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Októberben az aradi vértanúkra és az
1956-os forradalom és szabadságharc
hőseire emlékezünk
Október végi tiszta lángok (részlet)
5. (SANCTUS)
Mert ezerszer is október-november…
ritka ősz: csak erre gondol az ember,
mert ezerszer is szent hősökért kiált,
kikért eljött még a láng!
S forró szívükben a világ
fölemelhette mégegyszer
lehajtott fejét,
míg reszketve arra várt:
hátha megválthatja bűnös önmagát!
Gyújtott hát sebesen örökmécset…
A halál bizony több lett mint az élet!
S ezerszer szentebb a gyávaságnál!
Fényeskedjék a gyertyalángnál!
7. (LUX AETERNA)
A lángok forró szívéhez értem,
nincs, nem is lehet már több
ellobbanó pillanata ennek az útnak.
Élők: mutassátok föl a világnak,
s a hunyorgó égi csillagoknak
a mi hőseinket, szent halottainkat,
akik most már jobban ragyognak
és fényük egyre fényesebb lesz,
ahogy megérti áldozatukat a nemzet,
ha századonként legalább egyszer
fölkel és nem riaszthatja semmi fegyver…
Ekkor nagy lesz és hatalmas,
tántoríthatatlanul forradalmas,
bukásaiban is büszke, méltóságos…
Azt súgja: csak a holtak igazára hallgass,
mert az október végi tiszta lángok
szívébe égették a szabadságot!

Az önkormányzati választás eredménye
Tojásüzem nyílt Ráckeresztúron
Múltidéző – Kassai Ilona tanítónő
Ünnepélyes alapkőletétel
Nagy Gáspár
Keresztrejtvény, szüreti képriport

2

2014. október

ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Gyógyszertári ügyelet
október 23., 25., 26.: Ráckeresztúr
november 1., 2. Ercsi
november 8., 9.: Martonvásár
november 15., 16.: Ráckeresztúr
november 22., 23.: Ercsi
november 29., 30.: Martonvásár

Védőnői szolgálat
Vancsura Ildikó 06-20/852-0351
E-mail: vedono.rackeresztur@gmail.com

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

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

Állatorvos − dr. Zamody János
Telefon: 06-30/974-0374

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői
Rézbányai József 06-30/598-1269
Varga István 06-30/598-4776

Takarékszövetkezet
(Hősök tere 4/5.)
Telefon: 25/455-074; 30/435-7047
Kirendeltség-vezető: Kocsis Lászlóné
Nyitva tartás:
Hétfő−csütörtök: 7.15−16.00
(ebédidő: 12.00−12.30)
Péntek: 7.15−13.00

Rendőrség – Segélyhívás: 107
vagy 112; Ercsi Rendőrőrs (járőr):
06-20/3800-039
Körzeti megbízott (Méri István,
Vásári Dénes): 06-20/210-5166

Polgárőrség: 06-70/211-6424
Nemzetőrség: 06-20/255-2857

Újszülöttek
Farkas Teodor 2014. július 24.
Holhós Szofi Angelika 2014. augusztus 31.
Pál Csongor 2014. szeptember 6.
Dörömbözi Dominik 2014. szeptember 25.
Kucsera Márton 2014. október 2.
Az újszülötteknek és családjuknak szeretettel gratulálunk.

Elhunytak
Sári Sándor József 2014. július 29.
Szőllős István 2014. augusztus 23.
Szemán István Gábor 2014. augusztus 30.
Az elhunytak hozzátartozóinak sok erőt kívánunk a fájdalom elviseléséhez.
(Az adatvédelmi törvénynek megfelelően a rovatban csak azok nevét tesszük közzé, akiknek hozzátartozói írásban hozzájárultak ehhez.)

