
 

 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                             2014. június 

Adamis Anna versével kívánunk  
a végzős diákoknak sok sikert  

további tanulmányaikhoz! 
 

És mi arra születtünk,  
hogy a föld sebeit begyógyítsuk, 
életünkön át, életünkön át. 
 

Arra születtünk,  
hogy mindig menjünk, meg ne álljunk, 
induljunk tovább, induljunk tovább. 
 

A holnapoknak minden kulcsa  
két kezedben van, 
Nyitott szemmel álmodom,  
de nem vagyok magam. 
 

Arra születtünk,  
hogy tiszta szívvel szerethessünk, 
boldogok legyünk, boldogok legyünk. 
 

Arra születtünk,  
hogy mégse dobjuk el hitünket, 
hogyha szenvedünk, hogyha szenvedünk. 
 

Mint a mécses világítson egész életed, 
fordulj felém, ha megérted,  
mit mondok neked. 
 

Arra születtünk,  
hogy napsugárba kapaszkodjunk, 
nem baj, hogyha fáj, nem baj, hogyha fáj. 
 

Arra születtünk,  
tiszta legyen még a szívünk, 
s játsszunk még tovább,  
játsszunk még tovább.  
 

Arra születtünk,  
tiszta legyen még a szívünk, 
s játsszunk még tovább,  
játsszunk még tovább. 

Múltidéző – Felejthetetlen tanítók 
 

Nyílt nap a drogterápiás otthonban 
 

IX. Borverseny Ráckeresztúron 
 

A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület 
 

Labdarúgás – szezonértékelő 

8. a osztály: Zsigmond Zsuzsanna (osztályfőnök), Buzás    
Klaudia, Buzeskó Zoltán, Császár Bence, Horváth Lorena, Király 
Karolina, Mészáros Dániel, Mészáros Dominik, Mészáros László,   
Mihályi Georgina, Nagy Fanni, Nagy-Jakab Bence, Palagyi Réka, 
Palagyi Szilárd, Pámer Attila, Peresztegi Zoltán, Pohl Katalin, 
Pozsár Richárd, Rácz Ádám, Sörös Marcellina, Völcsei Cintia, 
Völcsei Mihály 
8. b osztály: Ónodyné Nebehaj Erzsébet (osztályfőnök), Csák 
Krisztina, Cseprekál Mercédesz, Deák Roland, Gulyás Regina, 
Herkli Levente, Hlinyánszky Domonkos, Horváth Viktória,    
Juhász Bence, Kocsis Ferenc, Madai Ármin, Nánási Vanda,     
Németh Kristóf, Novozánszki Kristóf, Paizs Patrik, Schneider Pál, 
Szabó Gyula, Szakolczi Klaudia, Szakolczi Richárd, Vadász Éva, 
Vas Bernadett 
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

Gyógyszertári ügyelet nyáron 
 

június 21., 22.: Ráckeresztúr 
június 28., 29.: Ercsi 
július 5., 6.: Martonvásár  
július 12., 13.: Ráckeresztúr 
július 19., 20.: Ercsi 
július 26., 27.: Martonvásár 
augusztus 2., 3.: Ráckeresztúr 
augusztus 9., 10.: Ercsi 
augusztus 16., 17.: Martonvásár 
augusztus 23., 24.: Ráckeresztúr 
augusztus 30., 31.: Ercsi 
 

Háziorvosok nyári szabadsága 
 

Dr. Bánovics Ilona  
június 30–július 11. és augusztus 18–
szeptember 12. között,  
Dr. Mihalicza Ingrid  
június 10–13. és július 14–augusztus 
15. között lesz szabadságon. 
 

Szent László Völgye Segítő 
Szolgálat 
(2462 Martonvásár Szent László út 24.) 
Telefon: 06-22/460-023 
Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a 
Polgármesteri Hivatalban. 
Gyerekjólléti ellátás (Birgány Károlyné):  
Hétfő: 9.30–10.30  
Családsegítés: 
Hétfő: 9.30–10.30 (Major Ildikó) 
Szerda: 9.00–10.00 (Babka Balázsné) 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

 

Újszülöttek 
 

Lakatos Brendon Róbert 2014. május 9. 
Nagy Tímea 2014. május 15. 
Tóth Noel Szabolcs 2014. május 22. 
 

Az újszülötteknek és családjuknak szeretettel gratulálunk. 
 

Elhunytak  
 

Proksa Gellért László 2014. március 15. 
Baki László 2014. március 31. 
Herkli Antalné (Horváth Katalin) 2014. március 18. 
Orosz Vilmos 2014. április 6. 
Járóka András 2014. április 20. 
 
 

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.) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

A Zöld Erdő Vadásztársaság tagjai az önkormányzat felkérésére a környező 
erdőkből összeszedték mindazt a hulladékot, amit a TeSzedd! nap keretében 
nem lehetett összegyűjteni, így a veszélyes hulladéknak minősülő autógumi-
kat, hűtőgéproncsokat, autómaradványokat, üveget, stb. is. A volt 
gázcseretelepre kb. 32 köbméter (!) szemetet gyűjtöttek össze, amit az önkor-
mányzat konténerekben már el is szállíttatott. 
     Kiemelendő, hogy a családi nap programjaiból is kivették a részüket, isme-
retterjesztő előadást és vetélkedőt tartottak az érdeklődő diákoknak. A leg-
ügyesebb tíz gyermek erdei jutalomkiránduláson vehetett részt. 
     Köszönjük, hogy ilyen sok időt és energiát áldoznak az ismeretterjesztés 
mellett településünk környezetének megtisztítására is! 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Felelősségünk tudatában – Az állat nem játékszer  
 

Ha az állatok minimális szükségleteit mindenki szem előtt tartaná, talán keve-
sebb kóbor, éhező, elütött, kidobott, leadott, sintértelepen és menhelyen szen-
vedő kutyus, cica lenne, ez kevesebb állatvédelmi költséget jelentene azok 
számára is, akik menteni igyekszenek őket, és akkor itt még nem szóltam az 
oltási könyvről, chipről és más egyéb állattartási szabályokról, pedig ezek is 
kötelezőek, és szintén kedvenceink érdekeit szolgálják.  
     A törvény minden ember erkölcsi kötelességévé tette az állatok jólétét. Itt 
gondolnunk kell azokra is, akik nem tartanak állatot, de esetleg látják, hogy 
nem megfelelő az állattartás, vagy súlyosabb esetben állatkínzás, azaz bűncse-
lekmény szemtanúi. Ez esetben állampolgári kötelesség bejelenteni az illetékes 
Állatvédelmi Hatóságnak (a település jegyzőjének) az esetet, mert igaz a köz-
mondás, hogy „vétkesek közt cinkos, aki néma”, és nem valószínű, hogy bárki 
is részt szeretne vállalni egy olyan esetben, amellyel messze nem ért egyet. 
Rendőrségi bejelentést is lehet tenni az illetékes rendőrkapitányságon, akár 
névtelenül is, vagy elektronikusan annak honlapján (www.police.hu/
bejelentesek/bejelentes), és ehhez kérheti állatvédő szervezetek segítségét, 
adatainak bizalmasan való kezelését.  
     „Az igaz az ő barmának érzését is ismeri, az istentelen szíve pedig kegyet-
len” (Préd. 12, 9), mert ahogy bánunk az állatokkal, úgy bánunk egymással is. 
Viseljünk hát gondot mindannyian a ránk bízott állatokra, hogy mi is jól érezhes-
sük magunkat, fürödve tengernyi szeretetükben, és tiszta lelkiismeretünkben.     
       

  Stefánné Lévai Edit  
civil állatvédő 

 

(A lap mellékleteként megjelent írásból részletesebben is tájékozódhatnak a vonat-
kozó jogszabályokról és a témához kapcsolódó egyéb tudnivalókról. – A szerk.) 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 

A megnövekedett betegforgalom, 
valamint az egészségügyben levő 
teljesítményvolumen-korlát miatt 
berendelésre, előjegyzéssel tudunk 
betegeket ellátni. A telefont rendelési 
időben a munkavégzésnek megfele-
lően van lehetőségünk felvenni, kér-
jük megértésüket!  
     Kérjük, hogy a betegek türelme-
sen várakozzanak, a betegbehívás 
ugyanis nem érkezési sorrendben 
történik, hanem a munka menetének, 
illetve a berendelésnek megfelelően. 
Természetesen személyesen is jelent-
kezhetnek sürgősségi fogászati ellá-
tásra (foghúzás, baleset stb. esetén). 
      Köszönettel: 
 

dr. Tóth László fogorvos  
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy  
a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod  

közöttük a szerszámokat, majd rámutatsz a tervrajzra.  
Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat  

a végtelen tenger iránt.” (Antoine de Saint-Exupéry) 
 

Nemrég a kezembe került első osztályos írásfüzetem, 
amelyben döbbenten fedeztem föl, hogy még az elválaszt-
hatatlan szót is elválasztottam a sor végén, mert nem fért 
ki. Így: vo-lt. Arra már nem emlékszem, hogy a tanító nénim 
vagy szigorú magyartanár édesapám mit szólt ehhez akkor, 
de ma már csak mosolygunk a hibán.  
     Június elején minden évben régi tanítóimra, tanáraimra 
emlékezem, hiszen a tőlük kapott útravaló egész életre 
szóló; az általuk közvetített értékrend világos és határozott 
kereteket adott és ad mindennapjaimnak. Gyakran eltűnő-
döm azon, hogy a gondviselés jóvoltából hány olyan peda-
gógussal találkoztam, akik nagy hatással voltak rám, akik 
nélkül nem így alakult volna a sorsom. Rendkívüli személyi-
ség általános iskolai osztályfőnököm, Marika néni, aki az 
előszállási általános iskolában földrajzot és rajzot tanított, 
és persze édesapám, aki egyben a magyar nyelv és iroda-
lom tanárom is volt. De igazi pedagógus gimnáziumi osz-
tályfőnök-magyartanárom, Irma néni is, akinek a tanítás 
nemcsak munka volt, hanem hivatás, és talán szenvedély 
is. Az ő hitvallása nagyon egyszerű: „...hinni az emberben a 
sok-sok csalódás ellenére is.” Nehéz feladat, de másként 
nem lehet jót s jól cselekedni.   
     Június első vasárnapja 1952 óta hagyományosan a 
pedagógusok ünnepe Magyarországon. Régebben ekkor 
vehették át a kiváló tanítói és tanári okleveleket az ország 
legjobb pedagógusai. A legtöbben persze nem ezért dol-
goznak. Az igazán elkötelezett pedagógus legnagyobb 
öröme, ha a gyerekek ismeretei bővülnek, tehetségük kitel-
jesedik. Sokszor egy-egy lelkesen csillogó szempár többet 
ér számukra, mint megannyi díj vagy aranyozott kupa.  
     Kívánok valamennyi tanárnak és persze diáknak kelle-
mes nyári szünidőt, hogy szeptemberben kipihenten kezd-
jék újra a közös munkát. 

