
 

 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                       2014. december 

Kedves Olvasóink!  
Áldott, békés karácsonyt és  

örömteli új esztendőt kívánunk  
Márai Sándor December című  

írásának részletével! 
 

Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig haran-
goznának, nagyon messze, a köd és a hó 
fátylai mögött. 
     Gyermekkorunkban e hónap első napján 
árkus papírra, kék és zöld ceruzával, kará-
csonyfát rajzoltunk, karácsonyfát, harminc-
egy ággal. Minden reggel, dobogó szívvel, 
megjelöltük, mintegy letörtük e jelképes fa 
egyik ágát. Így közeledtünk az ünnep felé.  
…gyermekkoromban mindig a világegyete-
met akartam, az életet, amely egyszerre volt 
bicikli, kirándulás a Tátrába, anyám zongorá-
zása a sötét társalgóban, bécsi szelet, 
almásrétes és diadal összes ellenségeim     
fölött. 
     Most, hogy az ünnep közeledik, meglepe-
téssel észlelem, mintha még mindig várnék 
valamire. (…) Semmiféle tárgy nem kell már. 
Mégis, valamit várok még. (…)  
     Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Va-
lószínűleg csillapíthatatlan ez az éhség: aki 
egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni szeretné. 
Közben már megtudtam, hogy szeretetet 
kapni nem lehet; mindig csak adni kell, ez a 
módja. Megtudtam azt is, hogy semmi nem 
nehezebb, mint a szeretet kifejezni. A köl-
tőknek nem sikerült, soha, a költőknek, akik 
az érzelmek és indulatok minden árnyalatát 
rögzíteni tudják szavaikban. A szeretetnek 
nincs színfoka, mint a gyöngédségnek, nincs 
hőfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem 
lehet szavakban közölni; ha kimondják, már 
hazugság. A szeretetben csak élni lehet, mint 
a fényben vagy a levegőben. 

Venczkó Lajosné Papp Katalin köszöntése 
 

Tizenöt éves a Népkör Egyesület 
 

Múltidéző – Gyermekkorom karácsonya 
 

Gunda Béla emlékezete 
 

Filmforgatás a Brauch-kastélyban 
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

Szent Kereszt Gyógyszertár 
(Hősök tere 4/5., telefon: 25/455-812) 
Nyitva tartás: hétfő−péntek 8.00−18.00 
december 31., szerda: 8.00−12.00 
 
 

Gyógyszertári ügyelet 
december 24–28.: Ráckeresztúr 
2015. január 1–4.: Ercsi 
január 10., 11.: Martonvásár 
január 17., 18.: Ráckeresztúr 
január 24., 25.: Ercsi 
január 31., február 1.: Martonvásár 
 

Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804) 
 

Háziorvosok rendelési ideje 
 

Dr. Bánovics Ilona 
Telefon: 06-30/475-5781 
Asszisztens: Erdősi Zoltánné 
Hétfő, szerda: 14–18 
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12 
 

Dr. Mihalicza Ingrid 
Telefon: 06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva 
Hétfő, szerda, péntek: 8–12 
Kedd, csütörtök: 14–18 
(Péntekenként felváltva rendel a két 
háziorvos.) 
 
 

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

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 

Az egyházközség 2015. január 31-én, szombaton rendezi 
meg hagyományos jótékonysági farsangi délutánját, 
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
A részletes programról a januári újságban olvashatnak, il-
letve plakátokon, szórólapokon adunk majd tájékoztatást. 
 

Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

 

Újszülöttek 
 

Fleischer Áron Zoltán 2014. október 20.    
 

Szeretettel gratulálunk az egész családnak. 
 

Elhunytak  
 

Szentes Mihályné (Molnár Julianna) 2014. szeptember 25. 
Novoth Sándorné (Takács Katalin) 2014. október 15. 
Bereznai István 2014. október 16. 
Ofella Józsefné (Dobos Julianna) 2014. október 17. 
Száraz Jánosné (Végh Olga) 2014. november 1. 
Szabó Antal 2014. november 12. 
 

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.) 

Tisztelt Ügyfeleink! 
 

A Fejér Megyei Kormányhivatal (Székesfehérvár) tájékoztatása  alapján a Mar-
tonvásári Kormányablak (2462 Martonvásár Budai u. 1.; telefon: 06-22/460-081) 
nyitva tartása 2014. december 1-jétől az alábbiak szerint változik:  

Hétfő: 7.00–17.00 (országosan egységes) 
Kedd: 8.00–16.00 
Szerda: 8.00–16.00 
Csütörtök: 8.00–18.00 (országosan egységes) 
Péntek: 8.00–16.00  

A megváltozott nyitvatartási időben is forduljanak hozzánk bizalommal. 
Dr. Koltai Gábor Martonvásári Járási Hivatalvezető 

Tisztelt ráckeresztúri lakosok! 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete szeretne utcafelelősi rendszert 
létrehozni annak érdekében, hogy az utcákban felmerülő problémák 
az önkormányzat tudomására jussanak, és ezáltal hatékonyabban 
tudja orvosolni, elhárítani azokat. Például: nem világít az utcai lámpa; 
belóg a faág a járdára; gödör keletkezett az úton; lakatlan ház előtt 
nagy a gaz, stb. 
     Aki úgy érzi, hogy van ideje, energiája a lakhelye szerinti utcában 
felmérni a fent említett teendőket, tartaná a kapcsolatot a többi lakó-
val, meghallgatná ötleteiket és azokat összegezve az önkormányzat-
nak továbbítaná, kérem, jelentkezzen a Ráckeresztúri Hírmondó e-mail 
címén: rackereszturi.hirmondo@gmail.com, vagy a  06-20/219-8129-es 
telefonszámon, esetleg személyesen a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán. Kérem, tüntessék fel, hogy melyik utcában kívánnak te-
vékenykedni, valamint az elérhetőségüket (e-mail cím; telefonszám).  
     Több szem többet lát! Együtt élhetőbbé tehetjük környezetünket!                         

Dienes Gábor alpolgármester 

Bronzvasárnap 
 

Szinte minden korosztály képvisel-
tette magát a II. Népek Tánca, Né-
pek Zenéje fesztivál és verseny or-
szágos döntőjén, amelyet 2014.  
december 7-én, vasárnap délelőtt 
tartottak a szegedi IH Rendezvény-
központban.  
     A Darázsderék Nyugdíjas Tánc-
egyesület a boszorkánytánccal 
bronz minősítést szerzett.  
     Szeretettel gratulálunk a csoport 
minden tagjának, és további sikere-
ket kívánunk! 
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
Szerkesztői levél 

 

 

Karácsonykor a csöndes várakozás alkalmat teremt arra, 
hogy magunkba mélyedjünk, hogy végiggondoljuk mind-
azt, amit már megéltünk, s ami még vár ránk. Karácsony-
ra készülődve a lélekkel foglalkozhatunk többet, s a kará-
csonyi hangulat megteremtéséhez Pilinszky János esszéi, 
Ady Endre vagy Babits Mihály versei, Fekete István novel-
lái egyaránt ajánlhatók.  
     Az adventi időszakban sok a jótékony cselekedet, az 
önkéntes felajánlás, s mintha egymásra is jobban odafi-
gyelnénk, mint máskor. Adakozunk, mert gyűjtenek, segí-
tünk, mert erre kérnek. Holott mindezt megtehetnék más-
kor is, az év többi szakaszában, csendben, észrevétlenül. 
Pilinszky írja 1974-ben megjelent Napkelte előtt című cik-
kében: „A jótettek javarészt titokban születnek. Semmi-
lyen műszer nem jelzi őket (…). De jelenlétük csak annál 
valóságosabb. A jótetteknek elenyésző az írott történel-
me. Ha azonban megszűnnének egyszer cselekvően 
részt venni a földi életben, ez éppoly súlyos és elviselhe-
tetlen csapás lenne, mintha glóbusunk egyik pillanatról a 
másikra elveszítené légkörét. (…) A jóság jelenléte azon-
ban még a szépségénél is titokzatosabb, mivel nemcsak 
néma, de láthatatlan is. (…) ...a jóság titokban van velünk.”  
     Olykor azonban a titkok is földeríthetők, és izgalmas 
felfedezéseket tehetünk egy-egy régi emlék, élettörténet 
vagy épp jelenkori filmforgatás, netán a Mikulás nyomába 
eredve. A karácsony jegyében régi rác hagyományokat 
elevenít föl érdi olvasónk. Minden bizonnyal a környéken, 
így a településünkön élő rác családok is hasonlóképpen 
ünnepeltek. A decemberi Hírmondóban olvashatnak a 
Szent Család ünnepéről, találnak karácsonyi mesét, 
könyvajánlót, fejtörőket. Meglepetésként jövő évi naptár is 
került a lapba. 
     Békés karácsonyi ünnepeket kívánok, s az új eszten-
dőre is sok szépet és jót: egészséget, türelmet, szeretetet. 
 

