tábort együtt rendezték meg július végén. A fő 
szervező Dienesné Zsebi Regina volt. Ez a hét ren-
geteg kalandot és örömet hozott a gyerekeknek. 
     Minden reggel ötvenhat gyermek gyűlt össze, tíz 
kísérő és számos segítő vett részt a tábor munkájá-
ban. Az ebédet a Rácmenza biztosította, a tízórait 
és az uzsonnát felajánlásoknak köszönhettük. A 
szervezők változatos programot állítottak össze. 
     Július 21-én, hétfőn a templomkertben és a plé-
bánia területén töltöttük a napot. Reggeli imával 
indítottunk, majd Jácint atya rövid templomismereti előadást tartott. Ezután csapatokra oszlottunk, és játékos vetélkedőkbe fogtunk. 
Később pólókat és karkötőket gyártottunk. Ebéd után játékos sportversenyek kezdődtek Daradics Zoli közreműködésével. Kedden 
Budapestre kirándultunk. Utunk először a Sziklatemplomhoz vezetett, majd kívülről megtekintettük az Országházat és a Kossuth 

teret. A dunai sétahajózás sokunknak örök emlék lesz. Szerda reggel Varga Viktor 
és Adrienn vezetésével fát ültettünk a templomkertben. Délelőtt a gyerekek 
Drozdikné Nagy Ágnes Tünde irányításával kézműveskedtek. Ónodyné Nebehaj 
Erzsike néni lepkehálókat, mikroszkópot, nagyítókat hozott, hogy a természet 
kincseit közelebbről is megismerjük. Délután Ráckevén sárkányhajóztunk. Csütör-
tökön Székesfehérvárra látogattunk.  
     A zárónapon Adél és Márti kincseket rejtett el a faluban, amit a gyerekek ke-
restek meg. Közben a plébánián szorgos munka folyt, hogy harangszóra készen 
legyen a paprikás krumpli. A kincskeresők addig sem éheztek, ugyanis több hely-
színen várták őket süteményekkel. Délután értékeltük az egész heti munkát, majd 
fagyi, szendvics, főtt kukorica, dinnye került az asztalra és persze sütemény is. A 
hét utolsó programja a tábortűz és az oklevelek kiosztása, mert mindenki remekelt 
valamiben, és mindenki olyan egyéniség, hogy megérdemelte a kitüntetést. 
     A zárónap végén a szülők is bekapcsolódhattak a programba, s a gyerekekkel 
közösen énekeltek a tábortűz fényénél.  

   Takács Flóra 
 

(A tábor szervezőjének értékelését, gondolatait a 16. oldalon olvashatják.) 

Amit az iskolakezdésről tudni kell 
 

A tanévnyitó ünnepély szeptember 1-jén 8 órakor 
lesz az iskola Hősök téri épületének udvarán. 
Ezen a napon az ünnepélyen kívül két tanítási 
órát tartanak az osztályfőnökök, a gyerekek 11 
órakor mennek haza. Legyen náluk jegyzetfüzet, 
tolltartó, és hozzák magukkal a bizonyítványukat!  
     Keddtől már órarend szerint folyik a tanítás, a 
napközit és az étkezést szerdától biztosítjuk. 
     A pótvizsga augusztus 28-án, 10 órakor lesz, 
ezt megelőzően 25-én, 26-án és 27-én 10 órakor 
előkészítőt tartunk a Szent János téri épületben. 
     A tankönyvosztásról a honlapon, az iskola 
Facebook-oldalán és az iskola bejáratánál tájéko-
zódhatnak későbbi időpontban. 

Az iskola vezetősége 
 
Tanszerlista (az iskola honlapján is megtalálható) 
Az alsó tagozatosok a tanévzárón megkapták a füzet-
listát a bizonyítványban. 
Felső tagozat: 10 db A5-ös vonalas füzet, 4 db A5-ös 
sima füzet, 4 db A5-ös négyzetrácsos füzet, 1 db szó-
tárfüzet, 1 db kottafüzet, 2 db nagyalakú vonalas fü-
zet, 1 db nagyalakú sima füzet, 2 db négyzetrácsos 
spirálfüzet, 50 db rajzlap, valamint egyéb rajzeszközök 
(zsírkréta, filctoll, festék, ecset, színes ceruzák)   
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SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT − RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN  

A hazáért áldozta életét 
 

A ráckeresztúri ifjakat a mozgósítás elrendelése után több ala-
kulathoz irányították. Ők és a többi Fejér megyei katona a 69-es 
császári és királyi közös, a magyar királyi 17-es honvéd és nép-
felkelő gyalog-, valamint a 10-es huszárezredben teljesítettek 
szolgálatot a háborúban. 
     Ifj. Venczkó Ferenc egyike a falu hőseinek. Ráckeresztúron 
született 1891-ben, és ő is, mint sok bajtársa, nagyon fiatalon az 
olasz Karszt-fennsíkon, Doberdó környékén halt hősi halált. 
Unokája, Molnár Antal elmesélte, hogy édesanyja elmondása 
szerint a nagyapját egy dum-dum golyó találta el. Sérülten egy 
családnál ápolták, itt folyadékot itattak vele – ami tiltott volt –, és 
ekkor halt meg.  
     A háború kitörése előtt néhány évvel házasodott össze Bics-
kei Juliannával, kislányuk Julianna 1909-ben született. Az öz-
vegy második férje Damak Antal a faluban asztalosmester volt, 
aki szintén megjárta a harcmezőket. 1914-ben az oroszok fog-
ságába esett, de megszökött, és 1918-ban sikerült hazatérnie.  
     Ifj. Venczkó Ferenc a 17-es székesfehérvári honvédezred 
gyalogosa volt. A háború előtt készült fotón látható egyenruha: 
világoskék „vitézkötéses” nadrág, a zubbony sötétkék, palaszür-
ke hajtókával.  
     Az ezred 1915. május végén érkezett az olasz frontra. Július-
tól 1916. augusztusig a Doberdó környékén harcoltak, óriási 
veszteségek árán. Az egy év alatt itt lezajlott ütközetek valame-
lyikében kaphatott halálos lövést ifj. Venczkó Ferenc is. Növelte 

az áldozatok számát az 1915 nyarán tomboló kolera is, annak ellenére, hogy az orvosaink nagyon jól dolgoztak. A 
járványt a víz okozta, ezért tilos volt a fogyasztása. A sírok ugyanis egyre közelebb kerültek a körletekhez, elfer-
tőzték a Karsztok kevés vízlelőhelyét. Az esténként levonuló katonák vitték magukkal halott bajtársaikat, tisztes-

ségesen eltemették őket, és mészkőből sírhelyeket készítet-
tek nekik. Az ádáz harcok helyén az olaszok ma is kegyelettel 
őrzik minden katona emlékét. Mi, itthon ugyanígy tegyünk! 
    Vers Malastówból, egy galíciai magyar katonatemetőből: 

„Boldog napjaitokba is emlékezzetek, 
Hogy ezt a földet forró harc égette, 
Hogy ezrek viselték a halál sebeit, 
Hogy a Napnak áldása, rátok ragyogjon.”  