Gajdó Ágnes  

MÚLTIDÉZŐ: FELEJTHETETLEN TANÍTÓK 

Szeretnék pár sorban megemlékezni községünk kiváló 
tanítóiról, akik mindent elkövettek, hogy maradéktalanul 
eleget tegyenek kötelességüknek.  
     Paksy Sándorné Kárász Erzsébet szigorúságával, leírha-
tatlan eleganciájával lenyűgözte tanítványait. Magyar 
nyelv és irodalmat tanított, sosem felejtem el, minden 
óráján helyesírás röpdolgozatot íratott. Meg is volt az 
eredménye, ugyanis a ráckeresztúri diákok gimnáziumba 
kerülésük után verhetetlenek voltak. Baba néni fáradha-
tatlanul dolgozott. Tanítás után színdarabot rendezett. 
1964-ben előadtuk például A vár kulcsa címűt (lásd a ké-
pen), amelyben Dombóvári István volt a király, én játszot-
tam az udvari bolond szerepét. Nekünk, kettőnknek a 
kölcsönzőből hozattak ruhát, a többit – még a rizsporos 
parókákat is! – saját kezűleg, a szülők segítségével készí-
tették. Sári tanító néni (Kaplonyi Kálmánné Ványi Sarolta) 
festette a díszleteket. Hihetetlenül kreatív és ötletes volt, 
teljes erőbedobással dolgozott. 
     Végül, de nem utolsósorban megemlíteném Weinrauch 
Sándor igazgató urat, aki orosz nyelvet tanított igen magas 
színvonalon. Ebből a tantárgyból is arattunk a gimnázi-
umban, Raffer János például kiemelkedően magas elisme-
rést tudhatott magáénak. Weinrauch igazgató úr rendkí-
vül lelkiismeretesen és nagy szaktudással tudta továbbad-
ni az orosz nyelv szeretetét diákjainak. Magatartása em-
berileg is példamutató volt mindig. 
     Hálás szívvel köszönöm a munkájukat. Tisztelettel 
gondolok rájuk:                                         Bíró Istvánné 

A ráckeresztúri általános iskola néhány pedagógusa 1957-ben 
(balról jobbra): Soós József káplán, dr. Németh László plébá-
nos, Paksy Sándor, Paksy Sándorné Kárász Erzsébet (Baba 
néni), Kaplonyi Kálmánné Ványi Sarolta, Kassai Ilona, Brunsz-
vik Irén. A képet Darufalvi Miklósné őrizte meg. Köszönjük! 

Pedagógusnapi köszöntés 
 

Harmadik alkalommal köszöntötte az önkormányzat 
együttesen az óvoda és az iskola dolgozóit, amit a tavalyi 
évhez hasonlóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont is támogatott. A lassan hagyománnyá váló közös 
vacsora jó hangulata is azt mutatja, hogy mindegy, éppen 
ki az intézmények fenntartója, helyben mi szívvel-lélekkel 
összetartozunk. 
     Ezúton is köszönjük a gyermekek és szülők nevében is 
a rengeteg elvégzett munkát!  

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Az „Én kis kertet kerteltem…” országos rajzpályázatra az 
önkormányzathoz beérkezett valamennyi rajzot beküldtük. A 
sok ezer pályamű közül az általános iskolás csoportos alkotá-
sok között III. helyezést ért el Apró Maja, Némedi Varga 
Nóra, Vas Bettina, Barabás Botond és Somodi Zalán közös 
alkotása. Gratulálunk nekik a sikerhez!  
     A szervezők valamennyi résztvevő munkáját emléklappal 
ismerték el.  
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK  ●  POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 
A képviselő-testület 2014. március 13. napján megtar-
tott ülésén az alábbi főbb napirendi pontokat tárgyalta: 
 

A testület döntött a szavazatszámláló bizottság tagjainak meg-
választásáról, a Vörösmarty Mihály Könyvtárral kötendő meg-
állapodásról, a jogszabályi változásoknak megfelelően módosí-
totta a Polgármesteri Hivatal és a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 
alapító okiratát. A testület határozott a Keresztúr Nevű Telepü-
lések Szövetsége részére fizetendő éves díjról, a Mohácsra 
szervezett kirándulás támogatásáról, valamint arról, hogy szük-
ségesnek tartja a felújított Petőfi Sándor utcai orvosi rendelő 
rákötését a csatornahálózatra. 
 

2014. április 24. napján megtartott ülésén az alábbi 
főbb napirendi pontokat tárgyalta a testület: 
 

A képviselők elfogadták a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolót, és a 2013. évi zárszámadást, 
jóváhagyták a hivatal és az óvoda közötti, kötelezően megkö-
tendő munkamegosztási megállapodást, véleményezték a 
tankerület által jelzett intézményi átszervezési kérdéseket, 
melyek változást a ráckeresztúri tagintézményben nem ered-
ményeznek. 
     A testület döntött a polgárőrség, a karitász támogatási ké-
relméről, arról, hogy az óvoda és az iskola udvarán a játékok 
szükséges javíttatását finanszírozza. Határozott a testület a 
majális költségeiről, valamint az „Én kis kertet kerteltem…” 
című rajzpályázat díjazásáról is. 

A képviselő-testület 2014. május 8. napján megtartott 
ülésén az alábbi főbb napirendi pontokat tárgyalta: 
 

A testület elfogadta a beszámolót a rendőrség 2013. évi mun-
kájáról, valamint a jegyzői beszámolót a 2013. évi adóztatási 
tevékenységről. Határoztak a képviselők a II. világháborús 
emlékmű felújításáról, a víziközmű-fejlesztési hozzájárulások 
beszedési rendjéről, valamint ennek kötelező felhasználási 
módjáról, a Fejérvízzel kötendő megállapodásról, valamint az 
Ercsi Járóbeteg Szakellátó által előzetes megvitatásra megkül-
dött kérdésekről (mérlegbeszámoló, szakmai és gazdasági 
tájékoztató, pályázatok, stb.) 
     A testület döntött arról, hogy támogatja a Zöld Erdő Vadász-
társaság szemétszedési akcióját a környező erdőkből, valamint 
a régi, tönkrement gép helyett egy új laptopot vásárol a Védő-
női Szolgálat részére. A testület megkezdte a civil szervezetek 
eddig beérkezett támogatási pályázatainak elbírálását, vala-
mint felkérte a polgármestert az óvodakonyha felújításának és 
bérbe adásának tárgyában beérkezett ajánlatnak megfelelően 
a szerződéskötés előkészítésére. 

Nyáron sor kerül a Szent János téri isko-
laépület festésére. Fogjunk össze ismét! 
Várjuk az önkéntesek jelentkezését! 

Járható lett a Liliom utca ● Az ott lakók évek óta szenvedtek 
attól, hogy időszakosan, esők után, illetve télen nem lehetett 
gépkocsival megközelíteni a házakat. A nehéz munkagépek 
akkora gödröket hagytak maguk után, hogy ha belement a kocsi 
kereke, leért az autó alváza. Veszélyhelyzet esetén még a men-
tő- vagy tűzoltóautó sem tudott volna behajtani ide... Most elké-
szült az eddig alappal sem rendelkező út feltöltésével egy idő-
ben a termőföldek felől a vízelvezető árok is. A közvilágítás még 
hiányzik, de talán az elkészült munkálatokkal sikerült megköny-
nyíteni az ott lakók mindennapjait.  



2014. június                                                                                                                                   5 

 

TISZTELT LAKOSSÁG!  
 

Továbbra is várjuk nagylelkű felajánlásaikat, melyekkel segí-
teni szeretnének rászoruló embertársaikon. Adományaikkal 
(bútorok, mosógép, centrifuga, ruha, tartós élelmiszer stb.) 
jelentkezhetnek a 06-20/920-7498 telefonszámon. 
 

Örökbefogadás  
Amint már beszámoltunk róla, a karitász egy malacot hizlal, 
amit majd karácsony előtt szeretnénk szétosztani a rászoru-
ló családok között. Várjuk azok jelentkezését, akik havi 
nyolcezerforint értékben „örökbe fogadnák”, ezáltal takar-
mánnyal látnák el malacunkat. 
     Köszönet az eddigi örökbefogadóknak: a Ráckeresztúri 
Római Katolikus Egyházközségnek, Darufalvi Miklósnénak és 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának! 

Páli Szent Vince Karitász Csoport 

A Ráckeresztúri Va-
gyon- és Polgárőrség 
gyászolja kiváló pol-
gárőrét, 
 

Dörömbözi Sándorné 
Andit. 

 

Ezúton is szeretnénk 
kifejezni részvétünket 
a családnak, és min-
denkinek, aki ismerte és szerette őt. Mint 
ahogy azt a temetésen Herkli Antal gyász-
beszédében megfogalmazta, a „Polgárőr 
Andit” mert sokan így ismerték.  
     Gyászolja a Ráckeresztúri Vagyon- és 
Polgárőrség minden tagja, valamint a kör-
zeti megbízottak és a rendőr kollégák is. 
Mindannyiunkat megdöbbentett hirtelen 
halálának híre, hiszen csak negyvenkilenc 
éves volt, erős, tettre kész ember. Kiváló 
polgárőrünk hatalmas, betölthetetlen űrt 
hagy maga után. Ő mindig kész volt tenni 
a közösségért, a település lakóiért. Odaadó, 
segítőkész munkájával példát mutatott 
nemcsak az új, de a régi társainak, vala-
mint falunk lakóinak is.  
     Andi, bennünk, polgárőr társaidban to-
vább élsz, most már velünk leszel minden 
szolgálatban. 
 

Nyugodj békében!  
 

Ezt kívánja a Ráckeresztúri Vagyon- és Pol-
gárőrség minden tagja. 

Tanév végi gondolatok a Szerdákról 
 

Tavaly novemberben az önkormányzat karitatív célú használatra 
felajánlotta a Katolikus Karitász és az Önkéntes Keresztúr szá-
mára a kastély nyugati szárnyának három helyiségét. Örömmel 
fogadtuk a felajánlást, hiszen arra gondoltunk, végre megvalósít-
hatjuk azt, amit hely hiányában eddig nem tudtunk: heti rendsze-
rességgel együtt lenni azokkal a gyerekekkel, akiknek lehetősé-
gei (szabadidő eltöltésében, tanulásban) nem érik el társaikét. A 
„fejben már létező” program a Szerdák elnevezést kapta. Hama-
rosan húsz gyereknek és tizenhét önkéntesnek váltak elmarad-
hatatlan és örömteli időtöltésévé ezek az alkalmak. 
     A Szerdák nem tervezett nagy, eget rengető „sikereket”, egy-
szerűen arra vállalkozott, hogy minden hét közepén egy kis sze-
retet-műhely legyen olyan gyerekek számára, akiknek ez hiány-
zik leginkább. Esély legyen, lehetőség, ahol személyesen is és 
átlátható kis közösségben is foglalkoznak velük. Ha valamelyik 
kisiklik, akkor síneket tenni elé, ha elbukik, akkor felemelni, ha 
megtorpan, tovább indítani. Vagyis elsősorban nem a tanulmányi 
eredmény javítását akartuk kicsikarni tőlük, a világ már úgy is 
teljesítménycentrikus. Hanem a hozzáállásukat, a szorgalmukat, 
a felelősségérzetüket akartuk finoman befolyásolni. Kedvre derí-
teni, motiválttá tenni őket, bátorságot önteni beléjük, hogy nyis-
sanak a jó felé, az értékes felé, sőt vállalják azt, és tegyenek is 
érte. Kis lépés ugyan ez egy kívülállónak, de nagy lépés annak, 
aki meglépi, mert egy egész életet nyer vele. 
     Sok ilyen apró-óriás örömöt élhettünk meg közösen. Gyere-
kek és önkéntesek együtt. Ezért első és leglényegesebb gondo-
latunk és feladatunk a tanév végén a hála kifejezése. Köszönetet 
mondunk az önkormányzatnak a helyszínért és minden anyagi 
támogatásért. Köszönet azon szülőknek, akik külön fáradozással 
és rendkívül kitartóan hozták, buzdították gyermekeiket. Meg kell 
hajolnunk előttük. E nélkül a háttér nélkül nehezen boldogultunk 
volna. Köszönet minden önkéntesnek, akik szabadidejükből 
minden szerdán két-három órát áldoztak arra, hogy mások életé-
be örömet, tudást, szeretetet vigyenek, vagy bármilyen más 
módon támogattak minket. Természetesen köszönet a gyerekek-
nek, akik szintén kitartóan akarták a változást. Végül hálát adunk 
Istennek, aki mindig, minden körülmények között lehetővé teszi 
észrevenni a másikban a kibontakozás, a javulás lehetőségét. 