Gajdó Ágnes 

Kati néni  
köszöntése 

 

Ritka ünnep, ritka az 
ilyen esemény, hogy 
valakinek megadatik 
e szép életkor.  
     Megható, örömte-
li pillanatnak lehet-
tünk részesei, amikor 
Venczkó Lajosné Kati 
nénit köszönthettük 

kilencvenedik születésnapján. Dr. Szentes-Mabda 
Katalin Dóra polgármester meleg szavak kíséretében 
átadta a Magyarország miniszterelnöke által aláírt 
emléklapot, és tolmácsolta az önkormányzat jókí-
vánságait is. Köszönjük, Kati néni, hogy tartalmas 
életének kilencven évében Ráckeresztúr hűséges 
lakója, történelmének csendes formálója volt. 
„Nagyon köszönöm a megtiszteltetést, köszönöm a 
megemlékezést, nagyon köszönöm, hogy eljöttek 
hozzám és megtiszteltek, köszönöm az emléklapo-
kat” – mondta nagy meghatottsággal Kati néni. 

Venczkó Lajosné Papp Katalin 1924. november 26-án 
látta meg a napvilágot Ráckeresztúron négygyerme-
kes családban. Huszonhárom évesen ment férjhez, 
Lajos bácsival 1947. szeptember 13-án fogadtak 
egymásnak örök hűséget. Három gyermekük szüle-
tett: Lajos, Katalin és Károly. Kati néni szemei fel-
csillannak, amikor a múltról kérdezzük. Mindenre 
pontosan emlékezik. Házakhoz járt takarítani, dol-
gozott Ercsiben, a cukorgyárban, Bózsing Rezső ré-
pafelügyelő családjánál. Mesélt a barátnőkről, Ellá-
ról, Juliskáról, Etusról.  
     Amikor elnéztem ezen a délelőttön, hogy csa-
ládja milyen nagy szeretettel veszi körül, megkö-
szönve Neki kimondva vagy kimondatlanul az 
édesanyai szeretetét, jóságát, akkor megfogalmazó-
dott bennem, hogy így is lehet élni. És csak így le-
het élni.     
     Isten éltesse, kedves Kati néni!     

  Herkli Antal 

Egyházközségi programok adventben 
 

December 20-áig roráté – hajnali imádságok reggel     
6-kor a templomban 

(hétfői és szerdai napokon szentmise, keddi,  
csütörtöki, pénteki, szombati napokon igeliturgia) 

December 21., advent 4. vasárnapja: 10.00-kor az 
egyházközség gyújtja meg a negyedik gyertyát a település 
adventi koszorúján; 11.30: szentmise 
December 24-én, szenteste, 20.00 órakor „éjféli 
szentmise”, előtte 19:30-kor betlehemes játék a hitta-
nos gyerekek előadásában 
December 25., csütörtök, 11.30: karácsonyi ünnepi 
szentmise 
December 31., szerda, 17.00: év végi hálaadás igelitur-
gia keretében 
Január 1., csütörtök, 11.30: újévi ünnepi szentmise 
 

Minden imádkozni vágyót szeretettel várunk! 
 

Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség 
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„Békesség most tinéktek, emberek” 
 

Ady Endre Békesség ünnepén című versének néhány sorát 
hallottuk felvételről Bács Ferenc előadásában: „Békesség 
most tinéktek, emberek. / Örvendezzél, derék világ, / Han-
gozzatok, jámbor legendák, / Zsolozsmák, bibliák, imák.” 
     A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda Napsugár és Micimackó 
csoport énekes-verses köszöntője, az óvónők és a gyerme-
kek közös éneke után fellobbant az első láng Ráckeresztúr 
adventi koszorúján, melyet idén is Bódis Rita készített. Ad-
vent második vasárnapján az iskolások – Kovács Kitti,   
Orbán Anett, Blényesi Ramirez, Novozánszki Benedek – 
készültek rövid műsorral.                                                 (RH)                                    

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 

 

„Az élet szép, az élet minden” 
 

Azok a jó hangulatú próbák, melyeket néha már a há-
tunk közepére se kívántunk, amikor fellélegeztünk: 
„Huh, vége!” Aztán: „Jó gyerekek, akkor még egyszer, 
több átéléssel! Flóra, beszélj hangosabban! Pati, légy 
dühösebb!” Elérkezett a fellépés napja. 
 

2010. december 26., Ráckeresztúr (Nyüzsgés a színpad mögött.)  
– Gyerekek, hol van Valkay kabátja? Misi pakkja meg-
van? Kinél van a csengő? – kérdezte Erika néni. 
– Nálam van a kabát. – Megvan a pakk. – Zolinál van a 
csengő – válaszoltuk. 
– Jó, akkor minden megvan. Hangosan énekeljetek és 
beszéljetek, mert a tornaterem nagy, elnyeli a hangoto-
kat, ha nem vagytok elég hangosak. Ne izguljatok, 
ügyesek lesztek – biztatott minket Edit néni és Erika 
néni. 
 

Elkezdődött az előadás, és onnan már repült az idő. A 
szünetben sok-sok dicséretet kaptunk felkészítő tanára-
inktól és újabb biztatást a második felvonáshoz.  
     Elérkezett a finálé, minden szereplő a színpadon. 
Azt éreztük: igen, megérte a sok fáradozás! A közönség 
minket tapsolt, csillogó, illetve kisírt szemek és/vagy 
mosolygó arcok tekintettek ránk. Abban a pillanatban a 
befektetett munka megtérült. 
 

2014. november 18., Székesfehérvár, Vörösmarty Színház 
A már jól megszokott Bringa bérlet, amellyel az általá-
nos iskolások (néhány középiskolással és felnőttel   
kiegészülve) évente több alkalommal látogatják a szé-
kesfehérvári Vörösmarty Színházat. Megörültem, ami-
kor megtudtam, hogy a Légy jó mindhalálig című darabot 
fogjuk megnézni. Az egyik volt osztálytársam ült mel-
lettem a színházban, ő is szerepelt a ráckeresztúri elő-
adásban. Flórával közösen idéztük fel az emlékeket. 
Minden dal és szövegrészlet a fejünkben volt, mégis 
nagyon élveztük a musicalt. Az előadás végén könnyes, 
illetve csillogó szemekkel tapsoltuk a színészeket. Biz-
tosan valami hasonlót érezhettek ők is, mint mi 2010-
ben, karácsonykor. A buszon hazafelé Erika nénivel 
nosztalgiáztunk, aki egykor Edit nénivel karöltve azon 
törte magát, hogy a lehető legjobbat hozza ki belőlünk. 
     Soraimat azzal a mondattal zárom, mellyel Nyilas 
Misi előcsalja a nézők könnyeit (ha addig még nem 
tette volna meg): „Az én édesanyám azt mondta ne-
kem: Légy jó, fiam, légy jó mindhalálig!” 

Horváth Patrícia 

„Cselekedj a természet rendje szerint, sose erősza-
kold a dolgokat, ne keresd a túlzott élvezeteket, lásd 
meg a nagyot a kicsinyben, lásd meg a sokat a kevés-
ben, a rosszat is jóval viszonozd.”                   (Lao-ce) 
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Ismét gyászol a Rác-
keresztúri Vagyon- és 
Polgárőrség, idén már 
másodszor. 
 

Kurucz János  
 

életének hatvanhato-
dik évében tragikus 
hirtelenséggel, baleset 
következtében elhalá-
lozott. Nagyon sokan 
ismerik/ismerték. Aktív dolgozóként a   
DKV-nál volt alkalmazásban. A települé-
sünkre költözését követően aktívan vett részt 
a közéletben, 1998-óta polgárőrként is. A 
Polgárőrség egyik vezetőjét, kitűnő, aktív tag-
ját gyászolja.  
     Jani kiváló ember, kiváló polgárőr, szerető 
férj, apa, nagyapa, nekem személy szerint az 
egyik legjobb barát volt. Nagyon egyszerű 
jellemezni, mert a maga módján mindent 
megtett az igazságtalansággal, a szegénységgel 
szemben. Segített, ahol csak tudott és lehe-
tett, ezért is szerették annyian.  
     Családod, barátaid, ismerőseid, rendőr és 
polgárőr társaid gyászolnak.  
     Nyugodj békében! 