 

     Prága Ildikó 
Forrás: Molnár Antal, Novák József, Stencinger Norbert 

Doberdó, út a tóhoz 

A bajtárs sírja – I. világháborús képeslap 
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A doberdói magyar kápolna 
 

A Cappella Ungheresét, a magyar kápolnát az I. világháború 
idején, 1918-ban magyar katonák kezdték építeni Visintini köz-
ség közelében, de az épület befejezetlen maradt. Mintegy het-
venöt évig a környékbeli olasz és szlovén gazdálkodók csűrnek, 
tyúkólnak és istállónak 
használták. A felújítási és 
továbbépítési munkálato-
kat 2008 őszén kezdték 
meg, az újjáépítést a Szé-
chenyi Tudományos Társa-
ság, az Újfehértó Városért 
Alapítvány és Szunai Miklós 
vállalkozó finanszírozta. 

Megújult a tetőzet, a kápolnához egy kis méretű apszist építettek, a falakat 
színes üvegablakokkal díszítették. Érdekesség, hogy az oltárhoz felhasználták 
az időközben előkerült, eredetileg is erre a célra faragott kőtáblákat. A Ma-
gyar Kápolnát 2009. május végén, a hősök napján avatták fel Szent Benedek, 
Európa védőszentje tiszteletére és az isonzói csatákban elesett hősök emléké-
re, pápai áldással, ökumenikus szertartás keretében. 
     A kápolna belsejében látható a székesfehérvári 17-es gyalogezred katonái-
nak emléktáblája.                                                                                     (G.) 

Kik láthatók a képeken? 
 

Tíz évvel ezelőtt, 2004. augusztus 
20-án a kastélyban helytörténeti kiál-
lítás nyílt a falubeliek régi fényképei-
ből. A gyűjtést Rideg Tamásné szer-
vezte, a tárlatot a Ráckeresztúr törté-
nete 1347–1992 című kötet szerzője, 
a település helytörténetének jó isme-
rője, Novák József nyitotta meg. An-
nak idején Molnár Antal beszkennelt 
néhány, a kiállításon látható régi ka-
tonafotót is, de sajnos nem tudjuk, kit 
vagy kiket ábrázolnak. Ennek kiderítéséhez kérjük Olvasóink 
segítségét. Kérjük, ha fölismernek valakit a képeken, írják vagy 
üzenjék meg nekünk. 

E-mail cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
Telefon: 06-20/405-8315 vagy 06-25/454-655 (könyvtár) 
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK” 

Szigeti Zita a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolában kezdte tanulmá-
nyait, majd a százhalombattai Széchenyi István Gimnáziumban érettségizett. 
Felsőfokú szakképesítést szerzett a Schola Europa Akadémián csecsemő- és 
kisgyermeknevelő, gondozó szakon. 2013 szeptemberétől az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem óvodapedagógus szakos hallgatója, valamint a Ráckeresz-
túri Mosoly Óvoda pedagógiai asszisztense és néptánc-pedagógusa. Második 
osztályos korától kezdve foglalkozik néptánccal, jelenleg a százhalombattai 
Forrás Néptáncegyüttes tagja.    

Második osztályos koromban nyílt lehetőség a 
tanulók számára, miszerint Takács Ági néni 
néptáncoktatást vállal. Húgom, aki első osztá-
lyos volt, rögtön jelentkezett. Én természete-
sen egyből elzárkóztam a dolog elől, eszem 
ágában sem volt néptáncra járni. Anyukámmal 
elkísértük az első próbájára, majd gondoltam, 
hogy Évike ott marad, mi pedig hazajövünk. 
Nem így lett. Attól a naptól kezdve táncolok. 
Eleinte gyermekjátékokat tanultunk a külön 
próbákon, majd a néptánc az órarendünkben 
is megjelent. Amikor felső tagozatos lettem, a 
néptánc újra csak fakultatív programként jelent 

meg a délutáni órákban. A Martonvásári Mű-
vészeti Iskolából járt ki Zsuzsa néni és Norbi 
bácsi tanítani minket. Velük már mezőföldi 
táncokat tanultunk és fellépésekre jártunk. Egy 
évig tanítottak minket, őket Erzsi néni és Já-
nos bácsi váltotta fel, ugyancsak a Martonvá-
sári Művészeti Iskolából. Három évig tanítot-
tak, számtalan fellépésre elvittek, az ország 
több pontján megfordultunk. A csoportunk 
legnagyobb részét a mi évfolyamunk tette ki, 
így amikor elballagtunk, a társulatunk felosz-
lott. Ezután húgommal és két barátnőnkkel 
átmentünk a martonvásári csoportba, ahol 
tovább tudtuk folytatni a hobbinkat.  
     Rövid szünet után annyira hiányzott a tánc, 
hogy a százhalombattai Forrás Néptáncegyüt-
tes Kisforrás csoportjába jelentkeztem. Azóta 
is ott táncolok. Mára teljesen összeszokott 
csoport vagyunk, és Nagyforrásnak hívnak 
minket, melynek vezetői Dóri néni és Sly bá-
csi. Együtt számtalan sikert értünk el. Életem 
első néptáncversenyét is ezzel a csoporttal 
élhettem meg Balatonbogláron. Ezt rengeteg 
további fellépés, verseny és siker követte. 
Tavaly nyáron Görögországban jártunk. Leg-
utolsó versenyünkön Tatabányán a Tél című 
koreográfiánkkal elnyertük a legjobb tematikus 
koreográfia díjat. Felléptünk a Művészetek 
Palotájában is.  
     Jelenleg óvodapedagógus hallgató vagyok 
és az óvoda egyik pedagógiai asszisztense, 