Katolikus Karitász 

Emlékezzünk régiekről 
 

Május utolsó szombatján sajnos nagyon kevesen vettek 
részt a hősök napja alkalmából tartott megemlékezésen. 
Európában egy emberöltővel ezelőtt ért véget a háború, 
azóta békében élhetünk, még ha sokszor fanyalgunk és 
elégedetlenkedünk is a sorsunk, ilyen-olyan hiányaink miatt, 
ez nagyon nagy érték. A legnagyobb kincs maga az ember. 
Az élő ember. Azok a katonák, akik a nagy háborúban 
olasz, orosz fronton harcoltak, s estek el, vagy akik a II. 
világháborúban ott maradtak a Don-kanyarban, értünk ál-
dozták életüket. Nemcsak a hazáért harcoltak, hanem a csa-
ládjukért, a jövőjükért, valamennyiünk közös jövőjéért is.  
     A ráckeresztúri hősök emlékét nekünk, most élőknek 
kell megőriznünk, hogy gyermekeink, unokáink se felejtsék 
el őket. Éppen ezért megdöbbentő és fájdalmas a megemlé-
kezést övező érdektelenség. A Pávakör egy régi katonadalt 
adott elő, a Fogolyénekben megfogalmazott fohász sokaknak 
könnyeket csalt a szemébe: „Ó, nézz le, édes Szűzanyám, / 
hű magyarjaidra, / vigasztaló erőt, napfényt / adjál fiaid-
ra. // Kegyelmes jó anyánk, / tekints a foglyokra, / ó, nagy 
irgalmú Szűzanyánk, / vezesd őket haza.” 

(gá) 

Köszönjük Sevella Erzsóknak a Jókai összes műve-
it tartalmazó sorozatot és Beszteri István ajándék-
könyveit, melyeket könyvtárunknak ajándékoztak.  
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Kedves Szülők!  
 
 
 
 
 
 
 

Óvodánk 2008 óta ZÖLD ÓVODA. 
Nagy hangsúlyt fordítunk a környe-
zetvédelemre, ennek keretében a 
szelektív hulladékgyűjtésre. Már 
eddig is gyűjtöttünk használt elemet, kupakot, papírt. Ezt 
továbbra is folytatjuk: kupakot, használt elemet a folyosóra 
kihelyezett tartókban lehet elhelyezni. Folyamatosan lehet 
papírt hozni. Ezt a kiskapunál a konyhai bejárathoz lehet 
lerakni. 2014.május 19-től pet-, műanyag palackot és kon-
zerv, sörös, májkrémes, kutya, macska konzerves dobozo-
kat is gyűjtünk. Szépen kérünk mindenkit, hozzánk hozzák 
be, és ne a szelektív hulladékgyűjtésre rakják ki. Összela-
pítva, bezacskózva lehet hozni, és az elkészült udvari táro-
ló elé lerakni. Ezért pénzt kap az óvoda a Vertikál Zrt.-től. A 
gyűjtés folyamatos. Köszönjük a segítséget! 

A nagycsoportosok búcsúztatása 
minden évben szép és megható ren-

dezvény. Idén sem volt ez másképp. A Napraforgó és a Napsu-
gár csoport tagjai június első szombatján köszöntek el az óvodá-
tól, valamint az óvó és dajka néniktől. Zenés, táncos, vidám mű-
soruk arról tanúskodott, hogy bizony jól felkészültek az iskola-
kezdésre, s a nyári szünidő után izgatottan lépik majd át az első 

osztály küszöbét. 
Nekünk, szülők-
nek is üzentek a 
gyerekek, ehhez 
Halász Judit egyik 
népszerű dalát, a 
Minden felnőtt volt egyszer gyerek… kezdetűt hívták segítségül, mely-
nek refrénje: „Többet, jobban törődjetek velünk, mert eljön 
majd a nap, amikor mi is felnövünk. S ha nem neveltek jól, akkor 
majd rosszabbak leszünk.” 
     A búcsúzó gyerekek tarisznyát kaptak útravalóul, s egy-egy 
doboz színes ceruzát. A hagyományokhoz hűen szalagjukat fel-
kötötték az óvoda zászlajára.  
       

2014. június 7-én két csoport búcsúzott a Ráckeresztúri Mosoly Óvodától: 
Napraforgó csoport: Baksáné Rókás Mónika, Szanyi-Nagy Judit óvodapedagógusok, Győrfi Ferencné dajka, Ajtai 
Károly Krisztián, Váradi Gyula, Nedvig Euniké Melinda, Nikolics Márkó, Mészáros Rebeka, Lakatos Dzsenifer, Csizmarik 
Boglárka, Kovács Dorina, Knolmár Zsombor Benedek, Molnár Bence Gergely, Győri Boglárka, Sinka Szimonetta, Mészáros 
Levente, Sipos Evelin Zsuzsanna, Tóth Ramóna, Kocsis Nóra, Világosi Balázs, Jankovics Kincső, Hertelendi Dávid, Mihály 
Zoltán, Balogh Máté, Tóth Kíra. 
Napsugár csoport: Horváth Ernőné, Kónya Istvánné óvodapedagógusok, Szigeti Zita pedagógiai asszisztens, Takács 
Jánosné dajka, Kihári Adrien, Völcsei Milán, Lőke Viktor Levente, Kovács Napsugár, Dobi Lénárd László, Tóth Fanni  
Diána, Cserna Gréta, Garamszegi  Hanga, 
Glócz Tamás, Durányik Sára, Broskó 
Boldizsár, Bendák Dávid Barnabás, 
Szotkó Vanda Georgina, Szabó Jázmin. 
      

Az óvoda nevelőtestülete megköszön-
te azoknak a szülőknek a közreműkö-
dését, akik több éven keresztül segí-
tették munkájukat. Mosoly Rendet 
kapott Zólyominé Margitai Zita és dr. 
Szentes-Mabda Katalin Dóra az óvodá-
ért, a gyerekekért végzett munkáju-
kért.                                             (rh) 

MOSOLY PERCEK 
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A kihívás napja ● Május 21-én reggel az iskola udvarán 
közös tornán vettek részt a tanulók, majd változatos formá-
ban mozogtak egész nap. Másnap kiderült, hogy az iskolák 
versenyében a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola 
a 2. helyen végzett. 
Gyermeknap és családi nap ● Május 23-án délelőtt játé-
kos akadályversenyen vettek részt a diákok, majd délután 
különböző programok vártak rájuk. A TordasZoo Állatfarm 
kutyás bemutatóját a vadászok ismeretterjesztő előadása és 
kvízjátéka követte, majd íjászbemutató, a tűzoltó bemutató 
és habparti. Felléptek a martonvásári Zoltán Erika Táncisko-
la növendékei, volt arcfestés, ugrálóvár, lovaglás és különféle 
kézműves foglalkozások.  
Erdei kirándulás ● A családi napon a Zöld Erdő Vadász-
társaság kvízjátékán tíz tanuló erdei kirándulást nyert. Május 
29-én délelőtt fedezhették fel az erdő szépségeit.  
Jutalomkirándulás ● Az önkormányzat idén is jutalomki-
rándulásra hívta a jól tanuló, jól sportoló diákokat, akik a 
kislődi Sobri Jóska Kalandparkban tölthettek egy napot.  
Kulturális gála ● A tanév végén színvonalas és igazán szó-
rakoztató estét tölthettünk együtt az iskolásokkal. Felléptek a 
felsős angolosok és németesek, láthattunk néptáncot is a 
Csihatagok tánccsoport, valamint Rappai Virág és néptáncos 
párja előadásában. Az énekkarosok az Abigél című musical-
ből adtak elő részleteket. Hallhattunk mesét, verset is. Az 
alsós színjátszók a Bambit, a felsősök egy Mátyás király-mesét 
vittek színre. A 4. a osztály színes összeállítással készült.    
Akikre büszkék vagyunk ● Az önkormányzat idén másod-
szor vendégelte meg a kiváló tanulmányi és/vagy sportered-
ményt elért diákokat. Ezúttal rendhagyó módon azok a diá-
kok is meghívást kaptak, akik nem versenyen való győzelem-
mel, hanem a „Szerdák” felzárkóztató programon való egész 
éves kitartó részvétellel és tanulmányi eredményük javításá-
val érdemelték ki az elismerést.   
Projekthét ● A tanév utolsó hetében minden osztály izgal-
mas és érdekes projekten dolgozott. Voltak, akik a tej téma 
köré építették napjaikat, mások a gyümölcsökkel foglalkoz-
tak, de előkerült a honfoglalás és a közlekedés témakör is.   

 

„Az utakat sokáig nem érti meg 
az ember. Csak lépdel az utakon 

és másra gondol. (…) Egy napon megtudjuk, hogy az utak-
nak értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi hala-
dunk az utakon; az utak is haladnak velünk. Az utaknak cél-
juk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. 
(…)  ...az utaknak értelmük van. De ezt csak utolsó pillanat-
ban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.”          (Márai Sándor) 

ÚTRAVALÓ ÜZENET 

Ballagás és tanévzáró 
 

Minden évben kiemelkedő esemény a településen az általá-
nos iskola végzős diákjainak búcsúja. Idén is megható pilla-
natoknak lehettünk tanúi. A nyolcadikosok és az őket bú-
csúztató hetedikesek műsora egyaránt emlékezetes gondola-
tokat tartalmazott. Az édesanyák könnyek közt vették át a 
köszönet virágait, majd valamivel felszabadultabban követ-
ték tekintetükkel az ég felé szálló színes léggömböket és 
galambokat. Mindez jelképes is, hiszen a gyerekek is 
„kirepülnek”, elhagyják megszokott környezetüket, a közép-
iskolába kerülve újabb feladatokkal kell megküzdeniük. 
Gergics Mihályné igazgató beszédében kiemelte: „Emlékezzetek 
a sikereitekre, az együtt töltött évekre! Maradjatok barátok, hisz 
barátok nélkül nehéz élni az életet. Azonban a kudarcokat sem kell 
feledni, hisz abból tudtok okulni. A tapasztalatszerzéshez nem csak 
sikerekre van szükség, hanem a sikertelenség okozta megrendülésekre 
is. A kettő együtt formál teljes értékű emberré titeket. Higgyetek maga-
tokban, tűzzetek ki magatok elé értelmes célokat!” 
 