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. szakemberei folyamatos korszerűsítést hajtanak végre a hálózaton. A beavatkozás biztonságos
elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezetékek időszakos feszültségmentesítése. A szükséges munkák elvégzése érdekében

2014. október 27-én áramszünet
lesz Ráckeresztúr területén várhatóan reggel 8 órától várhatóan
délután 16 óráig az alábbi ingatlanokon:
a Madách Imre úton, a Mikszáth Kálmán utcában, a Jókai Mór utcában, a
Kölcsey Ferenc utcában, a Mikes közben, a Szent Miklós úton, a Vörösmarty Mihály utcában, a Széchenyi utcában, a Petőfi Sándor utcában, a Csokonai
utcában, a Kocsy-Mayer Gyula utcában, a Dózsa György utcában, a Deák
Ferenc utcában, a Rákóczi Ferenc utcában, a Hősök tere teljes területén, az
Ady Endre utcában, a Szent János téren, a Táncsics Mihály utcában, a Gárdonyi Géza utcában, a József Attila utcában, a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a
Bem József utcában, a Liszt Ferenc utcában, a Bartók Béla utcában, az Erkel
Ferenc utcában, a Budai Nagy Antal utca 1–10. alatt, a Kodály Zoltán utcában, az Arany János utcában, a Kossuth utca 1–23., 2–24. házszámok között.

Gallyazási felhívás
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. felhívja az ingatlantulajdonosok, -kezelők és -használók figyelmét, hogy ingatlanjaikon
gondoskodjanak az áthaladó elektromos légvezetékek biztonsági
övezetén belül található növényzet eltávolításáról!
Aki nem növénymentesíti a villamosmű biztonsági övezetét, pénzbírsággal sújtható a szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.)
kormányrendelet 130. § (1) bekezdése alapján.
A gallyazás időpontját mindenképp jelentse be, hogy az áramszolgáltató munkatársai a munkálatok idejére
feszültségmentesíthessék az érintett szakaszokat. Az áramszolgáltató a feszültségmentesítés elmaradásából adódó esetleges balesetekért nem vállal felelősséget!
A bejelentést a következő telefonszámon teheti meg:
Egyházi hozzájárulás ● A munkahellyel rendelkezőknek a hozzájárulás
mértéke: 3000 Ft/év; azoknak, akik gyesen vannak, vagy nincs munkahelyük, a kereső fél után: 1500 Ft/év; nyugdíjasoknak fejenként 1500 Ft/év. A
hozzájárulás befizethető a helyi Takarékszövetkezetben vezetett számlára
− készpénzben vagy átutalással. Számlaszám: 57700029-10004366.
Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség
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Szennyvízcsatorna beruházás –
sikeres pályázat

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!

A tervezési és előkészítési fázis lezárását követően a
szennyvíztisztító engedélyezési és kiviteli tervei is
elkészültek, és vízjogi létesítési engedélyt kaptak.
A Magyar Közlöny 2014. évi 116. számában megjelent 1477/2014 (VIII. 27.) Kormányhatározat szerint a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat fejlesztő Önkormányzati Társulás (azaz
Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas és Gyúró települések) által beadott pályázati igényre nézve Magyarország Kormánya egyetért azzal, hogy a Környezeti
és
Energiahatékonysági
Operatív
Program
(KEHOP ) Európai Bizottság általi elfogadását követően, 94,04%-os intenzitással (vagyis minimális
önrésszel) támogatásban részesüljön.

Nagyanyám sokat olvasott, szerette a regényeket és a verseket is. Petőfi Sándor, Arany János, Tompa Mihály, Reviczky
Gyula voltak kedves költői, de szívesen böngészte Pilinszky
János írásait és költeményeit is. Mama a templomjáró asszonyokkal gyakran megosztotta olvasmányélményeit, s egymásnak időnként szép gondolatokat, versidézeteket ajándékoztak. Egyszer egy hosszú vers került elő valahonnan, ami
mindannyiuknak nagyon tetszett. Akkor még írógéppel, indigóval sokszorosítottuk. Nemrég megtaláltam mama papírjai
között az egyik másolatot, rajta egy-két könnyáztatta elmosódott szó… A költemény címe: A legnagyobb művészet. Csak
néhány sorát idézem:

A teljes költség alapon javasolt támogatási öszszeg 739 862 732 forint!
A beruházásnak 2015 végéig el is kell készülnie, így
reményünk van rá, hogy a patak állapota is sokat
javul majd.
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra

Egészségnap
Hogyan, miként lehetünk egészségesek? Mi jó a szervezetemnek? Mit
tehetek magamért? A kérdésekre
választ kaptunk szeptember 27-én. A
IV. Egészségnapon az orvosok,
egészségügyi szakemberek sok hasznos tanáccsal ellátták az érdeklődőket.
A Magyar Vöröskereszt tagjai véradást szerveztek és egy
totót hoztak. A Szent Kereszt Gyógyszertár képviselője,
Daradics Zoltán arról beszélt, miként tudjuk a betegségeket
megelőzni gyógyszerek használata nélkül. Az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda képviselőjével saját egészségügyi problémáinkról, a megoldást elősegítő tényezőkről beszélgethettünk. A KIMM-es fiúknál drogokkal kapcsolatos tesztet
töltöttek ki az érdeklődők. Az ercsi Egészséges Életmód
Egyesület tagjai finom szendvicseket készítettek. Volt tüdőgyógyászati tanácsadás, látásvizsgálat, gyermekorvosi tanácsadás, koleszterin-, vércukor-, húgysavszűrés, Avon
termékbemutató, gyógyító kristályok, gyógymasszás, hallásszűrés, sajt- és mézkóstoló, lufifújás. A Ráckeresztúri Petőfi
Sándor Általános Iskola tanítói/tanárai stresszoldó rajzokat
készítettek, illetve azok megrajzolását tanították. A Szent
László Völgye Segítő Szolgálat is jelen volt a rendezvényen.
Szász Zsuzsanna kedvcsinálóként csillámtetoválást készített a
vállalkozó szellemű gyerekeknek. Hasznos és élményekkel
teli nap volt, csak azt sajnálom, hogy a saját korosztályom,
tehát a fiatalok nem mutatnak különösebb érdeklődést az
egészséges életmód iránt, inkább az idősek látogattak el a
tornaterembe. Az egészségnapot színesebbé tették a civil
szervezetek produkciói.
Köszönjük dr. Bánovics Ilona doktornőnek és Ráckeresztúr Község Önkormányzatának, hogy lehetővé tették az
egészségnap megszervezését. Külön köszönet a rendezvény
lebonyolításáért Máté Viktóriának és Máté Attilának.
Horváth Patrícia

Szerkesztői levél

A legnagyobb művészet, tudod, mi?
Derűs szívvel megöregedni!
Tenni vágynál, s tétlen maradni,
igazad van, mégis hallgatni.
Soha nem lenni reményvesztett,
csendben hordozni a keresztet.
Irigység nélkül nézni másra,
ki útját tetterősen járja.
Kezed letenni öledbe,
s hagyni, hogy gondod más viselje.
Hol segíteni tudtál régen,
bevallani alázattal, szépen,
hogy arra most már nincs erőd,
nem vagy olyan, mint azelőtt.
Így járni, csendesen, vidáman,
Istentől rád rakott igádban.
Mi adhat ily békét nekünk?
Ha abban a szent hitben élünk,
hogy a teher, mit vinni kell,
örök hazánkba készít el.

Az idősek világnapján jutott eszembe ez a vers, majd szüretkor továbbröppentek gondolataim. A hajdani szőlőben jártam,
ahol minden év októberében összegyűlt a család, s együtt
örültünk a termésnek. A falusi ember tudja csak igazán értékelni a föld adományait, s a verejtékes munkával megtermelt
javakat. S ugyancsak a falusi ember tudja igazán, mit jelent a
közösség ereje. A régiek mindezt másként élték meg. Közös
volt az öröm és közös a bánat. Kalákában építették a házukat, majd szívességből segítettek egymásnak, mert tudták,
egyszer majd ők is kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor mások törődésére szorulnak. Épp ezért kellene vigyáznunk egymásra. Az emberek közötti jó kapcsolatra, baráti viszonyra. A
rosszindulatú feljelentések, a másikkal szembeni szóbeli
vagy tettleges erőszak nem vezet jóra, hiszen a gyűlölet rombol. Egyedül a tisztelet és a másikat hibáival és gyengeségeivel együtt elfogadó szeretet visz előbbre. Ha annak idején a
48-as honvédtisztek vagy a pesti srácok egymással vetélkedtek volna, ma nem gondolnánk rájuk tisztelettel, s nem őriznénk kegyelettel a szabadságért életüket áldozók emlékét.
Októberben eleink tetteiből erőt merítve gondoljunk arra,
hogyan tehetnénk jobbá és élhetőbbé közös jelenünket, s
miként építhetjük szilárd alapokra az utánunk következő generációk jövőjét. Erre int bennünket az aradi és az 56-os
vértanúk példája.
Gajdó Ágnes
(A címlapon látható képek forrása: www.fortepan.hu)
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„Öleljétek meg az öregeket!”