néptánc-pedagógusa. Örülök, 
hogy táncot is taníthatok, mert 
így az összes álmom teljesült. 
Mindig tudtam, hogy gyerekek-
kel szeretnék foglalkozni, és azt 
is, hogy a tánc is szerves része 
az életemnek. A magyar kultúra 
napján tánctársaimmal rövid 
bemutatót tartottunk az ovisok-
nak a saját néptáncelőadásuk 
után, melyre óriási lelkesedéssel 
készültek és tökéletesen helyt-
álltak. 
     Számomra a néptánc az, ami 
átsegít mindenen, ami az élete-
met végigkíséri. Olyan társasá-
got biztosít, ahol mindenki tud 
mindent a másikról, bármikor 
számíthatok rájuk, biztos pont 
az életemben, ami nem múlik el. 
Legkellemesebb érzés a nép-
tánc során, amikor felveszem a 
viseletet, megérzem annak az 
illatát és az anyagát. Ez a ked-
venc részem a fellépések során.  
     A  t á n ce g yü t t e sse l  a 
Summerfest után, szeptember-
ben Erdélybe megyünk turnézni, 
ahol  sok szép élmény vár ránk. 

Keresztúrok találkozója a Bodrog-parton 
 

A Keresztúr Nevű Települések XV. Nemzetközi Találkozóját idén augusztus 21–24. között Bodrogkeresztúron 
rendezik. Ráckeresztúrról ötvenegy fős busz, valamint több autó indul a találkozóra. Településünkről érkezik a 
legnépesebb delegáció a Bodrog-partra. Marczinka Mária Magdolna népdalcsokorral, a Ráckeresztúri BOR-

ÁSZOK Dalárda Egyesület bordalokkal és mezőségi nép-
dalcsokorral, a Pávakör Egyesület népdalcsokorral készül. 
A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület a nagy sikerű 
fekete-fehér koreográfiát, illetve a boszorkánytáncot mu-
tatja be.  
     Bodrogkeresztúr a Tokaj–Hegyalja borvidék része. A 
Bodrog partján fekszik mintegy hét kilométerre Tokajtól. 
Legrégebbi épülete az 1220 körül épült, a Szent Kereszt 
felmagasztalása tiszteletére felszentelt római katolikus 
templom. Itt található a Bodrog-zug Tájvédelmi Körzet, 
amely Európában egyedülálló madárvilággal rendelkezik. 
A találkozó eseményeiről a következő számban olvashat-
nak részletesebben.                                Horváth Patrícia 
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A Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület 

A Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület 
nyolc évvel ezelőtt alakult, tagjai azóta számos ren-
dezvényen vettek részt, nemcsak a településen, ha-
nem országszerte. Idén például énekeltek a március 
15-i községi ünnepségen, meghívást kaptak a Szé-
kesfehérvári Vörösmarty Színházban rendezett nyug-
díjas Ki mit tud?-gálára, s augusztus végén Bodrog-
keresztúron is fellépnek.  
 

Az egyesület 2006. július 22-én lépett először tizenegy fővel a 
közönség elé az I. Ráckeresztúri Borverseny alkalmából, 
amelyet  Halászné Fleischer Mária (Babi) és Varga Viktor 
kezdeményezett. Egy alkalomról volt szó, de a jól sikerült 
fellépés után úgy döntött a többség, hogy együtt maradnak. 
Először természetesen bordalokat tanultak, majd kuruc- és 
katonadalokat, népdalokat is. 2009-ben a Fejér Megyei Bíró-

ság bejegyezte a civil szervezetek nyilvántartásába az egye-
sületet; elnöke Dobrádi Károly, az elnökség tagjai Sándor 
János és Novoth Lajos. Számtalan helyen léptek már fel a 
megyében és megyén kívül, például Besnyőn, Csákváron, 
Rácalmáson, Kozárdon, Tökön, Százhalombattán, a budapes-
ti Józsefvárosi Művelődési Házban, a Székesfehérvári Vörös-
marty Színházban. Rendszeresen részt vesznek a KOR-
TÁRS Nyugdíjas Ki mit tud?-on, amit évente rendeznek meg 
Székesfehérváron. A Keresztúr Nevű Települések Hazai és 
Nemzetközi Találkozóján is több ízben szerepeltek. Minden 
évben két alkalommal rendeznek műsoros rendezvényt a 
ráckeresztúri érdeklődőknek, ahová meghívják a községben 
működő más civíl szervezeteket is. A tavaszi alkalom a már 
hagyománnyá vált borverseny. A KÓTA által megrendezett 
17. térségi minősítőn 2013-ban Dinnyésen a térségi kiváló, 

2014-ben Székesfehérváron az országos ezüst fokozatot 
érték el. Tagjai a nyugdíjas szervezetek „Életet az éveknek” 
Fejér megyei és országos szövetségének. 2013 novemberé-
ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Ráckeresztúri 
BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesületet a közérdekű önkéntesek 
nyilvántartásába felvette. Jelenleg a dalárda tíz férfi és öt női 
tagból áll. Művészeti vezetőjük: Damakné Ferenczi Anna. 
     A BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület énekelni szerető férfi 
énekeseket vár tagjai közé. Jelentkezés az egyesület elnöké-
nél.                                                                                     P. E. 