A tanévzárót két elsős, Rohacsek Máté és Szakolci Zsolt vers-
mondása nyitotta. Az igazgatónő értékelte az elvégzett mun-
kát, majd helyettesei könyvjutalmat adtak át a kitűnő tanu-
lóknak: 1. a: Apró Maja, Drozdik Balázs, Klemencz Attila, Vass 
Bettina, Venczkó Venczel; 1. b: Kalocsai Levente, Levolt Gábor, 
Ónody Ágnes, Szakolci Zsolt; 2. a: Garai Hanna, Furján Fanni, 
Török Máté; 2. b: Csesztregi Eleonóra, Horváth Gréta, Kristóf 
Ágnes; 3. a: Venczkó Alexandra, Ördög Veronika, Hekman  
Veronika; 3. b: Ábrahám Viktória, Ferenczi Dávid; 4. a: Barabás 
Boglárka, Bognár Panna, Garai Lilla, Kucsera Réka, Németh  
Levente; 4. b: Garai Fanni, Török Regina; 5. a: Apró Lili, Elek 
Júlia, Ferenczi Dóra, Horváth Bence, Lukács Vivien, Matizevics 
Zalán; 5. b: Székely Kata, Világosi Dániel; 6. a: Garai Máté, 
Mike Ernő; 6. b: Hujber Letícia, Orbán Anett, Novozánszki  
Benedek; 7. b: Ferenczi Viktória, Kozocsa Zsuzsa; 8. b: 
Novozánszki Kristóf. Kiemelkedő közösségi munkát végzett 
Csák Krisztina (8. b). 
     A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület négy negyedikes 
diákot jutalmazott: Juhász Zsolt, Szántó Dávid 4. a és Biri Mi-
lán, Benke Sándor 4. b osztályos tanulókat. A Ráckeresztúri 
Pávakör Egyesület az iskola énekkarának ruhák vásárlására 
pénzt adományozott egy szép oklevél kíséretében. A Szülői 
Munkaközösség minden osztályból egy jó magatartású tanu-
lónak adott át ajándékot: Pesszer Milán (1. a), Katona Jázmin 
(1. b), Nánási Ramóna (2. a), Tóth Dorina (2. b), Zsigmond Lara 
(3. a), Bucsi Csenge (3. b), Sólyom Lívia (4. a), Mészáros Hajnalka 
(4. b), Lukács Vivien (5. a), Ördög Melinda (5. b), Furján Beáta 
(6. a), Baki Áron (6. b), Gajdó Klaudia (7. a), Ferincz Viktória 
(7. b), Nagy Fanni (8. a), Szakolczi Klaudia (8. b). Az ünnepsé-
gen elhangzott azok neve is, akik a legszorgalmasabban, 
legkitartóbban jártak a Szerdák elnevezésű felzárkóztató 
foglalkozásra: Görög László, Csernus Viktória, Dobi Gergő, Cser-
nus István, Nagy László, Benke Sándor, Bársony Virág, Dobi Eri-
ka, Szentes Julianna, Dobi János, Csontos Réka, Fekete Krisztián. 
     Dr. Hekman Tibor jegyző ismertette a képviselő-testület 
döntését, melyet a nevelőtestület javaslata alapján hozott: a 
Falunk diákja kitüntető címet ebben az évben Palagyi Réka 
Evelyn és Németh Kristóf érdemelte ki.  
     Ráckeresztúr Község Önkormányzata elismerésben ré-
szesítette Csobánki Csabát, a Nemzetőrség vezetőjét és Kiss 
Ferencet, a Polgárőrség tagját áldozatos munkájukért. 
     A Nagy vagy! televíziós vetélkedőn 3. helyet elért csapat 
tagjai névre szóló kupát vehettek át.  
     A tanévzáró végén Ferenczi Dóra verssel, az alsós angolo-
sok egy vidám nyári dallal köszöntötték a vakációt.                               RH 

Bolondballagás 

Fotó: Herkli A. 
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NYÍLT NAP A RÁCKERESZTÚRI DROGTERÁPIÁS OTTHONBAN 
„Ha úgy viselkedsz a másikkal szemben, ahogy megérdemli, akkor 

egyre rosszabb lesz – de ha úgy bánsz vele, amilyennek lennie kellene, 
akkor olyanná is válik, amilyennek lennie kéne.” (Goethe) 

 

A Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot 
Mentő Misszió Ráckeresztúri Drogterápiás Otthona 2014. 
május 20-án nyílt napot tartott, amelyen bemutatták a ház-
ban zajló munkát. A látogatók megismerkedhettek a terápiás 
módszerekkel, az ott dolgozókkal, a lakókkal, az életükkel. A 
résztvevők többségét szakmai érdeklődés hozta ide, azonban 
voltak olyanok is, akik saját környezetükben élő szenvedély-
beteg problémájára keresik a megoldást, és ettől a naptól 
valamilyen kapaszkodót, útmutatót vártak. 

     A szenvedélybetegek gyógyítása itt testi és lelki szinten 
együtt, egyszerre történik. Ennek első és elengedhetetlen 
feltétele, hogy a szenvedélybeteg önmagát győzze meg, hogy 
meg akar és meg is tud gyógyulni. Ha ez hiányzik, akkor 
nem tudnak elindulni a gyógyuláshoz vezető úton. Az ott-
hon munkatársai értékrendjükkel is hatnak a lakókra, ők is 
segítik, támogatják egymást. A gyógyulás csak így jöhet létre, 
önmaguk és egymás gyógyításával. A terápia önmagában 
nem, vagy csak kis eséllyel képes segíteni rajtuk.  
     A szerhasználat során szerzett tapasztalatok, megélt ese-
mények nagyon különböznek azoktól, amelyeket szerhaszná-
lat nélkül szerzünk, ezért ezeknek a fiúknak újra kell tanulni-
uk boldogulni az életben. A terápia során nagy hangsúlyt 
fektetnek a felelősségvállalásra, arra, hogy a fiúk képesek 
legyenek őszintén, nyitottan beszélni az érzéseikről, konflik-
tusaikat megfelelően kezeljék, hogy később önbizalommal és 
belső motivációval felvértezve egy új, teljesebb életre legyen 
esélyük. 
     A munkatársak szakmai tapasztalatán túl a hit és a szere-
tet gyógyító ereje, a tisztelet, az elfogadó környezet az, amely 

a lakók gyógyulá-
sának alapját 
jelentik. Új életvi-
telt tanulnak, és 
olyan készségeket 
sajátítanak el, 
hogy a későbbi-
ekben az ottho-
non kívül is bol-
doguljanak. Jól 
strukturált rend-
szerükben helyet 

kapnak egyéni és csoportos terápiák, munkaterápia, sport, 
esti áhítat és istentisztelet is. 
     A fiúk gyakran lezáratlan, feldolgozatlan kapcsolatot ma-
guk mögött hagyva érkeznek az otthonba. A párkapcsolati 
csoport foglalkozásain a kapcsolataikban megjelenő problé-
máikat vetik fel, majd megbeszélik azokat. A nyílt napon egy 
már feldolgozott esetet mutattak be az érdeklődőknek. A 
csoport kör alakban foglalt helyet, az egyik lakó elmondta a 
problémáját, aztán kiült a körből.  

A csoporttagok úgy beszélték meg egymás közt az elhang-
zottakat, mintha a problémát felvető ott sem lenne, ez 
mindannyiuk számára nehéz, ám tanulságos helyzet. Ezután 
közösen megbeszélik a hallottakat. A csoportterápiák haté-
konysága abban rejlik, hogy a csoport tagjai egy probléma-
kört mindannyian más szempontból közelítenek meg, így 
más megvilágításban az adott kérdésre könnyebb választ 
találni. A csoporttagok ilyen módon egymást is gyógyítják. 
     Az önismereti csoport foglalkozását az otthon vezetője, 
Victorné Erdős Eszter tartotta. Az időkorlát miatt csak egy 
rövid önismereti játékon ve-
hettünk részt néhány ott lakó 
fiúval együtt, ahol vágyainkat 
vizsgáltuk, megnéztük a meg-
valósulásukat gátló tényezőket 
és azokat is, melyek hozzáse-
gíthetnek az elérésükhöz. 
Megdöbbentő volt az a nyi-
tottság, ahogyan egymás szá-
mára idegen emberek vallottak 
legbelsőbb gondolataikról, 
érzéseikről. Kiderült, hogy 
szenvedélybeteg és nem szen-
vedélybeteg hasonló problé-
mákkal küzd, és a nem szenve-
délybetegeknek is gyakran nincs vagy nem megfelelő a meg-
küzdési stratégiájuk. Problémáink nagy részét képesek va-
gyunk megoldani, ami meg nem megoldható, azt el kell fo-
gadni, és meg kell tanulni együtt élni vele.  
     Az utógondozó csoport a gyógyult szenvedélybetegek 
szermentes életének fenntartását hivatott segíteni. Hetente 
egyszer találkoznak, megvitatják a kinti életbeli problémái-
kat, tanácsot kérnek, útmutatást kapnak, beszélgetnek. Ad-
dig járhatnak a csoportba, amíg annak szükségét érzik. A 
közös múlt miatt értik egymást, hiszen „egy nyelvet beszél-
nek”. Gyakran szerveznek közös programokat is.  
     A nyílt napon nem pusztán szakmai műhelytitkokat lát-
hattunk, hanem az otthonban uralkodó szellemiséggel is 
megismerkedhettünk. Einstein szavai jól jellemzik azt a gon-
dolatot, melyet Victorné Erdős Eszter osztott meg a hallga-
tósággal: „A világ amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; 
nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.” 
Mindannyian képesek vagyunk változni, és ez hatással van 
szűkebb-tágabb környezetünkre is.  
     Ezen a napon hallottam leggyakrabban elhangozni azt a 
szót: KÖSZ! Többször kellene ezt használnunk, megtanulni 
minden apróságot megköszönni, ahogyan ezt az otthonban 
is teszik, hiszen a köszönetnyilvánítás semmibe sem kerül, 
mégis hatalmas ereje van.  
     Köszönöm, hogy ott lehettem.      

 
 

Szokoli Krisztina  
Fotó: Kocsis Attila 

A megnyitón Victor István lelkész köszöntötte az egybegyűlteket 
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Érdeklődő vendégek  

Victorné Erdős Eszter 



2014. június                                                                                                                                   9 

 

Az I. világháború 1914 nyarán tört ki. Számos család szenve-
dett abban a négy esztendőben, s később is. A hősi halottak 
emlékét minden településen megőrizték, s ma még élnek 
olyanok, akik nagyszüleik elbeszélései alapján feleleveníthe-
tik az akkori eseményeket, s őriznek tárgyi emlékeket is.  
     A nyolcvanhárom esztendős Pier Imre is nagy szeretettel 
őrzi felmenői néhány használati tárgyát. Nagyapja, Pier Já-
nos (a képen fehér zsávoly egyenruhában) beretvájának és 
beretvakövének külön története van.  

SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT − RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN  

Pier Imre bácsi-
val a szobájában 
arról beszélge-
tünk, hogy mi-
lyen érdekes: 
miképp tudja 
közelebb hozni a 
szenvedés, a 
betegség vagy a 
fájdalom az em-
bereket egymás-
hoz? Mi is, egy 
faluban élők 
nagyokat intet-
tünk és köszön-
tünk egymásnak, 
ha kint dolgozga-
tott a kertben, 
vagy amikor a 
könyvtár felé 

igyekezett. Most pedig, betegségében meglátogatva, az élet 
értelméről, hitről, családról beszélgetünk. Természetesen 
előhozakodom az első világháborúval is, Imre bácsi pedig 
egyből a legrejtettebb kincseit tárja elém. „Üzenet az élők-
nek” – mondja, és féltve őrzött ereklyéket keres elő: nagyany-
ja szemüvegét, és nagyapjának, Pier Jánosnak az orosz 
hadifogságban készített beretváját és beretvakövét, ami az 
Urálból származik. Mellette gyermekeinek és az utókornak 
egy rövid üzenet, Julius Fučik cseh újságíró börtönnaplójára 
utalva, aki a börtön falára jegyezte fel egy másik embertelen 
kor szenvedéseit, és akit 1943-ban a Gestapo végzett ki. 
Amit Imre bácsi őriz, szintén üzenet az élőknek a magyar 
szenvedésről és fájdalomról közel száz év messzeségből, az 
Urálon túlról. A hagyatékhoz egykor hozzátartozott egy alu-
mínium kereszt is, amit szintén saját kezével készített a szi-
bériai kíméletlen téli napokon. Ima és munka – évezredes 
emberi ténykedés, ami embernek tart meg a legzordabb, 
legembertelenebb időkben is. 
     Pier János 1880. április 11-én született Ráckeresztúron. 
Besorozása után három hónapot harcolt a keleti fronton, 
majd fogságba került. Öt évet töltött orosz földön, távol hazá-
jától. A kelet-szibériai Irkutszktól, ami az orosz történelemben 
a száműzöttek és hadifoglyok elosztópontjaként vált igazán 
ismerté, a nyugat-szibériai Jekatyerinburgon át (ahol akkor 
tartózkodott, amikor az utolsó cári dinasztia, a Romanov csa-
lád hét tagját egy kereskedőtől elkobzott kétszintes épület 
pincéjében megölték a kommunisták), a dél-uráli Cseljabinsz-
kig sok helyre hurcolták, míg végül 1920-ban térhetett haza.  

Érkezése előtt üzenetet küldött, hogy karácsonyra talán ott-
hon lesz, és megható, szép momentuma a hazaérkezésnek, 
hogy nagybeteg, haldokló édesanyját még életben találta.      
     Előkerül pár fotó is Pier Mátyásról, akinek hazaérkezése 
talán még kalandosabb volt. Az 1877-ben született testvérbáty 
szintén orosz hadifogságba került, ám őt még távolabbra so-
dorta az élet. Valószínűleg az akkor már működő 
transzszibériai vasútvonalon, Oroszország legkeletibb pontjá-
ig, Vlagyivosztokig jutott, majd onnan, több mint húszezer 
kilométert megtéve 1919-ben érkezett hajón Fiumébe. 

* 
A sokat megélt és sokat látott Pier János háború utáni foglal-
kozása akár jelképes is lehet. Az idegen földön vezető utak 
kényszerű taposása után az otthoni, szülőföldjén átvezető, jól 
ismert útnak lett a karbantartója. Állami útkaparóként alkal-
mazták a Martonvásár és Ercsi közötti szakaszon. Egykori 
szatócsboltját, amit a Dreher utcában üzemeltetett, az eltelt 
évek és a megváltozott viszonyok miatt már nem volt lehető-
sége újraindítani. 
     Imre bácsival beszélgetve úgy éreztem, hogy a múlt cso-
dálatos módon kimeríthetetlen. Számtalan életút, sorsok ke-
reszteződései. 
Ám minderre 
visszaemlékez-
ni, eltűnődni 
rajtuk csak 
akkor van értel-
me, ha azoknak 
a jelen számára 
éltető, remény-
teli üzenetük 
van. Mi lehet 
hát a múltból 
érkező igazi 
üzenet az élők-
nek? – tettük fel 
a kérdést Imre 
bácsival. Hogy 
a haza, az ott-
hon, a család 
és az Isten 
keresése sok-
szor lehet hosz-
szú és fájdal-
mas. De soha 
nem adható fel. 
Ez a közös életünk, valahol legbelül ez köt össze bennünket.      
                                                              

 Varga Viktor 
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IX. Borverseny Ráckeresztúron 
 

A Ráckeresztúri Bor-Ászok Dalárda Egyesület május 17-én 
borversenyt rendezett, amelyre a boraikat megmérettetni és 
bemutatni vágyó kis és nagy szőlősgazdákat vártuk. Sajnos 
az idén kevesebben jelentkeztek, mint az előző években. 
Talán nem volt elég jó a tavalyi termés, vagy más volt az 
oka? Nem tudni. Reméljük, a jövő évi, tizedik, jubileumi 
alkalomra vállalkozóbb kedvűek lesznek a gazdák. 
     A borokat Szalai Gyula elismert borász-sommelier-
oktató, a Savoyai Borpáholy sommelier-üzletvezetője és 
kollégái minősítették. Szalai Gyula dicsérte az egyre fino-
mabb borokat, és tanácsot adott a jó borkezeléshez, táro-
láshoz. 
     Amíg a borbírák dolgoztak, kulturális műsort láthattak a 
résztvevők. Fellépett a Pávakör, a Mákvirág táncegyüttes, 
Takács Gyöngyi sanzonénekes. Halász Tibor megzenésített 
versekkel, a Nagy Fanni–Nagy Ruben testvérpár népdalokkal, 
Keczán Pál örökzöld slágerekkel készült. Duettet énekelt dr. 
Mabda Gábor és testvére, László. A házigazda Bor-Ászok 
Dalárda a vendégeknek is megtanítottak egy bordalt, amit 
aztán közösen el is énekeltek. A rendezvényen Lukács Vivi-
en ötödik osztályos tanuló képeiből nyílt kiállítás, a részve-
vők szavazhattak az általuk legszebbnek tartott alkotásra. 
Kovács Károly és Károlyné alapító tagjaink többfajta kecs-
kesajt-kóstolóval lepték meg az ott lévőket. 
     A borversenyen két kategóriában hirdettek ered-
ményt, idén rozéborral nem nevezett senki. 
Fehérbor kategória – aranyérmes: Krausz Györgyné; 
ezüstérmes: Bakos Imre; bronzérmes: Bencze László. 
Vörösbor kategória – aranyérmes: Bencze László; 
ezüstérmes: Bakos Imre; bronzérmes: Kovács Károlyné. 

(P. E.) 

A Népkör anyák napi rendezvénye 
 
A Ráckeresztúri Népkör Egyesület 2014. május 10-én 
tartotta a tizenötödik anyák napi ünnepségét. Vendégül 
láttuk tagjainkat, a helyi civil szervezeteket, de érkeztek 
vendégek Pusztaszabolcsról, Rácalmásról, Ercsiből, 
Tordasról, Martonvásárról és Baracskáról is.  
     A műsort a helyi civil szervezetek és a meghívott 
vendégtelepülések képviselői mellett budapesti művé-
szek: Tolnai András nótakirály, Horváth Gyöngyi san-
zonénekesnő, Dodi Mihály és Marczinka Mária dalai 
tették még színvonalasabbá. A műsorszámok közt el-
hangzott néhány szívhez szóló anyák napi vers is fel-
nőttektől és gyermekektől, melyekkel az édesanyákat, 
nagymamákat, dédnagymamákat köszöntötték.  
     Axt Lászlóné Ibolya már hosszú ideje vezeti műsora-
inkat, ő konferálta anyák napi rendezvényünket is, vi-
dám szavaival gyakran megnevetteti a közönséget. A 
megjelenteknek a Népkör ez alkalomból cserepes virág-
gal kedveskedett. Ezen a napon Ráckeresztúr Község 
Önkormányzata és a Népkör is elismerésük jeléül okle-
véllel, emlékéremmel és serleggel ajándékozta meg 
Tolnai Andrást énekesi pályafutásának 25., Horváth 
Gyöngyit pedig 50. évfordulója alkalmából.  
     A műsorszámok után vacsorával kínáltuk vendégein-
ket, ezt követően Steimann György szolgáltatta a zenét 
a tánchoz, dobon közreműködött Novák Zoltán. 
    Ezúton is köszönöm segítő tagjaink munkáját, az 
önkormányzat anyagi hozzájárulását és támogatóink 
önzetlen felajánlásait. 
 

Paizs Istvánné  
elnök 

Kerékpárral a tordasi tóhoz 
 

Idén másodjára vehettem részt egy kellemes hangu-
latú biciklitúrán, melyet rendszerint Palagyi Zita szer-
vez. A közös kiránduláson több civil szervezet is kép-
viseltette magát, volt, aki autóval csatlakozott a csa-
pathoz.  
    Úti célunk a tordasi sziget volt, ott rendeztük be a 
főhadiszállást. Érkezés után rövid hűsölés követke-
zett, majd irány a kosárlabdapálya. Természetesen 
nem mindenki vállalkozott a nagy melegben a kosa-
razásra. Voltak akik horgásztak, kártyáztak vagy az 
árnyékban beszélgettek, de mindenki talált kedvére 
való elfoglaltságot. A vállalkozó szelleműek a kaland-
parkba is átmehettek. A finom, bográcsban főtt gu-
lyásleves, majd az azt követő pihenés után a felnőt-
tek és a gyerekek közötti focimeccsre került sor.  
     Páratlan társaságban, kitűnő hangulattal gyorsan 
eltelik egy szabadnap. Köszönöm, hogy Veletek tart-
hattam!                                                Horváth Patrícia 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 

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

Szent László Falugazdálkodási Nonprofit Kft. 
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A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület 

A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület 2008. ápri-
lis 28-án alakult tizenegy fővel. Nem csak nyugdíja-
sok vannak közöttük, hiszen egyaránt szeretik a 
fiatalokat és az időseket is. Egyesületük politika-
mentes. Egy évben általában két összejövetelt tarta-
nak a tornacsarnokban, melyen a helyi civil szerve-
zetek mellett meghívott vendégek is fellépnek. 

 

Az elmúlt hat évben több táncot tanult meg a tánccsoport, 
melynek elnöke Király Antalné Rózsika, helyettese és a 
szervezésben legfőbb segítője Zsigmondné Ibolya. Matróz, 
country, mezőföldi, apáca-show, vonatos táncokat tanultak 
meg, hetente kétszer próbálnak. Nagyon sok helyen fellép-
tek már: például a SYMA csarnokban, a Class FM rádióban, 
Székelykeresztúron és Balatonkeresztúron, a Keresztúr 

nevű települések találkozóján. Székesfehérváron, a KOR-
Társ Ki mit tud?-on 2010-ben, 2011-ben és 2014-ben is 
megkapták az előadó-művészi díjat. Idén ráadásul a Ki mit 
tud? gálaműsorára is meghívták a csoportot, s felléphettek a 
Vörösmarty Színházban. Harkányban 2013-ban arany minő-
sítést kaptak, akkor az apácashow-t adták elő. Jártak Kápol-
násnyéken, Pázmándon, Adonyban, Bodajkon, Soponyán, 
Perkátán, Kajászón, Pákozdon. Tavaly ősszel a Nyugdíjas-
klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetség 

Művészeti Bizottságának szervezésében rendezték meg a 
Nyugdíjas Amatőr Művészeti Együttesek II. Országos Tánc-
fesztiválját Budapesten a Láng Művelődési Központban, 
ahol kiváló minősítést értek el.  
     A tánccsoport minden meghívásnak eleget tesz, szíve-
sen mennek fellépni (ingyen), ezzel is színesebbé teszik a 
nyugdíjasok összejöveteleit, napjait. Legutóbb Móron, Iván-
csán és Előszálláson jártak, ahol az apáca-show- és a Mi-
csoda nő ez a férfi-koreográfiával arattak nagy sikert. A 
következő fellépés Bodrogkeresztúron lesz, a keresztúrok 
találkozóján, a fekete-fehér koreográfiával és a boszorkány-
tánccal készülnek. 
     A csoport tagjai úgy gondolják, hogy a település szebbé 
tételéből is tevékenyen ki kell venniük a részüket, ezért 
csatlakoztak például a TeSzedd! szemétszedési akció-
hoz, de a község virágosításba is bekapcsolódnak.  