Novozánszki Csaba  
a Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség elnöke 

Elismerés  
a polgárőröknek 

 

A Ráckeresztúri 
Vagyon- és Polgár-
őrség nemrég a 
következő köszönő-
levelet kapta: 
„A Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság 
Ercsi Rendőrőrse 
köszönetét fejezi ki 
a Ráckeresztúri 
Vagyon- és Polgár-
őrség vezetőségé-
nek és minden pol-
gárőrének a 2014. 

évben végzett áldozatos munkájukért, az év során önál-
lóan és a helyi körzeti megbízottakkal közösen teljesí-
tett polgárőr szolgálatokért. 
     Ezúton kívánunk a további munkájukhoz minden 
ráckeresztúri polgárőrnek jó erőt és egészséget! 
     Ercsi, 2104. december 

Szabó Zoltán r. őrnagy 
őrsparancsnok” 

 

* * * 
 

A Fejér Megyei 
Polgárőr Szövet-
ség Elnöksége az 
Év polgárőre kitün-
tető címmel és 
oklevéllel ismerte 
el a Ráckeresztúri 
Vagyon- és Polgár-
őrség elnökének a 
polgárőr mozga-
lomban végzett 
munkáját. 

rh 

ELADÓ 

Ráckeresztúr, Kocsy-Mayer u. 40. Alapterület: 1080 m2 
(lakóház + udvar), összközműves. Eladó a mellette 
lévő 1078 m2 beépítetlen telek is. A kettő együtt vagy 
külön-külön is megvásárolható.  
Érdeklődni: Wágner Róbertné Telefon: 06-20/346-8210 

   

SIKERES PÁLYÁZATSIKERES PÁLYÁZATSIKERES PÁLYÁZAT   
 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 2014. decem-
ber 4-én a közbiztonság növelését szolgáló ön-
kormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 
28/2014. (IV. 1.) BM rendelet szerint benyúj-
tott támogatási kérelmekről ismét döntött. 
 

Térfigyelő kamerahálózat kiépítésére  
Ráckeresztúr 9 021 035 forintot kapott! 
 

Fejér megyéből még tizennégy település kapott 
különböző mértékű támogatást: 

 

Forrás: http://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse 

Székesfehérvár 14 551 684 Ft Enying 3 937 349 Ft 
Bicske 11 272 900 Ft Vértesacsa 3 841 025 Ft 
Ercsi 8 937 078 Ft Zichyújfalu 3 544 692 Ft 
Mór 8 227 074 Ft Csákvár 2 975 610 Ft 
Úrhida 5 013 554 Ft Mezőszentgyörgy 2 944 154 Ft 
Sárszentmihály 4 564 278 Ft Mezőszilas 2 454 834 Ft 
Alsószentiván 4 150 312 Ft Pusztaszabolcs 1 222 375 Ft 
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TIZENÖT ÉVES A RÁCKERESZTÚRI NÉPKÖR EGYESÜLET 

A születésnapi rendezvényen több mint kétszázan vettek 
részt. Paizs Istvánné, az egyesület elnöke és Axt Lászlóné az 
ünnepi műsor elején köszöntötte a megjelenteket, köztük 
dr. Kelemen Andrást, a körzet korábbi országgyűlési képvise-
lőjét és Rubina Sándort, a Nyugdíjas Szervezetek „Életet az 
Éveknek” Fejér Megyei Szövetsége elnökét, valamint a 
rácalmási, baracsi, gárdonyi, csóri, tordasi, martonvásári, 
ercsi, székesfehérvári, budapesti, százhalombattai és persze 
helybeli vendégeket. Dr. Kelemen András méltatta a Nép-
kör eddigi tevékenységét, s további sikereket kívánt a tag-

ságnak. Ráckeresztúr Község 
Önkormányzata elismerő okle-
velét Lisziné Hunyadi Hajnalka 
és Szabó József képviselő adta át 
Paizs Istvánné elnöknek. 
     A szüle-
tésnapi mű-
sorban sze-
repelt a 
baracsi Ba-
rátság Nyug-
díjas Egyesü-
let (szabolcsi 
és Fejér me-

gyei népdalokat adtak elő), a BOR-
ÁSZOK Dalárda Egyesület, a Darázs-
derék Nyugdíjas Táncegyesület, Kvasz 
Lászlóné, Marczinka Mária Magdolna és 
unokái, Mayer Alex és Mayer Adél, vala-
mint versmondók Tordasról, Rácalmás-
ról, Gárdonyból. A Népkör születésnapi rendezvényéről 
nem hiányozhatott a sanzonénekes Horváth Gyöngyi és  
Tolnai András nótaénekes előadóművész sem, akik évek óta 
szinte már hazajárnak Ráckeresztúrra. 

Az ünnepségen Ónody Miklós, a Népkör egyik alapító tagja 
is szólt a jelenlévőkhöz, felidézve a múltat, majd az egyesü-
let elnöke megköszönte a tagság és a támogatók – Axt 
Lászlóné, Baki Lászlóné, Bendák Gyula és felesége, Cseprekál 
István, Krausz György, Lukács István és felesége, Novozánszki 
Csaba, a Rideg házaspár, Szakolczi Csaba és családja, Varga 
Zoltán – önzetlen segítségét, munkáját.                           (ó)   

A Ráckeresztúri Népkör Egyesület 2014. november 29-én 
nagyszabású rendezvénnyel ünnepelte megalakulásának 
tizenötödik évfordulóját. A történeti hűség kedvéért ér-
demes áttekinteni a szervezet eddigi tevékenységét.  
     A Népkör 1999. december 11-én alakult. Kezdetben 
húsz-harminc fős taglétszámmal működtek, az egyesület 
első elnöke Herkli Antal volt. Az évek során több tagozatot 
létrehoztak: a Teleházat az egyik alapító tag, Pátkai István 
irányította, a Népkör nyugdíjas tagozatát Paizs Istvánné, az 
egyesület jelenlegi elnöke vezette. Ma már száz-százhúsz 
főre tehető a taglétszám. 
     A Népkör tagjai mindig is tevékenyen részt vettek a 
község életében, kirándulásokat, színházlátogatásokat, ado-
mánygyűjtéseket, ételosztásokat szerveztek. Több környék-
beli településre, de még külföldre is kaptak meghívást. Ak-
tív részesei, szervezői voltak a Ráckeresztúron rendezett 
Keresztúr-találkozóknak. Jeleskedtek főzőversenyeken, 
kulturális rendezvényeken. A faluszépítés elkötelezett hívei. 
     Több csoport alakult a Népkörből: a BOR-ÁSZOK 
Dalárda Egyesület, a Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület 
és a Mákvirág Tánccsoport Egyesület, amelyek önállóan is 
sok szép sikert értek el. 
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Télköszöntő vigasság 
 

A Ráckeresztúri Mákvirág Tánccsoport Egyesület hagyo-
mányos télköszöntő rendezvényén számos meglepetés-
ben volt részük a meghívott vendégeknek. Elsőként a 
hangulatos teremdíszítés tűnt föl: télikabátok, csizmák, 
hóember, szánkó, téli kellékek mindenütt.  
     Radócz József, az egyesület elnöke köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd következtek sorban a fellépők. A 
Zámolyi Őszidő Nyugdíjas Klub tagjait elkísérte Bánszki 
István, a település polgármestere is. A vendégek két ko-

reográfiát is bemutattak (cigánytánc, matróztánc), felké-
szítőjük Kiss Nóra. Mabda Luca moldvai köszöntőt éne-
kelt: „Jót kívánok Néked, szíved vígan éljen, / semmi bú 
és bánat szívedhez ne érjen. / Citrus és tulipán kertedbe' 
teremjen, / zengő fülemüle ablakodon pengjen. / Két fehér 
karodon két szép arany perec, / Éltessen az Isten azzal, 
akit szeretsz!”, majd a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület 
dalcsokra következett. 
     A házigazdák több produkcióval is készültek, a leg-
újabb a férfiak székes tánca, valamint a csoport által be-

mutatott moldvai tánc. Az új koreográfiákat a százhalom-
battai Forrás Néptáncegyüttes két ifjú táncosa, Fábián 
Fanni és Nagy Péter tanította be. Ők és két társuk is fellé-
pett a rendezvényen, nagy sikert aratva. S hogy ne csak a 
táncé és az éneké legyen a főszerep, az egyesület tagja, 
Vida István téli verseket mondott, a talpalávalót Palló 
Gyula szolgáltatta. (Mák)virágos jókedv jellemezte a haj-
nalig tartó mulatságot. Reméljük, a lelkesedés és a víg 
kedély kitart majd tavaszig. 