Keresztelő Szent János vértanúsága 
 
Keresztelő Szent Jánosról a júniusi számban olvashattak a 
kedves olvasók. A nyári napéjegyenlőség és a hozzá kapcso-
lódó babonák miatt a próféta júniusi ünnepe ismertebb, azon-
ban augusztus 29-én a katolikus keresztények megemlékez-
nek a szent vértanúhaláláról is. A Szentírásból tudjuk, hogy 
Heródes, az akkori negyedes fejedelem börtönbe záratta, mert 
János a nép előtt szigorúan megfeddte őt erkölcstelen élete 
miatt, majd törvénytelen felesége, Heródiás, és annak lánya, 
Salome mesterkedése folytán lefejeztette. 
     Természetesen Keresztelő Szent János fővétele ünnepé-
hez is kapcsolódtak babonás népszokások, hiedelmek, me-
lyek közül némelyik egészen döbbenetes volt: a vértanú levá-
gott fejét fából kifaragták, tálra helyezték, vagy tálra festették, 
e kegytárgyat fejfájás gyógyítására vélték alkalmatosnak. Az 
ország különböző részein úgy tartották, hogy e napon nem jó 
dolog szabni, vágni, vagy pedig nem ettek semmi olyat, ami-
nek feje van, mondjuk, káposztát; másutt viszont épp ez volt 
az előírt étek.  
     A hiedelmek azonban távol állnak, vagy inkább torzulásai a 
tiszta keresztény tanításnak, ami mindig egy bibliai alak vagy 
szent életére és tetteire koncentrál, és elsősorban nem szoká-
sokat alakít ki, hanem erényeket, helyes erkölcsi tetteket.  
     Ilyen történelmi tett volt Keresztelő Szent Jánosé, aki prófé-
tai küldetésénél fogva az akkori uralkodót – mint 
„közszereplőt” – a nép előtt erkölcsös életre szólított fel. Nyil-
ván erkölcsi tettre buzdítani csak erkölcsös ember tud, illetve 
teheti azt hitelesen. Óriási példakép a keresztény ember szá-
mára Szent János, először is azért, mert előbb önmagát tette 
azzá, amire aztán másokat is buzdított. Közszájon forgott egy 
történet a bölcs és méltán tekintélyes Mahatma Gandhiról, 
akihez azzal ment oda egy anya a gyermekével, hogy a bölcs 
mondja meg a gyereknek, hogy ne egyen több csokoládét, 
mert lassan minden foga tönkremegy. Gandhi azt mondta az 
anyának, hogy jöjjenek vissza három nap múlva. Vissza is tért 
az anya a gyermekével, amikor is a bölcs kimondta: fiam, ne 
egyél több csokoládét! – Miért kellett erre három napot vár-
nunk? – kérdezte meghökkenve az anya. – Mert három napja 
még én is ettem csokoládét! – válaszolta Gandhi. Vagyis a 
tekintély a hitelességen alapszik.  
     Persze a Keresztelő nem a saját kútfőből vett erkölcsös 
életet kérte számon Heródestől. Hanem a „Lex Divinát”, Isten 
által lefektetett erkölcsi életet. Ennek hirdetésére (Isten Orszá-
gának terjesztésére) kapta a prófétai küldetését, amit egyéb-
ként Jézus szándékára minden megkeresztelt ember megkap. 
Ezért kötelessége minden kereszténynek fellépni a társadalmi 
igazságtalanságok ellen, és ezért hamis az a megállapítás, 
hogy az egyház ne politizáljon. Az egyház a Keresztelő példá-
jára és Jézus keresztre feszítése óta a vértanúk egyháza, 
melyben a tett, ha kell, hűen követi a kimondott szót, ezért 
mindkettőnek ugyanolyan súlya van. Szent János prófétai 
küldetésének lényege is ez: hiába igaztalan vádak, börtön, 
halál, vannak dolgok, amiket nem hallgathatunk el, ki kell mon-
danunk, amiket akár az életünk árán is meg kell élnünk. 
     Augusztus 29-ét könnyű megjegyezni, mert e dátumnak 
több gyászos magyar vonatkozása is van. E nap jelzi a közép-
kori magyar állam bukását: 1521-ben ekkor foglalta el a török 
az ország kapuját, Nándorfehérvárt. 1526. augusztus 29-e a 
mohácsi csatavesztés dátuma, 1541. augusztus 29-én került 
Buda a török kezére majd’ százötven esztendőre. Az utókor 
ezért mély gyászban ülte meg e napot (a mohácsi csatavesz-
tést a nap liturgiájába a római egyház is beépítette).          v. v. 

Fotó: www.fejermmk.hu 
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Mese – nem csak gyerekeknek 

A vadréceebéd 
 

Réges-régen, amikor még 
királyok és hercegek, főurak 
és nemesek mondták meg, 
mit tegyenek vagy ne tegye-
nek az emberek, történt egy-
szer, hogy szörnyű ellenség 
támadt hazánkra. Batu kán 
hatalmas tatár serege. Akkori 
királyunk, IV. Béla harcba 
hívta az ország férfiúit. De a 
törvény szerint nem minden-
kinek kellett csatába vonul-
nia. Minden családból a legif-

jabb fiú viselte gondját háború idején a családnak. A dön-
tő ütközetre Muhinál került sor, de a király, mikor látta, 
hogy nem tudja legyőzni Batu kán seregét, megsarkan-
tyúzta lovát, és nagy bánatában messze menekült. Addig 
vágtatott, míg egy nádashoz nem ért. Ott leszállt lováról, 
és búvóhelyet keresett. Ahogyan ott sétált, egyszer csak 
egy zöld szemű, tavirózsaruhába öltözött, hínárhajú víz-
tündér bukkant elő az egyik nádköteg mögül. A király 
meglepődött a tündér láttán, de nem szólt semmit. 
 – Jöjj, király, kit kerget a tatár, elbújtatlak a nádasban, itt 
nem talál rád! – énekelte a víztündér, majd hívogatóan a 
király felé nyújtotta kezét, aki készséggel követte őt. 
     Addig mentek, mígnem egy sűrű, náddal benőtt, 
lapulevélszigethez nem értek. 
 – Szolgáljon e hely menedékül neked, hajtsd itt bátran 
nyugovóra fejed – szólt a tündér, s a király elfogadta a 
felajánlott nyughelyet. – Csak egy legény fog látni, ki hol-
nap eljön, és megvendégel téged. 
 – Köszönöm kedvességed, drága tündér, nem leszek 
terhetekre, ígérem – ült le a király az egyik levélre.  
     A víztündér bólintott, majd eltűnt a nádasban.  
     Reggel a király morgásra ébredt. Azt hitte a gyomra 
korog, de mikor kinyitotta a szemét, egy vizslával nézett 
farkasszemet. Várta, várta, hátha felbukkan a víztündér és 
a segítségére siet, de hiába fülelt, a nádasból nem jött elő. 
 – Szimat, merre vagy? – hallatszott a távolból egy férfi-
hang.  
A király nem mert mozdulni, csak ült, és nézte a kutyát. 
 – Itt vagy hát! Miért nem jeleztél? – ért oda hozzájuk egy 
nemes ifjú, aki nagyon meglepődött, mikor meglátta, ki 
bújt el a nádasban. 
 – Felség?  
 – Igen, nemes uram, én vagyok – állt fel a király, miköz-
ben leseperte magát, hogy visszanyerje méltóságát. – Úgy 
látom, éppen vadászni készül. 
 – Valóban, vadkacsára vadászok – mutatta fel a fegyve-
rét. – Van kedve velem tartani? Itt nincs mitől félnie, a 
tatárok nem olyan bolondok, hogy bejöjjenek ide. 
      A király, mivel már kopogott a szeme az éhségtől, 
szívesen az ifjúval tartott. Ám alig tettek meg néhány 
lépést, Szimat hirtelen megállt, hátracsapta füleit és fi-
gyelt. A közelben vadkacsák fészkeltek. A fiú odanyújtot-
ta parittyáját a királynak, és egy síp segítségével felriasz-
totta a récéket, akik hangos hápogások közepette repül-
tek fel. A király megcélozta az egyiket, és lőtt. De meg-
csúszott egy fűcsomón, és úgy elesett, hogy a helye talán 
még ma is látszik a tomporán. 
 – Úgy látszik, felség, oda az ebédünk! – mondta az ifjú, 
és a hasát fogta nevettében. 
     A királynak tetszett a fiú pimaszsága, és vele nevetett.  