G. Á.  
Fotó: Makovics Dávid 

Tisztelt ráckeresztúri  
vállalkozók/lakosok! 

 

Engedjék meg, hogy köszönetet 
mondjunk Ráckeresztúr Község 
Önkormányzatának, amely lehető-
vé tette, hogy sok év után a polgár-
őrség és a rendőrség közös irodá-
ban láthatják el a szolgálatokat. 
Külön köszönet a helyi vállalkozók-
nak, akik anyagi támogatást nyúj-
tottak a polgárőrségnek, hogy vég-
re az előírt egyenruhában tudjuk a 
szolgálatokat ellátni. Segítségük 

nélkül még hosszú ideig nem tudtuk volna az állományt ellátni 
formaruhával. A tagok eddig a szolgálatokat saját, civil ruházat-
ban látták el, ami nem felelt meg a 2013-ban érvénybe lépett új 
polgárőr törvényben előírt szolgálati egyenruhának. 

Köszönet azoknak a vállalkozóknak, lakosoknak,  
akik támogatták a polgárőrséget!  

Prograg Kft.: a körzeti megbízott+polgárőr iroda fűtésrendszeré-
nek kiépítése; Szakolci Csaba: 50 000 Ft + lótartás; 2-B-S Kft.: 
20 000 Ft; Ambach Kft.: 20 000 Ft; Ifj. Cseprekál István: 15 000 
Ft; Cseprekál István egyéni vállalkozó: 15 000 Ft; SEMINÁTOR 
96 Kft.: 15 000 Ft; MPF-Holding Kft.: 100 000 Ft; Duna Universal 
Bt. (Petrik): a polgárőr gépkocsi folyamatos szervizelése; 

SUFNICAR (Prekop): a polgárőr gépkocsi 
folyamatos szervizelése; Bendák László: 
lótartás, lovas oktatás; Agrometál-Food-Tech 
Kft.: 10 000 Ft; Szaki és Mogyoró Kft.: 20 000 
Ft; Oázis Italdiszkont: 15 000 Ft; BB Tető Kft.: 
20 000 Ft; Trió Bt.: 10 000 Ft; Kerekes Lász-
ló: 20 000 Ft; Román János: 20 000 Ft; Csa-
pó József: 5000 Ft; Vigh Lászlóné: 2000 Ft; 
Herkli József: 2000 Ft 
 

Ezzel a levéllel a tisztelt lakosság segítségét 
szeretnénk kérni, hogy támogassanak minket. 
     Szolgálatainkat minden hónapban az Ercsi 
Rendőrőrs tagjaival látjuk el, ami havonta 
huszonöt-huszonhét közös szolgálatot jelent. 
Ugyan az idősek ellen elkövetett kiemelt súlyú 
bűncselekmények megszűntek, mégis még 
mindig vannak betörések, lopások, autófeltö-
rések, amik ellen lehet tenni, és KELL tenni!  
     Szeretnénk még fejleszteni a polgárőrsé-
get lovas, motoros járőrökkel. Reményeink 

szerint Ráckeresztúron a lovas polgárőrség nyáron jön létre, ami 
azért is fontos, mert vannak olyan, főleg mezőgazdasági terüle-
tek, amelyeket a gépjárműveinkkel, valamint a rendőrségi gépko-
csikkal sem, vagy csak nagyon nehezen lehet megközelíteni, 
illetve ellenőrizni. Ami még sajnálatos, hogy a szolgálat ellátásá-
hoz használt két személygépkocsink valamelyike szinte mindig 
autószerelőnél van, ezért gépjárműveink cserére szorulnak. Ha 
bárkinek van ötlete, vagy tud segíteni fiatalabb autó beszerzésé-
ben, azt szívesen fogadjuk. 
     A megyei támogatás sem elég ahhoz, hogy hosszú ideig 
tudjuk így tovább folytatni. Vannak szerencsére olyan segítő 
lakosok, illetve vállalkozók, akik minden hónapban támogatják 
egyesületünket, akiknek ezúton is szeretnék köszönetet monda-
ni. Várunk minden kedves jelentkezőt nagy szeretettel, hogy 
csatlakozzon hozzánk, és bővüljön a polgárőrség létszáma.  
     Segítségüket előre is köszönjük! Tisztelettel: 
 

                   Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség 
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK” 

Marczinka Mária Magdolna nevét talán azok is ismerik, akik úgy költöztek a tele-
pülésre. A legtöbb helyi rendezvényen fellép, és több más községben is énekelt 
már. A nótaéneklés a szívügye, hivatásának tekinti a dalok mind szélesebb kör-
ben történő népszerűsítését.  
     Babits Mihály gondolatát vallja magáénak: „Mindenik embernek a lelkében 
dal van, / és a saját lelkét hallja minden dalban. / És akinek szép a lelkében az 
ének, / az hallja a mások énekét is szépnek.”  

Ráckeresztúron láttam meg a napvilágot. Neveltetésem és 
gyermekéveim, valamint egész eddigi életem ehhez a faluhoz 
kötődik. Óvodás koromtól az általános iskola befejezéséig 
részt vettem minden rendezvényen. Főleg a tanáraink által 
létrehozott, megszervezett programok keretein belül színda-
rabjátszásban, néptáncban szorgoskodtam. A középiskolá-
ban énekkarosként szerepeltem ünnepi műsorokon. Nagy 
odaadással és szorgalommal vettem részt sportversenyeken 
(futás, távolugrás), és karikás, labdás bemutatókkal készül-
tünk a majálisokra.  
     Az első munkahelyem a Dunai Kőolajipari Vállalatnál volt 
Százhalombattán, ahol tíz évet töltöttem el. Ezt követően 

tértem haza a helyi terme-
lőszövetkezetbe, és foglal-
koztam a dolgozók táp-
pénzének, családi pótléká-
nak számfejtésével, nyug-
díjaztatásukkal tizenhárom 
évig. Az utolsó munkahe-
lyem az FMRFK Székesfe-
hérvár Gárdonyi Rendőr-
kapitánysága volt, ahol 
húsz évig dolgoztam. A 
sors úgy hozta, hogy 
nyugdíjam is e helyről 
intéződött.  
     Hét évig voltam önkor-
mányzati képviselő Rácke-
resztúron, és foglalkoztam 
szociális és pénzügyekkel, 
közbiztonsági ügyekkel. 

Nem volt könnyű, de ismertem 
a lakosság nagy részét, tud-
tam gondjaikat, bajaikat. A 
lehetőségekhez mérten pró-
báltam segíteni, ahol lehetőség és alkalom nyílt rá.  
     Mivel mindig mozgékony voltam, még munkahelyi időmben 
gondolkodtam, mit tegyek, ha egészségem adja, és mivel fo-
gom tudni elfoglalni magam, ha nyugdíjas leszek. Egy alkalom-
mal és többszöri invitálásra elmentem a Paizsné Annuska által 
szervezett, Budapesten megrendezett nótaestre, ahol nagyon 
jól éreztem magam, és megismertem Cila mamát, aki a Morvai 
Károly Nóta- és Dalkör akkori vezetője volt. A nótakörbe néhai 
Pájovics Misi bácsi vitt bemutatásra, énekhangom meghallgatá-
sa után felvételt nyertem tagjai sorába. Rendszeresen szerepel-
tem az általuk megrendezett műsorokban, és segítettem mun-
kájukat. Jelenleg a nótakör megválasztott vezetőjeként szerve-
zem a műsorokat és tartom össze tagságunkat. Ének- és elő-
adásmód-készség fejlesztésében, oktatásra rendszeresen jár-
tam Tolnai András nótakirályhoz, és még a mai napig képezem 
magam nála. Részt vettem a KOR-Társ Ki mit tud?-on Székes-
fehérváron, ahol előadó-művészet kategóriában okleveleket 
kaptam. Részese voltam az Arany Cinege országos nótaének-
lés versenyének Budapesten, ahol oklevelet szereztem.  
     Tagja vagyok a Ráckeresztúri Népkör Egyesületnek; minden 
rendezvényükön biztosítják fellépésemet. Önkormányzati felké-
résnek eleget téve felléptem a Keresztúr nevű települések talál-
kozóján Székelykeresztúron, majálisokon, ünnepélyeken. Felké-
résre  énekelek a civil szervezetek rendezvényein. Szívesen 
teszek eleget más községek meghívásának, és képviselem, 
hirdetem a magyar nemzet kincsét, ami világszerte elismert, a 
magyar nótát.  

Véradás ● A Vöröskereszt május 20-án véradást szervezett. A helyi szervezet elnöke, 
Bereznai Istvánné Jutka néni elmondta, hogy évente kétszer, tavasszal és ősszel kerül 
sor véradásra. A véradáson először is be kell jelentkezni. Itt egy kevés vérmintát vesz-
nek, ami alapján elemzik a jelentkező vércsoportját, majd néhány adminisztrációs lap 
kitöltése után rövid belgyógyászati vizsgálat következik, és úgy a véradás. Egy embertől 
négy-négy és fél deciliter vért vesznek, amit háromfelé választanak: vörösvérsejt, vér-
plazma és trombocin. 
     Fontos, hogy csak az egészséges emberek adjanak vért. Enyhe náthával, fogfájással, 
valamint erős fájdalomcsillapító szedésével és terhesség idején sem szabad adomá-
nyozni. A lappangó betegségeket természetesen kiszűrik. Ezen szűrések alkalmával 
számos olyan emberrel találkoznak, akiknek vashiányuk van. Csak tizennyolc éven felüli-
ek adhatnak vért, és hatvanöt éves korig ajánlott. 

      Ráckeresztúron alkalmanként negyven-negyvenöt fő szokott 
adakozni. Összesen százöt véradót számláltak eddig. Van, aki több 
mint ötven alkalommal ajánlotta fel vérét. Előfordulhat olyan is, hogy 
valakit behívnak, mert szükség van a vérére. 
     A Vöröskereszt ezúton is köszönetet mond minden kedves véradó-
nak. Legközelebb szeptember 27-én, szombaton az egészségnapon 
szerveznek majd véradást.                                              Takács Flóra 

Fotó: Makovics D. 

Az Egyen-
lő Bánás-
mód Ha-
tóság megyei referense, dr. Szatmári 
Éva ügyvéd fogadja mindazokat, 
akiket hátrányos megkülönböztetés 
ért, vagy valamilyen ügyben jogi taná-
csot szeretnének kapni. A jogi segít-
ségnyújtás ingyen vehető igénybe. 
 
Ügyfélfogadás 2014. június 25-én, 
szerdán, 12.00 és 16.00 óra között: 
Enyingen, a Vas Gereben Művelődéi 
Ház épületében (8130 Enying, Bocs-
kai utca 1.).  
      