(dó)  

Ünnepélyes taggyűlés és eskütétel 
 

A Ráckeresztúri Nemzetőrség tagsága kérte felvételét az 
1956 Magyar Nemzetőrségbe. A felvétel után 2014.  
november 15-én, ünnepélyes taggyűlés keretében letették 
az esküt. Az eseményen jelen volt vitéz lovag Dömötör 
Zoltán nemzetőr vezérezredes elnök-főparancsnok, vitéz 
Máhli Imre nemzetőr dandártábornok, Szabó László nem-
zetőr alezredes, dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármes-
ter, valamint Ráckeresztúr Község Önkormányzatának 
jegyzője és a képviselő-testület tagjai. 
     Csobánki Csaba, a Ráckeresztúri Nemzetőrség pa-
rancsnoka értékelte az idén végzett munkát, majd ismer-
tette a 2015-re tervezett feladatokat. Mindenben a törvé-
nyes feltételek figyelembevételével kívánnak eljárni. Kije-
lentette, hogy nagy öröm számára bajtársainak vezetése, 
s hogy a ráckeresztúri alegység immár az országos szer-
vezet része. Rajta kívül ketten, Bicskei Nándor és vitéz 
Kövesd Ferenc 1956 óta nemzetőr (ők soron kívüli előlép-

tetésben részesültek). Csobánki Csaba beszédében emlé-
keztetett arra, hogy az élet túl rövid, hogy akár egy percet 
is vitával, veszekedéssel töltsünk. Eredményesen csak 
nyugodt légkörben, egymást segítve lehet dolgozni. Há-
rom bajtársát, Fenekes Imre századost, Gondiné Csobánki 
Mónika őrnagyot és László Andrea századost kimagasló 
munkájuk elismeréseként a vezérezredes úr figyelmébe 
ajánlott. 
     A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola há-
rom diákja, Buzeskó Tünde, Fenekes Lilla és Gondi Evelin a 
Szózatot szavalta el, az ünnepélyes eskü szövegét Buzeskó 
György kadét mondta elő. Az eskütétellel a ráckeresztúri 
nemzetőrök megfogadták, hogy továbbra is a hagyomá-
nyokhoz hűen, a törvények biztosította keretek között, 
önkéntes alapon végzik munkájukat. A Himnusz eléneklé-
se után Dömötör Zoltán szólt a nemzetőrökhöz, majd 
kiosztotta az igazolványokat és az előléptetési okiratokat. 
     Az ünnepélyes taggyűlés végén Csobánki Csaba meg-
köszönte az önkormányzat, Cseprekál István, Csizmarik 
Sándor, Varga Zoltán, valamint a Szamuráj 07 Kft. vezetői 
erkölcsi és anyagi támogatását.  

RH; fotó: Herkli Antal 
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Mese – nem csak gyerekeknek 

A legszebb karácsony 
 

Kis mesém Martonvásáron 
játszódik, ahol a hófehér kas-
tély falai közt élt egy grófkis-
asszony, Brunszvik Teréz, ki-
nek neve máig összeforr a 
nagylelkűséggel, jószívűséggel 
és a gyerekekhez fűződő mér-
hetetlen szeretettel. 
   December volt. Farkasordító 
hideg. A szél fagyosan süvöl-
tött végig a falun, és minden-
hová befújt, ahová csak utat 
talált magának. Az emberek 
fáztak, fogytán volt a tüzelő-
jük, és dideregve végezték ott-
hon a munkájukat. De a leg-
jobban a gyerekek fáztak. Apró 

lábacskáik mély nyomot hagytak a frissen lehullott hó-
ban, amint vacogva sétáltak a kastély felé. 
– Miért megyünk az uraság kastélyához? – kérdezte egy 
aprócska fiú. 
– Mert szeretném látni, amint kipakolják azt a sok fi-
nom kelmét, selymet, amit reggel hoztak. Mert ha nagy 
leszek, egy herceghez megyek majd feleségül, és én is 
ilyen finom ruhákban fogok járni – válaszolta egy na-
gyobbacska lány. 
     Mikor megérkeztek a kastély kapujához, ott éppen 
lovas kocsik jöttek-mentek ki-be, ki fát hozott, ki em-
bereket szállított. A gyerekek ámulva figyelték a nagy 
sürgés-forgást, még arról is megfeledkeztek, hogy arcu-
kat pirosra csípte a hideg téli szél.  
     Bent a kastélyban lázas munka folyt. Karácsonyra 
készülődvén az egész udvar népe egy felbolydult méh-
kashoz hasonlított. A cselédek összevissza futkároztak 
különféle dolgokat cipelvén magukkal. Ki függönyt 

vitt, ki ágyruhát, ki terítőt, ki szőnyeget, ki ruhákat. 
Minden évben karácsony előtt megparancsolta ugyanis 
a kastély ura, Brunszvik Antal, hogy a poros, koszos 
textíliákat ki kell cserélni újakra. Ezért mindenki, aki élt 
és mozgott, a szobákban dolgozott.  
     Élt egy grófkisasszony is a kastélyban, Teréz, akinek 
nem tetszett ez a jövés-menés. Inkább elbújt a kastély 
egyik szegletébe, és kibámult az ablakon.  
     Már jó ideje nézelődött, mikor észrevette, hogy 
néhány gyerek kíváncsian les befele az udvarba. „Vajon 
mit akarhatnak?” – kérdezte magától, majd felvette a 
kabátját, és kiment hozzájuk. 

– Ti miért vagytok idekint ebben a nagy hidegben? – kérdez-
te barátságosan mosolyogva, majd végignézett rajtuk, és 
elszorult a szíve. Alig volt a gyerekeken valami ruhadarab, ha 
egyáltalán azokat a rongyokat ruhának lehet nevezni, amit 
magukon viseltek. 
– Mi, kérem szépen… 
– Tetszik tudni, mi csak… – dadogták megszeppenve –, mi 
csak szeretnénk megnézni, mi történik a kastélyban. 
– Teljesen át fogtok fázni! Gyertek, melegedjetek meg a 
konyhában! – invitálta őket a grófkisasszony.  
     A gyerekek vonakodva bár, de elindultak. Mikor meglát-
ták a hatalmas tüzet a konyhában, kicsiny arcuk felderült, és 
rögvest a tűz köré telepedtek. Mikor kellően átmelegedtek, 
és mindannyian ittak egy-egy bögre forró teát, a gyerekek 
hazaindultak, Teréz pedig azon törte a fejét, hogyan segít-
hetne rajtuk. Aztán pompás ötlete támadt! Odaszaladt édes-
apjához, és előadta tervét. A gróf először bosszúsan nézett 
rá, de a grófkisasszony addig könyörgött neki, míg végül 
rábólintott. Teréz az örömtől ujjongva szaladt végig a kasté-
lyon, és osztogatta a parancsokat mindenkinek, akinél hasz-
nált textíliát vagy ruhát látott, hogy ne dobják ki az anyago-
kat, hanem vigyék egyenesen az udvari szabóhoz, aki majd 
ruhákat varr belőlük a szegény gyerekeknek. Szegény szabó 
a fejét fogta ijedtében, mikor meglátta a rengeteg anyagot! 
Hát még akkor hogy csodálkozott, amikor megtudta, mit 
kell velük tennie! Tüstént munkába állította a varrónőket és 
a szabóinasokat. Éjt nappallá téve csattogtak az ollók, varr-
tak a tűk, mostak a mosónők, és éppen szentestére az összes 
kisruha elkészült.  
   A grófkisasszony roppant boldog volt, hogy sikerült a 
ruhákat megvarrni. Rávette édesapját, hogy este a kastély 
udvarán állítsanak fel egy hatalmas karácsonyfát, amely alá 
odatenné az ajándékokat. Meghívta a falubeli szegény csalá-
dokat gyerekestül. A közös ünneplésre mindenki eljött. Ott 
voltak azok a gyerekek is, akiket Teréz megvendégelt. A 
kicsik szájtátva nézték a feldíszített, ajándékokkal teli fát. 
Még soha nem láttak ennyi ajándékot! A gróf büszkeséggel 
teli szeretettel figyelte lányát, mikor az a közös imádság és 
éneklés után szétosztotta az ajándékokat. A gyerekek félén-
ken bontogatták csomagjaikat, és sikongatva vették elő belő-
lük a különféle nadrágokat, szoknyákat, harisnyákat, kesztyű-
ket, sálakat, sapkákat, kabátokat, és boldogan próbálgatták 
azokat. Ezután mindenki kapott egy-egy bögre forró teát, és 
egy akkora kalácsot, hogy két ember kellett hozzá, hogy elvi-
gye.  
   De mielőtt mindenki hazament volna, a grófnak is volt egy 
meglepetése. Kivágatta erdeiből és parkjából az összes szá-
raz fát, és a régi, rossz bútorokkal együtt felapríttatta az er-
dészeivel tűzifának. Amikor a szegény emberek hazaindultak 
ajándékaikkal, mindenki kapott annyi fát, ami kitartott a tél 
végéig. 
   Martonvásáron azon a zord télen senki nem fázott többé. 