 – Sose bánkódjék, uram királyom, tegnap fogtam három ka-
csát, azt ma megsütik. Ha gondolja, hozok én magának belőle. 
 – Megköszönném, fiam. De maradjon titokban ittlétem, meg-
húznám magam pár napig a nádas tövében. Itt a tatár sosem 
talál rám, ha lovam eleget pihent, én is odébb állok ám! 
     Így is történt. A fiú hozott ebédre őfelségének sült kacsa-
combot és minden földi jót. Ez így ment két napig. Harmad-
nap délben a király így szólt a fiúhoz: 
 – Köszönöm kedvességed, meglásd, ezért még megjutalmaz-
lak egyszer. Én most útra kelek, de mondd csak: kié ez a gyö-
nyörű birtok, mely oltalmat adott ezekben a nehéz időkben? 
 – A környék Ladány, a családunk birtokában van – felelte az 
ifjú. – Ég önnel, Felség! 
 – Még viszontlátjuk egymást! – köszönt el a király, és ellova-
golt. 
      

Egy év is eltelt már, mikor az ifjú ismét hallott a király felől. A 
tatárok elmentek már, szörnyű pusztítást hagyva maguk után, 
IV. Béla király pedig visszajött száműzetéséből. 
 Egyik nap hatalmas kísérettel vonult be az ifjú nemes családi 
birtokára. Bíborszínű palástja ragyogott a nyári napsütésben. A 
család szerény öltözéke viszont éles ellentétben állt kastélyuk 
Ősök csarnokával, melyben a királyt fogadták. Itt őrizték 
ugyanis az őseik hőstetteiről szóló iratokat, és még a király is 
elámult e dicső helyiség láttán. A terem közepén állva az egyik 
szolgája egy pajzsot nyújtott át a királynak. 
 – Halljátok hát, bátor ladányi nemes urak! Egy évvel ezelőtt ti 
megmentettetek engem, s én megfogadtam, hogy meghálálom 
irántam való hűségeteket és jóságotokat. Ezennel átadom nek-
tek ezt a pajzsot! Jelképezze ez a pajzs az újrakezdést, a barát-
ságot és a szabadságot! S mivel itt, a nádasban bújtattatok el, a 
Nádasdy nevet adományozom nektek, s legyen e hely ezentúl 
Nádasdladány. 

IV. Béla odalépett ahhoz az ifjúhoz, aki annak idején megtalál-
ta, és átadta neki a vadrécét ábrázoló címert, majd szenvedé-
lyes hangú beszédet mondott: 
     – Uraim! Az ország romokban hever. A tatárok minden 
házat, várat leromboltak. A jószágokat elkergették, a termést 
letaposták. Kérlek titeket, építsük újjá együtt országunkat! Mu-
tassuk meg, hogy a magyar nép ekkora csapás után is képes az 
újrakezdésre! Itt van ez a hatalmas nádas! Engedjétek meg, 
hogy ősszel az emberek összegyűjtsék a száraz nádat, s ezzel 
fedjék be házaik tetejét. A mocsár sarából és csekély terméseik 
maradék szalmájából húzzák fel házaik falát. Tegyük ismét 
termékennyé földjeinket, vessünk újra gabonát, hogy ne éhez-
zen többé senki! Ami pedig a vadkacsákat illeti, szeretném, ha 
idén nem vadásznátok le valamennyit, hadd sokasodjanak, 
hogy jövőre, ha visszatértek vándorútjukról, népesítsék be az 
egész nádast. 
     A király elköszönt a nemes uraktól, akik megtették, amit az 
uralkodó kért tőlük. Az ország lassan újjáépült, s IV. Béla úgy 
vonult be a történelembe, mint második honalapítónk.    B. A. 

IV. Béla 

A nádasdladányi kastély 
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IRÁNY A KÖNYVTÁR! 
Olvassunk a strandon, kerti 
napozóágyon vagy a hűs 
szobában fekve, a teraszon 
egy jeges limonádé vagy 
egy forró tejeskávé társa-
ságában, kánikulában és 
hűvösebb napokon, mert 
olvasni bárhol, bármikor 
lehet! 
     Tóth Olga Csupasz 
nyulak című könyvéből két 
teljesen ellentétes szemé-
lyiségű testvér életútját 
ismerhetjük meg. A nővér 
kilóg a sorból, gyakran 
felrúgja a társadalmi kon-
venciókat, míg a húg igyekszik ezeknek megfelelni. Monológja-
ik váltakozása során lassan kibontakozik egymással való kap-
csolatuk, édesanyjukkal való viszonyuk, végül a család történe-
te. A szociológusnő tollából született regény a hatvanas évek 
Magyarországának kitűnő korrajza. A regény a lányok nővé 
érésének, anyává válásának folyamatát írja le, megtudhatjuk, 
hogy a két lány hogyan éli meg női szerepeit, azok nehézségeit 
és örömeit. 
     Philipp Vandenberg könyve izgalmas nyomozásra hívja 
olvasóját. A Sixtus-kápolna restaurálása során annak freskóján 
nyolc rejtélyes betűre bukkannak. A nyomozás elindul, a betűk 
a Vatikán titkos Irattárába vezetnek, ahol egy Michelangelo 
hagyatékában lévő iratot találnak, mely az egyház tanításait 
alapjaiban rengeti meg. A Vatikánt leleplező, A sixtusi összees-
küvés című thrillerben a vallási szálak mögött politikai érdekek 
húzódnak meg, felfedésük sok-sok veszéllyel jár. 