További információ és időpont-
egyeztetés: a 06-20/562-96-19-es 
telefonszámon.  
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IRÁNY A KÖNYVTÁR! 
Fák, virágok, csillagok 

Könyvajánló a nyári szünetre 
 

Gyermekkorom nagy részét, de főként a nyári szüneteket 
nagyszüleimmel töltöttem a martonvásári szőlőhegyen 
lévő telkükön. A telek végén, a földút mellett folyik a mi 
„kanálisunk”, a Szent László-patak, amit erdő övez. Nagy-
szüleimnél nem voltak játékaim, így gyakran csak sétál-
gattam, vagy épp ültem a patak partján, és kavicsokat 
dobáltam belé, elmélkedtem az élet nagy kérdésein, már 
amennyire egy gyermeket foglalkoztathatnak nagy kérdé-
sek. 
      A könyvtár új kötetei, a Sziget Kiadónál megjelent Kis 
természetkalauz sorozat egyes részei nagy segítségemre 
lettek volna abban az időben. Azonosíthattam volna álta-
luk a madarakat, melyeket repülni láttam, a vadvirágokat, 
melyekből nagyanyámnak csokrot készítet-
tem, a gombákat, melyekbe botlottam, ám 
hozzájuk érni nem mertem, mivel 
nem tudtam, mérgező-
ek-e vagy sem. A 
számtalan szor-
goskodó rovart, és 
a színes pillangó-
kat, melyek tova-
szálltak virágról virág-
ra. Az erdő rejtett egy 
kerítéssel körülvett, 
kisebb szarvasbika-
állományt is. Kíváncsian 
szemléltem lábnyomaikat 
a puha földben, később 
tudatosan figyeltem a talajt 
más állatok lábnyoma után kutat-
va. Olykor különféle terméseket, 
színes faleveleket gyűjtögettem 
az erdőben. Külön öröm volt, ha 
sétáim során erdei szamócára leltem. 
Volt, hogy csak feküdtem a földön, némán 
szemlélődtem, a madarak énekét hallgattam, bámultam a 
fákat, vagy épp az égboltot. Legkedvesebb játékom az 
volt, hogy a felhőket nézegetve próbáltam azok alakját 
azonosítani, így láttam elefánt, kutya, de virág formájút is. 
     Ám e kötetek hiányában nagyapám megbízható, hatal-
mas tudására és bölcsességére támaszkodtam, aki köny-
vek nélkül is ismerte az erdő-mező növényeit, állatait. 
     A természet csodás kincseket tartogat számunkra, fe-
dezzük hát fel! Nemcsak gyermekfejjel lehet egy erdőben 
tett kirándulás meglepően érdekes és megnyugtató. Szív-
ből ajánlom mindenkinek, remek kikapcsolódás és örök 
emlék marad. Nekem immár húsz éve kitörölhetetlen… 
 
 

Szokoli Krisztina 
 

(Volker Dierschke: Milyen madár ez?; Eva-Maria és Wolf-
gang Dreyer: Milyen virág ez?; Marcus Flück: Milyen gomba 
ez?; Heiko Bellmann: Milyen rovar ez?; Wolfgang Dreyer: 
Milyen lepke ez?; Alfred Limbrunner-Klaus Richarz: Milyen 
állatnyom ez?; Joachim Mayer: Milyen fa ez?; Hermann-
Michael Hahn: Milyen csillagkép ez?) 

A nyári napfordulóról 
 

Június 21-e a csillagászati nyár kezdete. Ezen a napon a leg-
hosszabb a Nap égen megtett útja. Nyári napforduló az a pilla-
nat, amikor a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el 
a Nap sugaraitól. Június 24-én van Szent Iván napja. A népi 
hagyomány szerint ilyenkor tüzet szokás gyújtani, hogy a nap 
fényét még erősebbé tegyük, és közös erővel elűzhessük a sö-
tétséget és velük együtt az ártó szellemeket. A tűz körül álló 
asszonyok különféle illatos füveket, virágokat füstöltek, ezeket 
később fürdők készítéséhez használták fel.  
     Gyógyító hatást tulajdonítottak a tűzbe vetett almának is: aki 
abból eszik, nem betegszik meg. Szerelmi praktikák és jóslások 
is fűződnek ehhez a naphoz. A szalmából és a többféle fából 
megrakott tűz fölött a hagyomány szerint a lányok átugráltak, 
amíg a fiúk azt figyelték, ki mozog közülük a legtetszetősebben. 
Az ugrások magasságából és irányából persze sokféle jövendö-
lést lehetett kiolvasni. Mivel a keresztényi logikába is beleillett a 
fény és a sötétség küzdelme, ezért a kereszténység végül ezt a 
napot Keresztelő Szent János napjává tette.         Takács Flóra 

 

Keresztelő Szent János születése 
 

Ismeretes, hogy Jézus születésének idő-
pontját pontosan meghatározni nem lehet, 
ám ez nem is volt döntő fontosságú a ke-
resztény gondolkodásban. Sokkal fonto-
sabb volt az a szimbolika, amit a kozmosz 
rendje szolgáltat, és ami csodálatos üze-
netet hordoz: a december 24-ről 25-re 
virradó éjszaka, vagyis Jézus születése, a 
fény győzelme a sötétségen, hiszen ekkor 
van a téli napforduló, ekkor kezd csökken-
ni a sötétség, s kezd növekedni a nappali 
órák száma. Ha valaki elmélyed a Szent-

írásban, tudja, hogy Keresztelő Szent János szintén történeti sze-
mély, fél évvel született Jézus előtt. Tehát ha Jézushoz viszonyí-
tunk, és életünkben, ünnepléseinkben őt állítjuk középpontba, akkor 
számoljunk vissza hat hónapot, és megkapjuk június 24-ét, a legna-
gyobb próféta születésnapjának szimbolikus dátumát. Az ő születé-
se az üdvösségtörténelem kiemelkedő eseménye. Ő volt, aki har-
mincévesen Jézust megkeresztelte, és aki a tömeg előtt (minden 
múltban és jövőben élő ember előtt) rámutatott: „Ő az Isten Bárá-
nya, ő az, aki elveszi a világ bűneit”. Vagyis elsőként állította Jézust 
a tér és idő, a harmonikus világrend, az emberi történelem közép-
pontjába. „Megérdemli” tehát, hogy szintén egy napforduló idején 
ünnepeljük születését, főként, ha az annyira adja magát…  
     A nyári napforduló szimbolikus üzenete azonban látszólag ép-
pen a fordítottja a télinek. Hiszen június 24-e után a nappali órák 
száma csökkenni kezd. Van azonban Keresztelő Szent Jánosnak 
egy híres próféciája önmagával és Jézussal kapcsolatban: „Neki 
növekednie kell, nekem pedig kisebbednem”. A Megváltóba vetett 
hit és a mély alázat szavai ezek. Hiszen önmagam fényét, szerepét 
másvalakiért feláldozni, vagy egyszerűen elismerni valaki mást 
nagyobbnak önmagamnál, mélyen keresztény értékek. A fény, a 
világosság csökkenése itt ezt jelenti. 
     A kereszténység egyes kiemelkedő üdvtörténeti eseményt úgy 
ünnepel, hogy a természetnek, sőt a kozmosznak a rendjét is en-
nek szolgálatába állítja. Túllép a mitologikus, hiedelmekkel teli vi-
lágképen, ami az isteni erőket az e világi természet működésében 
látja (éppen ezért nem is tud mást ünnepelni, pusztán a természe-
tet és annak jelenségeit), és helyette azok mögé tekint: ki az, aki 
mindezt létrehozta? Ki az, akire az üdvtörténet legnagyobb alakja 
mutat? Ki az, aki előtt még a kozmosz is meghajol?                   v. v. 
(A képen a prágai Károly-hídon álló Keresztelő Szent János-szobor.) 
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KERESZTREJTVÉNY (Készítette: Rózsa Ferenc) 
A megfejtés az amerikai Johnson elnök idején főügyészi posztot 
betöltő személytől származik. Ő mondta a jogról: lásd a vízszintes 
1. és függőleges 5. sorokban. 

 

VÍZSZINTES 1. A megfejtés első része 15. Piac más néven 
16. Gyulladás 17. DED 18. Nagynyomású csatornatisztító gép 
22. Tiltó szó 24. Fővárosa Doha 26. Kettőzve Zola regénye 27. 
Különbséget tesz 30. Harag 31. … Ráby 32. Meglepetés szava 
34. Késsel beleró 36. „A nép hercegnője” volt 38. Gyógyhatású 
növény 40. … Turner, a rocknagyi 41. Nem ti 42. Arab állam 43. 
Kipling óriáskígyója 44. Állítólag ide jutnak a jók 45/A. Lelki 
megrázkódtatás 46. Angol folyóirat (AGE) 47. Angol sör 49. 
Szóösszetételekben: új 50. IH 51. Sportklub 53. RM 54. Egyip-
tomi isten 55. Csuk társa 56. Olasz törkölypálinka 58. Menyasz-
szony 60. Anya se, …: egyik szülő se 61. Színskála 63. Angol láng 
64. Cicafröccs 65. Vételre felkínált 66. Angol hab 67. Személyes 
névmás 68. Karám 69. Székesegyház 70. -… -en, -ön 71. Autó-
márka 
FÜGGŐLEGES 1. … Lear, énekesnő 2. Német igen 3. Ilyen 

vadász is van 4. GKO 5. A megfejtés második része 6. Baszk szeparatista szervezet 8. Gyümölcs 9. Női név 10. Alkot-
mánybíróság 12. IDM 13. A tea alkaloidája 20. Biológus (LAI) 21. A Holt-tengeri tekercsek ezen a nyelven íródtak 23. 
Német tojás 24. … Imre, színházi rendező 25. … Band, Elvis Presley zenekara 28. … harap, elpusztul 29. Amerikai űr-
kutatási hivatal 32. A betűk sorrendjének felcserélésével kapott másik szó 33. Nem fölé 35. Szőlő oroszul 36. Irodai 
hangrögzítő 37. A távolabbi „eme” 38. Határozott kívánsága 39. Magyar rockzenekar 41. Magyar Optikai Művek 42. 
Indok 45. Település Győr közelében 45/A. Héber üdvözlés 48. Elmegyek (zsargon) 52. Puccini Turandot c. operájának 
férfi főszereplője 57. A II. világháború híres magyar hírszerzője 59. Ramóna becézve 62. Azonosítatlan repülő objektum 
 

A megfejtést 2014. július 10-ig várjuk a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen is leadhatják a 
könyvtárban, nyitvatartási időben. A helyes megfejtők közül három szerencsés jutalomban részesül.  

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 

A májusi Ráckeresztúri Hírmondóban megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: „Vezet egy ösvény, ballagok, / csönd van, 
lihegek, hallgatok.” (Utassy József: Öreg vers) Hat helyes megfejtés érkezett. A három szerencsés nyertes: Bicskei Regina, 
Bíró Tamás, Király Istvánné. A foci-vb tippjátékra egyetlen nevezés érkezett: Bereznai Gyula minden kérdésre helyesen vála-
szolt. A nyeremények a könyvtárban vehetők át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek szeretettel gratulálunk!  

Ráckeresztúron csendes környéken össz-
komfortos 2 szoba+nappalis 100 négyzetmé-
ter alapterületű családi ház 300 négyszögöles 
telken panellakás áráért eladó.  
     A telken több, kisállattartásra alkalmas 
melléképület is található.  

Irányár: 7 500 000 forint 
Eladó a mellette lévő, 300 négyszögöles épí-
tési telek is. Irányár: 3 millió forint 
 

Érdeklődni a 06-30/308-4361  
telefonszámon lehet. 