Bertalan Adrienn 
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A Katolikus Karitász minden támogató-
jának, segítőjének áldott karácsonyt 
kíván, reménykedve abban, hogy a 
mindannyiunkban megszülető szeretet 
és áldozatkészség a következő, új eszten-
dőben is könnyebbé tesz majd nehéz éle-
teket, bennünket pedig további közös 
szolgálatra vezet. 
 

Páli Szent Vince Karitász Csoport 

Gyermekkorom karácsonya 
 

Karácsony közeledtével, egész december hónapban haj-
nalban rorátéra, reggeli szentmisére jártunk. Borbála-
napkor (december 4.) vagy Luca napján (december 13.) 
búzát vetettek több edénybe (a termés csíraképességét is 
meg tudták állapítani), melynek közepébe fehér gyertyát 
helyeztek. A búza karácsony napjára szépen kikelve meg-
erősödött. Délután a temetőbe vittek belőle hozzátarto-
zóik sírjára, ahol a gyertyát meggyújtották.  
     A templom díszítése is csak ez volt, és a betlehem 
körül is ez jelképezte a füvet. Ez böjti időszak volt, hús-
mentes és egyszerű ételeket készítettek, a tűzhely sarkán 
úgynevezett „filléres” fehér, nagy szemű kukorica főtt 
mindennap. Ez csillapítja az éhséget. 
     Természetesen az ünnepi asztal elmaradhatatlan dí-
szeként is ott volt a dió, alma, szőlő, aszalt gyümölcsök, 
méz, fokhagyma és hagyma mellett, az évben termesztett 
takarmány- és élelmiszernövények tálkái között. A gazda 
módossága tükröződött az ünnepi asztalon. Az asztal alá 
egy kéve szalmát tettek, a jászolra emlékezve, mely újév 
napjáig maradt ott. A vacsora a családok anyagi lehetősé-
ge és a gyermekek életkora szerint alakult. 
     24-én este a családfő a közös ima után egy almát any-
nyi darabra szelt fel, ahányan körbeülték az asztalt. Min-
denki kapott egy gerezd almát, amit először a házigazda, 
majd a felesége és a gyerekek, életkoruk szerint mártot-
tak a mézesüvegbe és megették. (Volt, ahol fokhagyma 
járt körbe mézzel.) 
     Utána a háziasszony feltálalta az ebédet, amely apró-
gyerekes családoknál rántás nélküli bableves és diós vagy 
mákos csipetke/guba volt. Ha felnőtt korú volt a család, 
úgy borleves és rác (tejfölös) vagy rácos (lecsós) ponty 
volt a menü. Aztán került a diós-mákos kalács az asztal-
ra. (Ezt fogyasztották, amíg tartott az ünnep, aprósüte-
ményt is kínálva.) A kompótot is akkor kóstolták meg 
először, minden télire szánt étel megkezdésével együtt. 
     A családfő a vacsora után pár csepp bort öntött az 
égő gyertyára, és mindenki nagyon figyelte, hogy merre 
száll a füst, mert a mondás szerint aki felé szállt, az meg-
hal. A vacsora befejezésekor ismét imádkoztak. Az ün-
nepi asztaltól a háziasszonynak utoljára volt szabad fel-
kelni. Az asztalon lévő morzsákat a tenyerébe gyűjtve az 
ég madarainak szórta ki. A tálalás és a díszítés újévig az 
asztalon maradt. Az ünnep előtt az asztal négy sarkába, a 
terítő alá fillért helyeztek, hogy mindig legyen a család-
nak pénze.  

A be-bekopogtató betlehemeseket vagy az ablak alatt 
éneklőket étellel kínálták, a család lehetőségei szerint. 
Gyertyagyújtás, éneklés, ajándékozás, ami a régi idők-
ben igen szerény volt. A fa dísze piros alma, ezüst- és 
aranypapírba tekert dió, különféle formás mézes süte-
mények. Volt, ahol az asszonyok házilag szaloncukrot 
főztek, és színes selyempapírba csomagolták. A család 
beszélgetett, majd éjfélkor elmentek a misére. Hazatér-
ve már előzőleg sózott, pácolt abált oldalast, kolbászt 
ehettek (többnyire a módosabb házaknál).  
     Az ételek fogyasztását hagyományok és hiedelmek 
írják elő. Mákos étel: jó házasságot jelent. Bab: jó ter-
mést, gazdagságot. Alma: a család együtt maradása. 
Dió: jövendölte a jövő évi betegséget (nagyon figyel-
ték, hogy a dió ne legyen férges, mert az nem jó jel). 
Fokhagyma mézzel: a jövő évi egészséget szolgálta. 
Hal: sok pénzt jelent, valamint a család előrehaladását 
az új esztendőben. A csemegeszőlőt óvatosan szüre-
telték, majd a fürtöt visszájára rafiával felkötötték rúd-
ra, a hideg kamrába kénlappal megfüstölték, így tartó-
sították télre. Jobb esetben a húsvéti asztalra is került 
belőle.  
     Ezek az ünnepek egyszerűségükben nagyon meg-
hittek és bensőségesek voltak. Munkájuk, jó gazdálko-
dásuk eredményét az asztalra tehették, ünnepeiken így 
adtak hálát a jó termésért. 
     Volt a Batthyány Fülöp által (az árvíz után) újratele-
pített családok között az Újfaluban egy módos gazda, 
aki, ha karácsonykor hó födte az utat, befogta lovait a 
szánkó elé. Családjával a csilingelő szánon végigvágta-
tott az Öregfalun a szigetig és vissza, a házához, sokak 
csodálatára, a gyerekek örömére. 
     Érd, 2014. november  

Kovács Vincéné Romits Mária 

MÚLTIDÉZŐ 
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A Szent Család ünnepe  
 

III. Károly spanyol király, 
felesége koporsójánál letöröl-
te könnyeit, és csak ennyit 
mondott: „Huszonkét évi há-
zasságunk alatt ez az első, 
hogy bánatot okoztál nekem.” 
Hatvan évvel később, mikor 
Napóleon meghalt, az angol 
miniszterelnök a hírt így je-
lentette királyának: „Felség, 
elvesztette legnagyobb ellen-

ségét.” A király felkiáltott: „Meghalt a feleségem?” 
     Valóban, a házasság lehet áldás, de lehet átok is, lehet a 
boldogság, de lehet a szenvedés forrása is. Rendkívül időszerű 
téma ez, mert a házasságok és ennek következményeképpen a 
családok válságának korát éljük. Az egész világra valamilyen 
világégéstől való rettegés nehezedik, holott elsősorban nem 
onnan érkezik az igazi veszedelem, hanem a családok szétesé-
sétől. A család: otthon. Ami ugyanolyan szükséglet, mint az 
élelem vagy a ruházat. Mert a biztonságnak, a megértésnek, a 
szeretetnek, a vigasznak a fészke. Mennyit költünk csodaszép 
bútorokra, kényelmi berendezésekre, de nem béleljük ki ottho-

nainkat szeretettel! Hány 
szépen kialakított lakhelyen 
szenvednek egymástól elhi-
degült emberek. Ellenségek 
élnek egy szobában, és fek-
szenek egymás mellett a 
hitvesi ágyon. És ez kisugár-
zik a falakon túlra, gyerekein-
ken keresztül, generációkon 
át megállíthatatlanul. „Ha el 
akarjuk pusztítani a madara-
kat, pusztítsuk el a fészküket, 
ha tönkre akarjuk tenni az 
emberek életét, tegyük tönkre 
az otthonukat” – mondta vala-
ki. Igen, egy egész társada-

lom, sőt, az egész emberiség ítéli halálra önmagát, ha már nem 
tekinti szentnek a házasságot. 
     Lélekemelő üzenete van annak, hogy a karácsonyt követő 
vasárnapon a Szent Családra külön emlékezünk. Hiszen az, 
hogy Jézus családba született bele, azt jelenti, hogy maga a 
megváltás is a családban kezdődik. Jézus harminc éven át élt 
családban, hogy megszentelje az emberiség eme gyökerét. 
Hogy minden családban az ő megváltó szeretete álljon a kö-
zéppontban. Hogy a családokban imádkozzanak, és ne károm-
kodjanak, hogy ne az önzés és az indulat legyen az uralkodó 
hangulat, hanem az áldozathozatal és szeretet, hogy ne a san-
daság és a félrekacsintás legyen a mozgatórugó, hanem a 
hűség, hogy ne az anyagiak, hanem a lelki gazdagság legyen a 
cél. Igaz – el kell ismerni –, sokszor ez nem könnyű. No, de az 
életet nem lehet könnyelműen élni! A házasságért, a családért 
és gyermekeinkért harcolni kell. Ahogyan a kályhát is folyton 
tápláljuk, úgy kell táplálnunk a türelem és a szeretet tüzét is. 
     A házasság és család „intézménye” soha nem avul el, mert 
az ember benső törvényszerűségének megnyilvánulása, a tár-
sadalmi berendezkedésnek, a kultúrának, az egész életnek 
legtermészetesebb és legharmonikusabb alkotóeleme. Éppen 
ezért minden ünnep elsődleges helye a családi fészek. És ez a 
benső ünneplés teszi örömtelivé és áldottá, ami kisugározva 
megszenteli a környezetét, és megszenteli a közös jövőt.    v. v. 