     Angela Nanetti Nagyapó a cseresznyefán című, gyermekek-
nek szóló könyvében egy nagypapa és unokája életét írja le. 
Örök, hű társuk egy Alfonsina nevű liba, aki a már nem élő 
nagymama szerepét tölti be életükben. Kapcsolatuk természe-
te kívánságukban mutatkozik meg legerőteljesebben: a nagy-
papa cseresznyefává szeretne változni, Toninó, az unoka pe-
dig madárrá, csak hogy leehesse a fáról az összes cseresz-
nyét. A számukra oly fontos, különleges cseresznyefa a törté-
netben központi szerepet játszik, nagypapa és unoka szövetsé-
gét erősíti, mert a fára sok veszély leselkedik: meg kell mente-
niük az útépítők buldózereitől, a hideg éjszakákon pedig tüzet 
gyújtanak alatta, hogy a fa rügyei ne fagyjanak el. Egymáshoz 
való szeretetteljes viszonyukat és a cseresznyefa további sor-
sát ismerhetjük meg a könyvből.    

Szokoli Krisztina 

Olvasni jó! Tutajos és Bütyök a berekben az öreg Matula irányításával 
fedezi fel a csodálatos, ám gyakran félelmetes természetet. 
A két szeleburdi fiatal lassan-lassan ráébred arra, hogy a 
valóság is szép, s nem kell mindig kiszínezni, eltúlozni, ami 
történt. Ha a csuka „csak” hetven deka, azért nagyon is 
értékes fogás. Hiszen gyakran nem a hal mérete a lényeg, 
hanem a küzdelem, s az a reményekkel, vágyakkal teli erő-
feszítés, amit a horgász tesz azért, hogy megszerezze a hőn 
áhított zsákmányt. 
     Barátságról, tiszteletről, szeretetről is szól Fekete István 
népszerű regénye, a Tüskevár. Az 1967-ben készült, hatré-
szes sorozat után két éve újra megfilmesítették, Balogh 
György rendezte. A regény a 4. osztályosoknak kötelező 
olvasmány. A folytatását sem árt elolvasni: a Téli berek ha-
sonlóan izgalmas történet. A két fiú felnőtté válásának 
lehetünk tanúi, s okulhatunk érzéseikből, kalandjaikból. 

(g) 

Bánhidi László és Seregi Zoltán 

Kovács Lajos és Nagy Marcell 

OLVASÓLÁMPA: TÜSKEVÁR 
„...ez a szél nem hullámzott, és nem vett lélegzetet. Egyen-
letesen rohant, mint a zuhatag vize, amely előtt nincs aka-
dály. A nádas egészen lefeküdt, a fák keservesen sóhajtot-
tak, s egy nagy reccsenés azt mondta, hogy valahol egy 
vastag ág törött le. Gyula alig tudta nyitva tartani a szemét, 
mert mindenféle törmelék repült a levegőben, de amit lá-
tott, ijesztően szép volt.  
     A délnyugati ég már fekete volt, mintha sötét hegyek 
nőttek volna a látóhatár mögötti mélységekből, és a völ-
gyek hamvas szakadékaiban úgy jártak a villámok, mint a 
takács vetélője. A felhőhegyek csipkés taraja sárgásfehér 
volt, mint az ázott szalma vastag füstje, amely mögött el-
tűnt a táj és az ég. A szél most már ordított. Egész ágak, 
nádszálak, levelek utaztak vad száguldással a levegőben, s 
úgy lehetett érezni, hogy az a rémséges, mozgó fal a követ-
kező percben rádől a világra. De legfélelmetesebb volt 
ebben a pokoli színjátékban a kísérőzene, az a szívszoron-
gató, gurgulázó hörgés, az az állandó morajlás, a szörnyű 
feszültség szikrázó fenyegetése, hogy még egy pillanat, és 
szétrobban az egész világ.” 
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Tisztelt Szurkolók, kedves Olvasók!  
 

A 2014–2015-ös idényre való felkészüléssel nyolcvan száza-
lékban elégedett vagyok. Csak akkor lehetne száz százalék, 
ha minden foglalkozáson mindenki részt tudott volna venni. 
Heti három-négy, de volt, hogy öt edzést tartottam ez idő 
alatt. Tudjuk, hogy ez az időszak arra szolgál, hogy javítsunk 
a játékosok állóképességén. A csapat összetétele nagy rész-
ben változott a tavalyihoz képest. Voltak távozók, de szeren-
csére tudtunk igazolni is. Véleményem szerint a játékosállo-
mány erősödött. Visszatért például Zsigmond Laci, Suták 
Dávid, Csapó Csabi, továbbá sikerült megszereznünk Váradi 
Petit, Peszeki Lacit, Palkó Pistit, Mátyás Zolit. 
     A nyári felkészülési időszakban természetesen több  edző-
mérkőzést is játszottunk, amelyeken nagyon szép eredmé-
nyeket ért el a csapat. Kétszer mérkőztünk meg Kajászóval, 
egy alkalommal vereséget szenvedtünk (3-2). Aztán hazai 
környezetben fogadtuk Pusztaszabolcs csapatát, ami szintén 
vereség lett (0-2), de a Pusztaszabolcs komoly erőket képvi-
sel. Majd Kajászóra mentünk, ahol 1-6-ra diadalmaskodott a 
csapatom. Voltunk Besnyőn is, ahol szintén sikeresen szere-
peltünk (2-4). 
     Tisztelt Szurkolók, kedves Olvasók! A ráckeresztúri színe-
ket képviselő csapatnak az idei kiírásban az első három hely 
valamelyikét meg kell szereznie, mert ha nem, az csalódás 
lenne nekem és a vezetőségnek is.  
     Bízom a játékosaimban és az egyesület vezetésében, 
hogy ezt a célomat, illetve célunkat valóra tudjuk váltani. Bí-
zom az önkormányzat vezetésében, hogy e nehéz gazdasági 
helyzetben nem hagyja magára a csapatot, és amiben tudják 
támogatni az egyesületet, azt megteszik, ahogy eddig is tet-
ték, amit ezúton szeretnék megköszönni. Továbbá bízom 
benne, hogy szerény kis csapatunkat sok-sok néző fogja buz-
dítani, mert higgyék el, a srácok nagyon elszántak, és örömet 
szeretnének szerezni a ráckeresztúri lakosoknak, akik meg-
tisztelnek minket azzal, hogy mérkőzéseinket a pálya széléről 
követik figyelemmel. 
     Végezetül még egy megjegyzés. Első beszámolómban 
elmondtam, hogy én nem az önök településén élem minden-
napjaimat, de nagyon jól érzem magam Keresztúron! Remé-
lem, önök is jól fogják magukat érezni, ha kilátogatnak a mér-
kőzéseinkre! Azt megígérhetem, lélektelen játékossal nem 
találkoznak, mert itt közös a cél mindenki számára. Hajrá, 
Keru!                                          Marozsán József vezetőedző 