ELADÓ 
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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 

ELADÓ 

Pontosítás 
 

A májusi lapszámban tévesen írtam a kézilabda szak-
mai nap helyszínét. A Nemzeti Kézilabda Akadémia 
nem Balatonfüreden, hanem Balatonbogláron van. 
 

                     

                Kókai Dávid  

Nyolcadik helyen zárt a Ráckeresztúr   

Befejezte szereplését a Fejér megyei III. 
osztály Aquvital–Publo csoportjában a Rác-
keresztúr együttese. A tavalyihoz hasonló-
an ismét 8. helyen végzett, ám a fejlődés a 

megszerzett pontok számában megmutatkozik. A múlt évi 
bajnokságban megszerzett 32 ponttal szemben idén 42 pon-
tot sikerült begyűjteni. 13 alkalommal hagyták el győztesen a 
pályát, 3 alkalommal döntetlenre végződött a mérkőzés és 
10-szer az ellenfél bizonyult jobbnak. 63 rúgott gól mellett az 
ellenfelek 55 alkalommal találtak a csapat kapujába. Szezon-
értékelésre kértem a csapat vezetőit, játékosait, szurkolóit, 
az alábbiakban álljon itt az Ő véleményük: 
Markóczi János elnök: Mindenképpen kiemelném, hogy 
2008 óta most először szerzett 40 pontnál többet a csapat. A 
fejlődés nyomon követhető, jó mérkőzéseket sikerült játsza-
ni, sok esetben a közönség is jól szórakozott. Öt-hat poszton 
várható erősítés, remélhetőleg a következő szezon az áttö-
rés éve lesz. Ez úton szeretném megköszönni támogatóink 
segítségét, a játékosok és a szakmai stáb munkáját, a szur-
kolóknak, pedig a biztatást. 
Marozsán József vezetőedző: Egy sikerre éhes csapatot 
sikerült kialakítani, amelynek tagjai hozzáállásban, fegyelme-
zettségben jelesre vizsgáztak, a taktikai utasításokat igye-
keztek betartani. Rövid pihenőt követően, június 20-án kezd-
jük a felkészülést a következő bajnokságra, ahol megfelelő 
erősítéssel az 1-3. hely valamelyikének megszerzését tűz-
zük ki célként. 
Szilukács Krisztián csapatkapitány: Én személy szerint 
többet vártam a csapattól. A keret erősnek mondható, fejben 
vannak még problémák. Az edzés látogatottsága hagy kí-
vánnivalót maga után. Egyénileg jó képességű játékosok 
vannak a csapatban, a hibákat ki kell küszöbölni és nem lesz 
akadálya jövőre a dobogónak. 

Pilinyi Béla kapus: A tavaszi 
szezonban tértem vissza né-
hány év kihagyás után, de nem bántam meg, ebben a csa-
patban élmény volt játszani, nagyon jó közösségbe csöp-
pentem. 
Daradics Zoltán hátvéd: Harmadik gyermekünk születése 
miatt kevesebb mérkőzésen tudtam részt venni, amikor 
pályára léptem, igyekeztem mindent megtenni a csapatért, 
ezért a remek közösségért. 
Mocsai Damján hátvéd: Egységes csapat alakult ki, ahol jó 
játszani. 
Sajtos Károly hátvéd: Egy kis csalódottság van bennem, 
mert ebben a csapatban több volt, mint a 8. hely. A követke-
ző idény a kiugrás éve lehet. 
Lázár Gábor középpályás:  A felnőtt focit befejezem, ez 
volt az utolsó idényem. Köszönöm, hogy itt lehettem, itt 
játszhattam. Sok sikert kívánok a csapatnak a jövőben. 
Dani Tamás középpályás: Helyenként hullámzó volt a 
csapat teljesítménye, értékes pontokat veszítettünk, előrébb 
kellett volna végeznünk. 
Orosz Vilmos, a csapat legidősebb játékosa: Harminc-
nyolc évesen már nem regenerálódik úgy az ember, mint 
húsz évvel ezelőtt, de számomra minden pályán töltött perc 
élményszámba ment. 
Bosnyák János hátvéd: Télen érkeztem és úgy érzem, 
sikerült beilleszkednem a csapatba. Nem kérdés számomra,  
hogy maradok a következő idényben is. 
Markócziné File Erika főrendező: Voltak nagyon jó mérkő-
zéseink, előrébb végzett csapatok ellen nehéz meccseket 
hoztak döntetlenre a fiúk. Jövőre sokkal jobb helyezést vá-
rok, a fejlődés kézzel fogható. 
Baki Mónika törzsszurkoló: Nagyon élveztem a meccseket, 
szeretek szurkolni, mert ez a remek társaság megérdemli. 
 

Dienes Gábor 

LABDARÚGÁS 

Sporthírek az iskolából 
 

Atlétika ● Székesfehérváron, május 14-én a megyei atlétika 
döntőn a lányok csapata – Bognár Panna, Garai Fanni, Gondi 
Vivien, Lukács Vivien, Ménesi Fanni, Szakolczi Kármen – 3. 
helyezést ért el.  
Kosárlabda ● A legifjabb osztályos kosarasok május 27-én 
Dunaújvárosban az Arany János Általános Iskolában sor-
váltóversenyen vettek részt, és egy ponttal lemaradva az 
elsőktől a 2. helyen végeztek. A csapat tagjai: Csák Lili, 
Csesztregi Eleonóra, Darufalvi Eszter, Kórik Alexandra, Nánási 
Ramóna, Csizmarik József, Németh Tamás, Tóth Dominik, Varga 
Lóránt (2. osztályosok) és Venczkó Vencel (1. a). 

Az SKI Országos Bajnokságot május 24-én 
Ercsiben rendezték meg. Székely Kata ezüst-, 
Petkes Csenge bronzérmes lett, Gondi Evelin negyedik helye-
zést ért el. A Székely–Petkes–Gondi csapat szintén negyedik 
lett. Június 7-én Iváncsán az Iwanch Kupán Petkes Csenge 
katában arany-, Gondi Evelin ezüstérmet szerzett, Ábrahám 
Viktória katában bronz-, kumitében ezüstérmet nyert. Soós 
Balázs katában és kumitében egyaránt ezüstérmes lett. 
     Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy jutalmazzák 
azokat a sportolókat, akik szép eredményeket érnek el ebben a 
sportágban. Ősszel várjuk mindazokat, akik közénk szeretné-
nek tartozni. Dolgozzunk együtt Ráckeresztúr sikeréért! 

Ujvári József karatemester  

KARATE 
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Megkérdeztük…          
                                                                                        

Mit kell tudni a közösségi együttélés szabályairól?                                Válaszol: dr. Hekman Tibor jegyző 
 

 

– A képviselő-testület 2013-ban jogszabályi kötelezettségének eleget téve megalkotta a közösségi együttélés szabá-
lyairól szóló rendeletét. A rendelet bizonyos magatartást elkövetők ellen szankciókat helyez kilátásba. A szankció lehet 
ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság vagy százötvenezer forintig terjedő többször is kiszabható közigazgatási 
bírság. 
     Kérem, hogy fokozottan ügyeljenek és figyeljenek többek között arra, hogy az ingatlanjaikat és az ingatlanok előtt 
lévő közterülettel érintkező járdákat, vízelvezető árkokat tartsák tisztán, gyommentesítsék, illetve vágják le a füvet és 
sövényeket, közterületen engedély nélkül ne tároljanak sittet, szemetet vagy építőanyagot, munkagépeket vagy tarto-
zékait. Az út szélétől fél méteren belül nem szabad kihelyezni köveket, mert azok a közlekedést akadályozzák, illetve 
ha nem megfelelően láthatók (eltakarja a hó vagy a fű), akkor különösen balesetveszélyesek. A házra mindenképp 
tegyenek ki házszámtáblát, ez azért is fontos, hogy szükség esetén a mentők vagy a tűzoltók könnyen odataláljanak. 
     A haszonállatok, illetve a kedvtelésből tartott állatok (kutya, macska stb.) védelme érdekében a tartásukra vonatko-
zó szabályokat tartsák be.  
     Tilos közterületen alkoholt fogyasztani, erre csak a kijelölt helyeken van lehetőség. Tilos belterületen szabálytalan 
módon és időben kerti hulladékot és egyéb hulladékot égetni. 
     A felsoroltak betartását a körzeti megbízott rendőrök vagy a szakhatóságok jelentése vagy egyéb bejelentés alap-
ján 2014. július 1-jét követően a hivatal ellenőrizni fogja, és szabályszegés esetén írásban felszólítja az érintetteket a 
kívánatos magatartás megtételére. Amennyiben a kitűzött határidőre nem tesz eleget a felszólításban megfogalmazot-
taknak, akkor szankcionálásra kerül sor. A kiszabott bírságot meg nem fizetés esetén a NAV fogja behajtani.  
 

(Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól alkotott önkormányzati 
rendelete megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban vagy a www.rackeresztur.hu weboldalon.)  

Király Antalné és a Darázsderék Tánc-
egyesület jóvoltából elkészültek az első 
virágszigetek a miklóspusztai buszmegál-
lókban. A Cseprekálné dr. Bánovics Ilona 
adományozta virágokat a Hősök terén 
ültette el Bereznai Istvánné és két önkén-
tes segítője. A templom mellett a Rácke-
resztúri Iskolásokért Alapítvány képvisele-
tében Gajdó Györgyné készített két gyö-
nyörű ágyást, a Szent János téren a Mák-
virág Táncegyesület tagjai alkottak újabb 
elegáns szögletkertet. A temetőben a 
tavaly kivágott fák korhadt közepébe a 
közfoglalkoztatottak muskátlikat ültettek. 
Az 56-os és a Szent István-emlékmű 
mellé szép nagy kána virágok kerültek 
Sinka Ferencné jóvoltából. Halász Tibor-
né és a Pávakör a temető mellett hozott 
létre szemrevaló virágszigetet.   

Köszönjük a munkájukat! 

Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 
 

A tavaly feltárt szögletkert sikere után Ráckeresztúr is benevezett 
az idei versenyre. Civil szervezeteink vállalták egy-egy terület 
(buszmegálló, tér, utcarész, stb.) virágosítását, amit előre is nagyon 
köszönünk! Az Ercsi felőli körforgalmat a falugazdálkodási kft., a 
hivatal előtti teret az önkormányzat igyekszik majd megszépíteni. 
     Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának, vállal-
nák egy-egy virágágyás kiépítését vagy gondozását, esetleg egy utca, 
vagy pár szomszéd összefogását koordinálva saját környezetük 
megszépítését. Ha valakinek van felesleges virágja, facsemetéje, 
bármilyen köztéri kiültetésre alkalmas növénye, ennek felajánlását 
szívesen fogadjuk, a szállítást megoldjuk. Virágok vásárlásával az 
önkormányzat is folyamatosan segíti majd a programot, valamint 
tudunk szállítani sziklakertnek, ágyásszegélynek való szép, nagymé-
retű köveket, szükség esetén földet.      
     Amire még szükségünk lenne: néhány kiszuperált hordó, illetve 
pár ügyes kezű, hegeszteni tudó ezermester, aki össze tudná rakni a 
„virágtornyok” vázát. Bereznai Istvánné részletesen el tudja magya-
rázni, hogyan néznének ki. Jelentkezni is nála mint főszervezőnél 
lehet, vagy nálam a hivatalban. 
 

Szépítsük meg együtt Ráckeresztúrt! 
 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 