Michelangelo: A Szent Család 

Adventi várakozás 
 

Idén is változatos programokat szervezett az egyház-
község abban a reményben, hogy minél tartalmasabb, 
elmélyültebb le-
gyen az adventi 
készülődés, vára-
kozás. Az első 
gyertyagyújtást a 
templomban a 
hittanos gyerekek 
műsora kísérte, 
majd a közösen 
készített adventi 
koszorúk megáldására került sor. December 6-án mi-

n i s t r á n s -
felkészítést 
és lelki na-
pot tartottak 
dr. Hankovszky 
Béla, Jácint atya 
vezetésével.  
A december 
7-i vasárna-

pi szentmisét követően látogatta meg a jelenlévőket 
Szent Miklós püspök mai követe. A részt vevő gyere-
kek nagy izgalommal várták, vajon mit rejt a Mikulás 
zsákja. 

Advent harmadik vasárnapján a Bor-Ászok Dalárda 
Egyesület és a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános 
Iskola diákjai készültek közös koncerttel.               (g.) 

A Szent Család  
modern ábrázolása 
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Nagy volt a várakozás, mielőtt a nagyszakállú betoppant 
hozzánk két bájos krampillájával. Jó volt a gyermekeim-
mel gyereknek lenni, izgatottan sütit sütni, meglepetés 
rajzot készíteni, megtalálni a fotel legjobb helyét, hogy a 
Mikulás otthonosan érezhesse magát nálunk. Megérke-
zett! Áradt belőle a kedvesség és a szeretet. Hatalmas 
könyvét kinyitotta, és minden addig elkövetett jóságra és 
kópéságra fény derült. Bár sietni kellett, mert sok gyerek 
türelmetlenül várta őket, jutott idő egy vers meghallgatá-
sára és a csomagok átadására is. Végül kikísértük a kis 
csapatot a díszes szánhoz, ahol téli dallamok és gyönyö-
rű fények tették még felejthetetlenebbé az eseményt. 
Köszönjük mindenkinek, aki gondolatait, idejét, munká-
ját áldozta arra, hogy gyermekeink arcára mosolyt, sze-
mükbe csillogást varázsoljon!             Gergely Gabriella 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a közreműködést 
és a lehetőséget, hogy a Mikulás és krampuszai személyesen is 
ellátogathattak hozzánk, az otthonunkba! Nagy élmény volt, 
nemcsak a gyerekeknek, de nekünk, szülőknek is. Réka örömmel 
mesélt a nagyszülőknek a Mikulás óriási, piros könyvéről, vala-
mint arról, hogy őt meghívta a Télapó táncolni az országába. 
Természetesen azt sem felejtette el megemlíteni, hogy ő bizony nem 
félt a Télapótól, csak az öccse, Levente. Reméljük, jövőre is elláto-
gat hozzánk a jóságos nagyszakállú.         Gajdó Zsuzsanna 
 

 

A gyerekek 
már énekel-
ve várták a 
Mikulás ér-
kezését. Mi-
kor megér-
kezett feldí-
szített hintó-
jával, az ara-
nyos kram-
p u s z a i v a l , 
m e s e s z é p 
volt minden. 
A felnőttek újraélhették gyermekkorukat (igaz, csak né-
hány percig). A gyerekeknek sikerült a csodálatos gyer-
mekkorukat gazdagabbá, szebbé varázsolni egy újabb 
felejthetetlen pillanattal. Nagyon szépen köszönjük!  

                           Maros Ági 

Köszönjük Cseprekál Istvánnak, hogy a hintót a rendelke-
zésünkre bocsátotta, köszönjük Dobi Istvánnak és Baki 
Mátyásnak, hogy a lovakat igazgatták és a Mikulást szállí-
tották. A hintó díszítéséért köszönet illeti Nyitrai Hajnal-
kát és Zsigmond Szilviát. Köszönettel tartozunk Csobánki 
Csabának, aki kísért bennünket ezen a hosszú úton.  
     Jövőre újra házhoz megy a Mikulás! 

Lisziné Hunyadi Hajnalka 

Házhoz ment a Mikulás 
 

Idén először a kisgyermekes családok otthon is fogadhatták a 
Mikulást. Néhány édesanya ötletét és kérését a Mákvirág 
Tánccsoport Egyesület és az önkormányzat közösen fölkarol-
ta, és december 5-én útnak indult az ajándékokkal teli put-
tonnyal megrakott, szépen feldíszített hintó. A Mikulás és 
két krampusz segítője (Radócz József, Radócz Józsefné 
és Bódis Rita) előre megtervezett útvonalon haladt, és sok 
házba becsöngetve szerzett örömöt az aprónépnek. Hogy ho-
gyan fogadták? Íme néhány vélemény: 
 
Már a Télapó megérkezése varázslatos volt a feldíszített 
hintóval. A krampuszok „ijesztő” szigorát, tökéletesen 
ellensúlyozta a Mikulás varázsa. Szülőként is ugyanabba 
mesevilágba csöppentünk, mint a kisfiunk. Nem győ-
zünk elég hálásak lenni ezért az élményért! Köszönjük 
még egyszer!                                        Pápai Franciska 
 
A Télapó érkezését mindannyian nagyon vártuk, lestük az ab-
lakból, amitől kicsit újra gyermeknek érezhettük magunkat. Még 
ha a Télapótól a legkisebbik várakozó meg is ijedt, de a kram-
puszlányoknak ezt sikerült elfeledtetni.         Varga Krisztina 
 
Először is szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik 
részt vettek a szervezésben és a megvalósításban. Nagy 
izgalommal várták a gyerekek a Mikulást, ilyen hosszú 
délutánunk nem nagyon volt mostanság. Jázmin kérdezi: 
„anya hányszor kell még körbemenni a mutatónak, hogy 
ideérjen a Mikulás?” Még legalább háromszor. „Anya, az 
még sok?” Igen, sok! Ez ment tízpercenként, de végre 
megérkezett a Mikulás a két krampuszlánnyal. Nagy ke-
rek szemekkel figyelték, mit olvasnak a nagy piros 
könyvből. A Mikulás először Jázminhoz szólt, aki cso-
dálkozva hallgatta, honnan tud róla ennyi mindent, jót és 
rosszat, de a végén kapott egy virgácsmentes csomagot, 
aminek nagyon örült. Pedig bevallotta, hogy megérde-
melte volna azért a virgácsot. Aztán a Mikulás Martin-
hoz szólt. Ő egy kicsit meg volt szeppenve, de ahogy 
beszélt hozzá, vigyorgott, fülig ért a szája, ő most talál-
kozott először a Mikulással. Ő is kapott egy virgácsmen-
tes csomagot. Sajnos a Mikulásnak mennie kellett a töb-
bi kisgyerekhez, kikísértük, integettünk az ablakból. Az-
tán jött a csomagbontás, nagy volt az öröm! Nagyon 
nagy élmény volt a gyerekeknek és persze nekünk is. Jó 
lenne, ha jövőre is eljönne a Mikulás! Köszönjük! Az 
egyik krampuszlány lebukott! Jázmin este merengve itta 
a kakaóját, s egyszer csak felkiáltott: „anya, aki a Miku-
lásnak segített olvasni, az a virágboltos Rita néni volt!”  

Szabóné Suták Bernadett 
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IRÁNY A KÖNYVTÁR! 
Éld az életed! 