Hírek röviden

A hatvanöt éven felüli ráckeresztúri lakosoknak szervezett rendezvényen a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda óvodásai (Németh Eszter, Mayer Adél, Sörös Mira, Tóth Mira,
Zsigmond Réka), valamint a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói (Bátki
Noémi, Bognár Panna, Czégény Barbara, Garai Lilla, Kanya Rebeka, Klemencz Andrea, Kovács
Kitti, Kristóf Ágnes, Szalay Petra, Baki Áron, Juhász Zsolt) és Mabda Luca léptek fel. A
műsorban elhangzott Óbecsey István Szeressétek az öregeket! című verse, amelynek üzenete a fiataloknak szól: „Simogassátok meg a deres fejeket! / Csókoljátok meg a ráncos
kezeket! / Öleljétek meg az öregeket! / Adjatok nekik szeretet! / Szenvedtek Ők már
eleget, /a vigasztalóik ti legyetek.”
A műsor után a szervezők borjúgulyással és krémessel vendégelték meg a
szépkorú vendégeket, majd táncmulatság következett. A rendezvény keretein belül
kézműves-kiállítást tekinthettek meg a résztvevők. Csapó Ferencné, Krausz Györgyné,
Kvasz Lászlóné, Schaumné Mikola Zsuzsanna kézimunkáit, valamint Herkli Istvánné csodálatos papírfonatait az ifjabbak is ámulva szemlélték. Az utókor számára közös fotó
készült a megjelentekről.
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez: köszönjük Ráckeresztúr Község Önkormányzata támogatását, Cseprekál Istvánnak a felajánlott krémest, a Prograg Agrárcentrum Kft.-nek a húst. Köszönet illeti a Szülői Munkaközösséget az asztalterítőkért, a Szent László Falugazdálkodási Kft. munkatársait és a közfoglalkoztatottakat a rendezvény megszervezéséért és az estebéd elkészítéséért. (h)

A tornacsarnok parkettáját felcsiszolták,
lelakkozták a falugazdálkodási kft. dolgozói. Az udvaron lévő asztalokat is kijavították és lefestették.
Folytatódott a vízelvezető árkok takarítása és az átereszek feltárása, építése a
Kocsy-Mayer, az Arany János, a Budai és
a Gárdonyi utcában. Az Akácfa és a Kossuth utca kereszteződésében a Dunaújvárosi Vízi Társulat segítségével történt
az ároktakarítás és az átereszépítés.
Lászlópusztán járda- és buszmegálló
épült. A maradék beton a Petőfi Sándor
utca elején lévő mély kátyúkba került.
Az Állatok világnapja alkalmából kiírt
rajzpályázat leadási határidejét egy héttel
meghosszabbította az önkormányzat, így
az eredményt a novemberi Ráckeresztúri
Hírmondóban közöljük.

Az ünnepségen résztvevők a délutáni napfényben
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZT ÁS, RÁCKERESZTÚR, 2014
A 2014. október 12-én tartott települési önkormányzati választás eredménye:
A polgármester Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (független jelölt) lett.
A települési képviselő-testület tagjainak száma: 6 fő
Az önkormányzat összetétele:
Cseprekál István (független)
Dienes Gábor (független)
Kókai Dávid (független)
Lisziné Hunyadi Hajnalka (független)
Szabó Dávid (független)
Szabó József (független)

A polgármester-választás eredménye (jegyzőkönyvi adatok)
A jelölt neve

Jelölő szervezet Kapott érvényes szavazat

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
Paulovics József
Marczinka Mária Magdolna