CSALÁDI HÁZ SÜRGŐSEN ELADÓ  
 

Budapesttől 35 km-re, az M6 és M7 autópálya 
közelében összkomfortos, 140 m2 alapterüle-
tű családi ház sürgősen eladó. Három szoba, 
fürdőszoba, konyha, 600 négyszögöles kert.  

Ár: megegyezés szerint  
Csere is érdekel! 

Cím: Ráckeresztúr, Kölcsey u. 12/5.  
Érdeklődni: 06-30/375-6751 

ELADÓ 

Ráckeresztúr, Kocsy-Mayer u. 40. Alapterület: 1080 
m2 (lakóház + udvar), összközműves. Eladó a mel-
lette lévő 1078 m2 beépítetlen telek is. A kettő 
együtt vagy külön-külön is megvásárolható.  

Érdeklődni: Wágner Róbertné  
Telefon: 06-20/346-8210 
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BEMUTATKOZIK A RÁCKERESZTÚRI SE LABDARÚGÓ-CSAPATA 
A 2014/2015-ös bajnokságban az Aqvital-
Publo csoportban indul csapatunk. Ismer-
kedjünk meg a játékosokkal (zárójelben élet-
koruk és eddigi csapataik), akik közül néhá-
nyan a célokról, tervekről is nyilatkoztak.  

 

Vezetőedző: Marozsán József (írása a 14. oldalon olvasható) 
A klub elnöke: Markóczi János 
Kapusok: Pilinyi Béla (25; Ráckeresztúri SE): Cél a bajnoki cím 
megszerzése! Csapó Csaba (21; Martonvásár, Ercsi Kinizsi) 
Védők: Markóczi Ádám (23; Ráckeresztúr SE): Harc a bajnoki 
címért! Mocsai Damján (23; Gárdony SE, Puskás Ferenc Lab-
darúgó Akadémia, Martonvásár, Siófok, Gyúró): Idén a bajnok-
ság megnyerése az elfogadható eredmény. Bosnyák János 
(23; Ercsi Kinizsi): Célunk a dobogó, annak is a legfelső foka. 
Molnár Norbert (22; Ercsi Kinizsi, Beloiannisz); Kiss Gábor 
(24; Ráckeresztúri SE); Tóth Ferenc (35; Ercsi Kinizsi, Baracs-
ka): Célunk bajnoki címet nyerni, és egy stabil másodosztályú 
csapatot építeni, valamit beindítani az utánpótláscsapatunkat. 
Mátyás Zoltán (25; Napkor SE, Pusztaszabolcs SK): Célunk a 
bajnoki cím megszerzése. 
Középpályások: Palkó István (24; Dunaferr, Ercsi Kinizsi, Vaj-
ta): Szeretnénk a dobogóra kerülni. Váradi Péter (32; Ercsi 
Kinizsi, Beloiannisz). Dani Tamás (32; Százhalombatta, Rácke-
resztúri SE, Ercsi Kinizsi, Gyúró, Vál): Cél a bajnoki cím, és egy 
olyan csapatban focizni, amelyben élvezet játszani! Ez csak 
rajtunk múlik. Suták Dávid (23; Martonvásár, Ercsi Kinizsi): Jó 
csapatot, küzdelmes meccseket várok, a végén dobogóval. 
Peszeki László (32; Hegyvidék SE, Pestszentimre, Probeko 
FC, Baracska, Pettend). Zsigmond László (25; Gárdony, Vide-
oton, Martonvásár, Érd, Ercsi): Minél fényesebb érmet szeretnék 
a nyakamba. Rajtunk múlik, mennyit teszünk érte, és hogy 
mennyire lesz fényes. Cseprekál Gábor (25; Ráckeresztúri SE, 
Ercsi Kinizsi, Gyúró, Martonvásár).  
Támadók: Hartai László (23; Ercsi Kinizsi, Ráckeresztúri SE, 
Martonvásár SK, Gyúró SE): Célunk a dobogó minél magasabb 
fokára állni. Szakolczi Sándor (22; Ráckeresztúri SE, Baracs-
ka): Cél a bajnoki cím megszerzése! Szilukács Krisztián csa-
patkapitány (31; Nagyatád FC, Ercsi Kinizsi, Pusztaszabolcs): 
Jó felkészülésen vagyunk túl, egységes a csapat, nagyon várjuk 
már a tétmérkőzéseket. Kérem a szurkolókat, jöjjenek a mecs-
cseinkre, ígérem, érdemes lesz. Orosz Vilmos (38; Gyúró; Alba 
Regia): Szeretném éremmel befejezni a pályafutásomat. 
     Augusztus 3-án Magyar Kupa-mérkőzésen Vál csapatát fo-
gadtuk, s nagyszerű, gólgazdag mérkőzésen 5-1-re nyertünk. 
Zsigmond László két gólt lőtt, Hartai László, Cseprekál Gábor és 
Palkó István egyet-egyet.                                       
     Az augusztus–szeptemberi menetrend: aug. 17.: Újbarok–
Ráckeresztúr; aug. 23.: Ráckeresztúr–Vértesboglár; aug. 31.: 
Gyúró–Ráckeresztúr; szept. 6.: Ráckeresztúr–Beloiannisz; 
szept. 14.: Zichyújfalu–Ráckeresztúr; szept. 20.: Ráckeresztúr–
Vereb; szept. 28.: Baracska–Ráckeresztúr.           Dienes Gábor 