 

Az új év sokunk életében foga-
dalomtétellel, tervek szövögeté-
sével, új célok kitűzésével indul. 
A megvalósításhoz vezető út 
rögös, ezért a lelkesedés általá-
ban hamar elmúlik, és rövid időn 
belül fel is hagyunk a megvalósí-
tással. 
     Hogy ezt elkerüljem, néhány 
éve szokásommá vált, hogy 
szilveszter estéjén egy jegyzetfüzetben listát készítek azokról a 
dolgokról, melyeket a következő évben szeretnék megvalósítani, 
elérni. Helyet kapnak itt kisebb-nagyobb célok, de kihívásokat is 
állítok magam elé; olyanokat, amelyek arra sarkallnak, hogy kilép-
jek a komfortzónámból, és olyat tegyek, amit eddig még sosem 
mertem vagy próbáltam meg véghezvinni. Ha a célok le vannak 
írva, könnyebben kezdünk a megvalósításukba. 
     Mindenki szeretne teljesebb életet, de a változás eleinte ijesztő 
lehet. Ezért ne csak a végcél lebegjen a szemünk előtt, mindig a 
következő lépésre koncentráljunk, az apró sikerek ugyanis erőt 
adnak a folytatáshoz. 
     Louis L. Hay világsikerű kötetének (Éld az életed!) alcíme: 
Lehetőségeink korlátlanok! Csak mi magunk lehetünk akadályai a 
változásnak, hiszen folyton kibúvókat keresünk, halogatunk, kishi-
tűek vagyunk, aggódunk, félünk, és nem élünk az adódó lehetősé-
gekkel. Vera Pfeiffer Pozitív gondolkodás című könyvében írja, 
hogy a minket ért kudarcok miatt általában a külső körülményeket 
hibáztatjuk, és az ezzel való foglalatoskodás annyi energiát 
emészt fel, hogy meg sem próbálunk változtatni, mert úgy hisszük, 
a külső körülmények miatt nem járunk sikerrel. 
     Mindenkinek ismerősek lehetnek azok a mondatok, melyeket 
úgy kezdünk: majd akkor, ha. Ezért inkább cselekedjünk most! Ne 
ijedjünk meg a saját árnyékunktól! Most van itt az esély, a lehető-
ség. Amikor elbizonytalanodunk és feladnánk, tegyük fel magunk-
nak a kérdést: miért ne próbálnám meg? Új dolgot tanulni? Új 
hobbit keresni? Új frizurát készíttetni? Kipróbálni egy új receptet? 
Miért is ne? Csak tegyük bátran, higgyünk magunkban! Hiszen 
nincs mit veszíteni. Elmondhatjuk, hogy legalább megpróbáltuk. 
Ha nem sikerül, az nem kudarc, hanem tapasztalat, és kezdhe-
tünk újra tervezni. Tanuljunk a gyermekektől: ők sem hagynak fel 
a próbálkozással az első elesés után, hiszen akkor sosem tanul-
nának meg járni.                                                   Szokoli Krisztina 

Gunda Béla emlékezete 
 

 „Testének illatáról csak a szalmakazlak tudnának mesélni… fehér 
bőrét a magasban kóválygó galambok csodálták… Ha majd harminc-

negyven év múlva meglátjátok őt négy-öt maszatos gyerekkel a  
kukoricaföldön kapálni… emlékezzetek rá! és szépsége viruljon fel 

előttetek újra!” (Gunda Béla a béreslányról, 1934)                  
 

Gunda Béla (1911–1994) akadémikus az európai etnológia 
és a magyar néprajztudomány kimagasló tudósa volt. Itthoni 
akadémiai tagságát (hazai történelmi és politikai viharok mi-
att csak 1990-ben választották be) nemzetközi elismertsége 
messze megelőzte. Számos finn, svéd, német, osztrák tudo-
mányos társasági tagságát, díját követően 1973-ban a Svéd 
Királyi Gusztáv Adolf Akadémia külső tagjává választották, 
1978-ban elnyerte a Herder-díjat. Az Egyesült Államokban 
Ford-ösztöndíjjal indiánok körében végzett kutatásokat, pro-

fesszora volt a 
Berkeley Egye-
temnek, de 
v izsgá lta a 
s z o m s z é d o s 
szláv népek 
hagyományait, 
és az Égei-
tenger görög 
s z i g e t e i n e k 
kultúráját is. 
     H a l á l á n a k 
huszadik évfor-
dulóján azért 
e m l é k e z ü n k 
meg róla, mert 

édesapja, Gunda Mihály a Temes és Békés megyei uradalmi 
szolgálatok után mint tehenészeti szakember a martonvásári 
Dreher-uradalomba került, és az 1920-as években több évet 
élt családjával a Ráckeresztúrhoz tartozó uradalmi pusztán. 
Az ekkor még csak tizenéves Gunda Béla naponta ingázott 
vonaton a budafoki polgári iskolába. Korai tapasztalatai alap-
ján és későbbi kutatómunkája eredményeképpen több dolgo-
zatot is írt a mezőföldi puszták társadalmáról, többek között 
az Egy dunántúli nagybirtok cselédeinek élete címmel. 
     Születésének százéves évfordulóján, 2011-ben Székesfe-
hérváron emléktáblát avattak, és Emléktöredékek Gunda 
Béláról címmel emlékkönyvet adtak ki.                             v. v. 

Gyűjtőmunka közben 

Hármas ikerborjak születtek ● Nem mindennapi esemény történt a szarvasmarha-
telepen Katalin-napon. A Sudár nevű Holstein-fríz tehén hármas ikerborjaknak adott életet. 
Dobi József volt az éjszakai gondozó, ő segítette világra a Kati, Sudár és József nevet kapott 

borjakat. Súlyuk 15-20 kg között van, szép, egészséges, életre-
való kis jövevények. A tehenek mesterséges megtermékenyíté-
se hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Az inszeminátori munká-
nak kiváló ismerője és tudója Karajz Andor, aki munkáját nagy 
tapasztalattal, hatékonysággal végzi. Ráckeresztúron 1965 óta 
ez az első eset, hogy hármas ikerborjak születtek.  
     Ifj. Cseprekál István elmondta, hogy a szarvasmarhatelep jó 
híre már a megyehatáron túlra is eljutott: „Ősszel a Kaposvári 
Állattenyésztési Napokon I. helyezést ért el egy fiatal üszőnk 
az I. kategóriában, a II. kategóriában (egy év fölötti állatok) 
pedig ötödik helyet szereztünk. Nagyon szép elismerés, ilyen még nem volt. Örülök az elért 
eredményeinknek, ami csapatmunka. Nemcsak az én érdemem, hanem az embereké, az álla-
tokkal foglalkozó dolgozóké is.”                                                Szöveg és kép: Herkli Antal 

Dobi József az ikerborjakkal 

Ifj. Cseprekál István 
a győztesnek 
járó díjjal 
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HÁROM REJTVÉNY 
 

I. A jelzett sorban egy jókívánság olvasható  
 

1. Az ünnep fénye  
2. A fenyőfa tüskéje, a siketfajd csemegéje  
3. Karácsony előtti időszak  
4. A téli időjárás gyakran ilyen  
5. Hajnali mise karácsony előtt  
6. Lehet hóból, gyapjúból is  
7. Élelmes madár, „ülteti az erdőt”  
8. A Jézuska segítője  
9. Ez a madár hozza a havat  
10. Alaszkában kutyák húzzák  
11. Illatos karácsonyi sütemény  
12. Régi karácsonyi házalós népszokás  
13. Négy gyertya díszíti  
14. Hangja jelzi a karácsonyt  
15. Téli ruhadarab  
16. Segítségnyújtás a madaraknak télen 
 

II. Macskák a szobában 
 

A szobának négy sarka van. Minden sarokban ül egy macska. Minden macskával szemben három macska ül. Minden 
macska farkán is ül egy macska. Hány macska van a szobában?  
 

III. Soroljon föl öt egymást követő napot, amiben nem szerepel a kedd és a péntek! 
 

A megfejtéseket 2015. január 8-áig várjuk a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen is 
leadhatják a könyvtárban. A helyes megfejtők közül három szerencsés jutalomban részesül.  