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

Százalék

875
88
89

83,17%
8,37%
8,46%

A választókerületben a választás eredményes.
Az egyéni listás választás eredménye (jegyzőkönyvi adatok)
A jelölt neve

Jelölő szervezet

György László
Szabó Dávid
Ónody Miklós Attila
Csizmarik Sándor
Cseprekál István
Paulovics József
Lisziné Hunyadi Hajnalka
Kókai Dávid
Balogh Péter
Szabó József
Dienes Gábor
Bakos Krisztina
Novozánszki Csaba
Marczinka Mária Magdolna

Kapott érvényes szavazat

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
MUNKÁSPÁRT
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

202
636
266
117
673
168
540
735
190
332
780
80
239
213

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

A megválasztott képviselők száma: 6.
A választókerületben a választás eredményes.
A roma nemzetiségi választás eredménye (jegyzőkönyvi adatok)
A jelölt neve

Jelölő szervezet

Balog Gyula
Balog Attila
Balog Sándor
Lakatos Judit

RODOSZ*
RODOSZ
RODOSZ
RODOSZ

Kapott érvényes szavazat
9
18
15
13
*

képviselő
képviselő
képviselő

RODOSZ = Roma Diplomások Országos Szervezete

A roma önkormányzat összetétele: Balog Attila, Balog Sándor, Lakatos Judit
A választókerületben a választás eredményes.
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MOSOLY PERCEK

A népmese hetében, szeptember 29–október 2. között a gyerekek képzeletbeli vándortarisznyáját töltötték meg mesés meglepetés programokkal
az óvoda dolgozói a Mese munkacsoport vezetésével.
Vendégművészek, Bölöni Réka és Petrus B. Júlia A favágó lány című
csángó népmesét mutatta be. Az előadás alatt gyönyörű, ritkán hallott
erdélyi és csángó népdalok csendültek fel élőben. A harmadik napon
diavetítés volt a program: három csoport a
Kacor király és a Két kicsi bocs és a róka című
mesét nézte meg, a másik három pedig A
kígyóbőr és A szegény ember szőlője címűt. A
negyedik nap is a mese birodalmában kalandoztak a gyerekek, bábelőadást láttak.
Októberi virágültetés ● Árokszállási Istvánné két láda árvácskát ajánlott fel az
óvodánknak.
Állatok világnapja ● Állati jó nap! címmel
október 10-én ünnepelték az óvodában, a
programokról következő lapszámunkban
számolunk be részletesebben.
(rh)

Nem szükséges utaznia,
ügyeit helyben, otthonában intézheti!
Telefonos vagy személyes bejelentkezését
követően egy
egyeztetett időpontban felkeresem!
Folyamatos segítséget, támogatást nyújtok
ház, lakás, élet- és baleset, gépjárművek
(kötelező és CASCO) biztosításában, továbbá
befektetési tanácsokkal látom el.
Mindez Önnek nem kerül pénzébe, ezt nyújtja
Magyarország legnagyobb biztosítója.
Természetesen segítségére leszek egy esetleges
kár rendezésében is!
Ha Ön vállalkozó, vállalkozását is biztosíthatja.
Keressen, hogy kedvező,
kedvezőbb feltételeket tudjak ajánlani!

Rózsa Ferenc József
befektetési- és biztosítási tanácsadás
2465 Ráckeresztúr
Vörösmarty M. u. 19.
(közismerten a „betonos” utca)