Marozsán József 
vezetőedző Pilinyi Béla Csapó Csaba 

Peszeki László Szilukács Krisztián Tóth Ferenc 

Dani Tamás Váradi Péter Suták Dávid 

Mocsai Damján Hartai László Bosnyák János 

Zsigmond László Palkó István Markóczi Ádám 

Szakolczi Sándor Molnár Norbert Orosz Vilmos Kiss Gábor Cseprekál Gábor Mátyás Zoltán 
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Megkérdeztük…          
                                                                                        

Milyen tapasztalatokkal zárult az idei hittan- és karitász tábor?            Válaszol: Dienesné Zsebi Regina 
hitoktató 

 

– Ebben az évben a hagyományokkal szakítva a hittanos és a karitász által támogatott „SZERDÁS” gyermekek együtt töltöttek 
egy hetet. A tábort helyben, a fokozatosan felújított plébánia épületében szerveztük, élettel töltöttük meg a templomkertet 8-tól 16 
óráig. Már a jelentkezés során nagy népszerűségnek örvendett a tábor, hiszen a sok támogatónak köszönhetően ingyenesen 
tudtuk megszervezni. Végül ötvenhat gyermek vett részt a kincskereső táborban. Égi és földi, kézzel fogható és megfoghatatlan 
kincseket kerestünk, ismertünk meg napról napra. A templomban kezdtünk mint teremtmények, egyediek és megismételhetetle-
nek, mi magunk is „kincsek”. Aztán öt csoportban játszottunk, sportoltunk, ebédeltünk, barkácsoltunk, és vettünk részt minden 
programon, hogy egyediségünkkel gazdagítsuk a közösséget, és megéljük egymás különlegességét, bevallom, néha nehéz ter-
mészetét is… Na, de sokan voltunk, sokfélék!  
     Kincseket kerestünk: Budapesten és Székesfehérváron, a Gellért-hegyen, sziklába vájva, dunai panorámát csodálva, ország-
zászlós őrségváltósan, a Dunán sétahajózva, sárkányhajóban evezve, kagylókat merítve, az Országház, a Sziklakápolna, a szé-
kesfehérvári bazilika, a Bory-vár épített örökségét megtekintve, az órajáték csilingelésében, a játszótéren, a barkácsolásokban, a 
természet kincseit felfedezve, csigafuttatásban, lepkevadászaton, a ráckeresztúri utcákon elrejtve Sobri Jóska és menyasszonya, 
Répa Rozi nyomában, a közös éneklésben, imádságban, a záró tábortűzben. Egész héten figyeltük a segítőkkel a gyerekeket, 
hogy ki miben volt kiemelkedő, és a tábortűz mellett minden táborozó átvehetett egy névre szóló oklevelet, azzal a kitüntető cím-
mel, amiben a legjobb volt. Ezzel is kiemelve, hogy mindenki maga is „kincs” volt ebben a táborban. 
     Elsősorban az egyházközség fiatal és idősebb tagjainak, csoportvezetőknek, szülőknek szeretnék köszönetet mondani, és 
minden segítőnek, akik a jó ügy mellé álltak, és megvalósították a tervezett programokat, segítették zökkenőmentessé tenni a 
táborozást. Köszönjük a háttérmunkát a takarítástól a konyhai munkán, az eszközök összegyűjtésén, szállításán keresztül a sok 
finom sütemény sütéséig, a fotózásig… és még sorolhatnám. Páratlan volt az összefogás, az együttműködés, mindenki megtalál-
ta a helyét, amiben egyénisége szerint hozzájárulhatott a tábor sikeréhez. Anyagi támogatóink voltak: Székesfehérvári Püspök-
ség, dr. Hankovszky Béla Jácint atya és baráti köre, Ráckeresztúr Község Önkormányzata és polgármestere, Magyar Katolikus 
Karitász, a Somogyi család, Malomsoki Tibor. Köszönjük a Rácmenza Kft.-nek a kedvezményes ebédet, a Szent László Falugaz-
dálkodási Kft.-nek a finom főtt kukoricát, Salamon Sarolta tordasi kántornak és férjének a dunai sétahajózást, Kókai Dávidnak és 
sporttársainak a sárkányhajózást és Novozánszki Csaba boltjában az eladók rugalmasságát!  
     Az élet folytatódik szeptembertől a hittanórákon, a szentmiséken és a szerdai korrepetálásokon… Most már ezzel a sok nyári 
élménnyel gazdagodva… Deo Gratias! 

 

Ne félj attól, hogy lassan    
haladsz; egyedül attól félj,  
hogy egy helyben állsz! 

ÚTRAVALÓ ÜZENET Tilda és Elek 
 

A Szent László Falugazdálkodási Kft. névadóverseny-
re hívta a település Facebookot használó lakóit. A falu 
szélén álló szalmabábuk keresztszüleit keresték. A 
verseny a Facebook közösségi oldalon zajlott, a falu 
lakosai a szalmabábuk képeihez hozzászólásban ír-
hatták meg névötleteiket. Amelyik név a legtöbb 
„lájkot” kapta, az lett a nyer-
tes. A legjobb három 
„keresztszülő” csokoládét 
és oklevelet vehetett át. 
     A lány szalmabábu a 
Keresztúri Szalma Tilda 
nevet kapta.  

I. helyezett: Keresztúri Szalma Tilda – Pintér László 
II. helyezett: Üdvözlő Róza – Kópis Dzsenifer 
III. helyezett: Szalmonetta – Pozsár Richárd 
     A fiú szalmabábu neve Köszönt Elek lett.   
I. helyezett: Köszönt Elek – Kópis Dzsenifer 
II. helyezett: Rác Karesz Úr – Klemencz Andrea  
III. helyezett: Keresztúri Szalma Tomi – Gondi Evelin 

(HP) 

Köszönt Elek  

Keresztúri Szalma Tilda 