A novemberi Ráckeresztúri Hírmondóban megjelent sakkrejtvény helyes megfejtése: Vg8, azaz a világos vezér a g8-as mezőre 
lép. A három szerencsés nyertes: Bíró Istvánné, Elek Miklós, Furján Beáta. A nyeremények a könyvtárban vehetők át nyitva-
tartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!  
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E r c s i b e n 
utolsó alka-
lommal rendezték meg 
november 29-én a Miku-
lás Kupát.  
     Versenyzőink szép 
eredményt értek el.    
Székely Kata és Gondi 
Evel in  aranyérmet, 
Petkes Csenge bronzér-
met szerzett. Ez évi mun-
kájuk jutalmaként mind-
hárman részt vehetnek a 
budapesti Shito Ryu    
Világkupán.          
     Továbbra is várjuk az 
érdeklődők jelentkezését, 
a karate sportban elért 
eredmények ugyanis szá-
mítanak a felsőfokú fel-
vételi többletpontokban. 
Jelentkezni edzésidőben, 
minden hétfőn és szer-
dán 16.30-tól 18.00-ig 
lehet a ráckeresztúri tor-
nacsarnokban.  

  Ujvári József 
2. Danos karatemester és edző 

KARATE Tisztelt ráckeresztúri futballszerető lakosok! 
 

Lezárult a 2014–2015-ös bajnokság őszi fordulója. Vállalt célkitűzé-
sünket elértük, de mielőtt bővebben ismertetném a csapat szerep-
lését, engedjék meg, hogy ismételten köszönetet mondjak a telepü-
lés és az egyesület vezetésének, hogy segítő kezet nyújtottak 
csapatunk kiváló szerepléséhez. Köszönet a szurkolóknak, akik 
hétről hétre egyre többen tekintették meg az összecsapásainkat, 
ami külön erőt adott a csapatnak. Köszönöm a játékosaim hozzáál-
lását, a teljesítményüket, és azt, hogy jó minőségű pályán szerepel-
hettünk.  
     Tizenegy forduló elteltével a csapat a második helyen várja a 
tavaszt. Harminc rúgott gól mellett óriási eredmény, hogy csak hat 
alkalommal kapitulált a védelem. Ez igen szép eredmény, de nem 
mehetek el szó nélkül az utolsó három forduló mellett, amikor csak 
egy pontot szereztünk. Sajnos ebben közrejátszott a sérüléshullám, 
az eltiltás, de nagy probléma volt a koncentráció hiánya. Ez az 
eredmény azonban erőt adhat a jövőre való felkészüléshez, és 
bízom benne, hogy Önök kitartanak a csapat, illetve az egyesület 
mellett. 
     Tavaszra szeretném a játékosállományt erősíteni még egy ki-
csit, hogy sikerüljön az álmunk, vagyis településünknek megyei II. 
osztályú csapata legyen. Ennek szellemében csak azt tudom ígér-
ni, hogy a csapat mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy 
Önöket szórakoztassa, és eredményekben is megmutatkozhasson 
az, hogy nem hiábavaló az az erőfeszítés, amit a polgármesteri 
hivatal és az egyesület vezetése tesz ezért az általam nagyon 
megszeretetett csapatért. 
     Ezúton kívánok Önöknek, családjuknak, szeretteiknek békés, 
boldog ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új esztendőt 
erőben, egészségben!  
     Tisztelettel:                                     Marozsán József vezetőedző 

A megújult tornateremben novem-
ber 30-án teremlabdarúgó-tornát 
rendeztek, amelyre 4+1 fős csapatok nevezhettek. A 
szervezőtől, Cseppen Ákostól tudjuk, hogy hét csapat 
nevezett, ezért két csoportban folyt a küzdelem. Hár-
mas és négyes csoportokra osztották a csapatokat, a 
játékidő 2×15 és 2×10 perc volt. A  bajnokság végén 
levezetésnek is tekinthetjük ezeket a meccseket. 
      Az első három helyezett díja kupa, illetve okleve-
lek. A különdíjasok érmeket kaptak. A tornán sok visz-
szatérő csapat vett részt. Például a Generáció FC 
(Martonvásár), az Ercsi ifi és az úgynevezett „kocsmai 
csapat”. A Generáció FC kapusa, Kövesdi Ervin el-
árulta, hogy az életben és a fociban is a következő 
mondatot tartja a legfontosabbnak, ezért is ez a mot-
tója: „Soha ne add fel!” 
    A torna eredménye: I. Renaissance; II. Kuvuki föld; 
III. La vecchia signora; IV. Muslincák; V. Generáció 
FC; VI. Ercsi ifi; VII. Test Akadémia. A legjobb kapus: 
Pilinyi Béla (Kuvuki föld). A legjobb mezőnyjátékos: 
Fábry Olivér (Generáció FC). A gólkirály: Cseprekál 
Gábor (Renaissance). 

Horváth Patrícia 

TEREMFOCI 
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Filmforgatás a Brauch-kastélyban 
 

Hosszú évek után, ismét filmforgatásnak adott 
otthont a Ráckeresztúr határában álló Brauch-
kastély. Évtizedekkel ezelőtt itt forgatták A 
névtelen vár, illetve a Kémeri című filmet is, 
most ismét filmesek szállták meg ezt a gyö-
nyörű létesítményt, amely Pletser Tamás tu-
lajdona. Egy nap belestünk a kulisszák mögé. 
     Szász Attila filmrendezőtől megtudtam, 
hogy a Félvilág című tévéfilm munkálatai foly-
nak a falakon belül, mely az MTVA és a Mé-
diatanács támogatásával, a Magyar Televízió 
megbízásából készül. A film Köbli Norbert 
forgatókönyvíró műve alapján egy 1914-es 
megtörtént eseményt dolgoz fel, Mágnás Elza 
történetét. 
  A helyszín kiválasztásánál figyelembe vet-
ték, hogy lehetőleg korhűen legyen berendez-
ve, ezáltal jóval kevesebb kelléket kellett a helyszínre szállítani. A jelenetek egy 
első emeleti lakásban játszódnak, a kastély épületéből és a parkból nem látszik 
semmi a filmben. Mivel maga az épület földszintes, ebben forgatni szintén költ-
ségkímélő, mert a kívülről történő megvilágításához nem kell állványzatot építeni. 
A csendes környezet is fontos szempont, mert ami a forgatáson elhangzik a szí-
nészek szájából, az lesz a filmben is, nem lesz alámondás, szinkron. Szintén 
előnyös Budapest közelsége, a stáb tagjainak nem kellett a helyszínen lakniuk, 
naponta leutaztak Ráckeresztúrra. A korai munkakezdés miatt a sminkes és a 
fodrász lakott a helyszínen, mivel egy-egy szereplő frizurájának elkészítése két-
három órát vett igénybe. A stábnak nagyon megtetszett a kulturáltan berendezett 
kastély és az azt körülölelő park, elképzelhető, hogy visszatérnek, és más filmek-
nek is helyszínéül szolgál majd az építmény.  
     A most készülő filmben a jelentősebb szerepeket Gryllus Dorka, Kovács   
Patrícia, Döbrösi Laura, Kulka János és Sándor Péter játssza. 
     A film jövő év májusára készül el teljes egészében, azt követően tűzi műsorá-
ra az M1 csatorna.                                                                               

  Dienes Gábor 
(Gyártó cég: Szupermodern Stúdió Kft.; rendező: Szász Attila; operatőr: Nagy András) 

Szász Attila rendező 1972-ben 
született Szolnokon. a budapesti 
Színház- és Filmművészeti Egyete-
men produceri osztályban végzett, 
volt filmkritikus, filmforgalmazó, 
vágott filmelőzeteseket és több 
mint tíz éve rendez reklámfilmeket 
nemzetközi megrendelőknek.        
     A berni követ című 1956-os témá-
jú politikai thrillerrel mutatkozott 
be, amivel Bronz Zenit Díjat nyert 
a 2014-es Montreal World Film 
Festival elsőfilmes versenyében. 
 

A Félvilág Mágnás Elza utolsó napjai-
nak történetét mutatja be. Miközben 
Elza gazdag kitartója, Max, illetve 
költő szerelme, János között őrlődik, 
házvezetőnője, a mélyen vallásos 
Kóbori Rózsi gyilkolni készül. Az 
egykori örömlány és legjobb barátnő 
eldöntötte, hogy véget vet gyűlölt-
imádott úrnője életének. Tervéhez 
megnyeri Nick Gusztávot, a börtön-
viselt péklegényt. A lakásán saját 
törülközőjével fojtják meg Elzát, 
bőröndbe gyömöszölik, és a zajló 
Dunába dobják. A „békebeli krimi-
ben” Mari, a szobalány a közönség 
szeme és füle. Rajta keresztül ismer-
jük meg úrnő és szolga: két barátnő 
tragikus történetét.  
(Forrás: mecenatura.mediatanacs.hu/
adatlap/343/Felvilag) 

Gryllus Dorka a forgatáson (fotó: Szűcs András) 

A Brauch-kastély 