Telefon: 06-25/454-196

Átalakítási munkák az óvodában
Az óvodát mindig is a szívügyemnek tartottam,
mert pici gyerekek járnak oda, akik még csak tanulják az életet. Sajnos, Ráckeresztúron elég sok a
rászoruló gyermek. Fontos, hogy ne csak a gyerekek, hanem az ott dolgozó felnőttek is megfelelő
körülmények között tevékenykedhessenek.
Amikor Baki Bálintné óvodavezető megkeresett,
hogy van három helyiség az óvodában, amiből
szeretnének egy nagy helyiséget csináltatni, hogy
az óvó néniknek legyen hol összegyűlni és a teendőket megbeszélni, örömmel segítettem. Polgármester asszonnyal egyeztetve úgy döntöttünk,
hogy vágjunk bele az átalakításba.
Radócz József és csapata először egy kinti
tárolót készített, amiben a még szükséges dolgokat
elhelyeztük. A fölösleges holmikat a kastélyba
vittük, és megkezdődhetett a munka. A kazánajtót
befalaztuk, a helyiségeket egybenyitottuk, így lett
hely a vécének és egy nagyobb helyiség a pedagógiai szobának.
A felesleges vasat eladtuk, s a befolyt pénzből
vásároltuk meg a további munkához szükséges
anyagokat. Elkészült a vécé, és fűtés is lett a helyiségben, a munkákat Németh Mihály és Kovács
Lajos végezte. A burkoláshoz a Tre-Men Kft. segítségét kértük, majd a festés következett. Az oviban
lévő régi bútorokat felújítottuk, és azokat helyeztük
el a szobában. Nagyon sokat segítettek a közfoglalkoztatottak és a falugazdálkodási kft. dolgozói is.
Az óvó nénik berendezték az új helyiséget, így
nagyon szép és ízléses pedagógiai szoba várja a
látogatókat.
Zólyominé Margitai Zita
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Táborozás a Balatonnál
Iskolánkból négy osztály vett részt az Erzsébettáborban. A 6. évfolyamosok Endrődi Noémi, Zsigmond
Zsuzsanna, Kókai Dávid és Izsák Gábor tanár úr vezetésével Zánkán, a 8. évfolyamosok Versitsné Orbán Erika,
Tóthné Bányai Márta és Gajdó Rita tanárnő vezetésével
Fonyódligeten töltöttek el három napot szeptember 22től 24-ig.
Kirándulás Fonyódligeten
Hétfőn reggel kilenc órakor háromnapos táborba indultak a nyolcadik évfolyamos tanulók a Hősök téri iskolaépület elől. Délben már a tábor területén tartózkodtunk.
Miután kipakoltuk a ruháinkat és felhúztuk az ágyneműt,
sétálni indultunk a Balaton-partra. A viharos időjárás
miatt lenyűgöző látványt nyújtottak a hatalmas hullámok. Vacsora után átmentünk a társalgóba, ahol jókat
társasoztunk és kártyáztunk. Kedden ebéd után átsétáltunk Balatonboglárra, megtekintettük a vörös és kék
kápolnát, majd felmentünk a gömbkilátóba, ahonnan
gyönyörű kilátás nyílt a Balatonra. A bobozás is nagyon
tetszett nekünk, volt, aki többször is vásárolt jegyet.
Szerdán indulás előtt még lementünk a partra, búcsúzóul
fényképeket készítettünk, majd megetettük a hattyúkat.
Nagyon jól éreztük magunkat, ez a tábor örök emlék
marad számunkra.
Kozocsa Zsuzsa (8. b)

Bursa Hungarica-ösztöndíj
Ráckeresztúr Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve kiírja a 2015. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
A pályázatra jelentkezhetnek azok a ráckeresztúri lakóhellyel
rendelkező, szociálisan rászoruló diákok, akik főiskolára,
egyetemre járnak, vagy a következő tanévben szeretnék megkezdeni felsőfokú tanulmányaikat (tehát pályázhatnak a középiskolák utolsó éves diákjai is).
A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerbe kell
regisztrálni. A már regisztrált pályázóknak a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában belépni: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx. Itt megtalálható a rendszerrel
kapcsolatos minden információ! Az ellenőrzést és feltöltést
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva legkésőbb 2014. november 7-ig kell benyújtani a települési önkormányzatnál.
Segítségért és bővebb információért forduljanak bizalommal a Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz.
(RH)

ÚJRA MEGNYÍLT A PAPÍRBOLT!
Változatlan árak,
folyamatosan bővülő
árukészlet.
Fénymásolás,
faxolás.
Nyitva tartás: kedd–péntek: 8.00–12.00;
13.00–16.30; szombat: 8.00–12.00 (hétfőn és
vasárnap zárva) Telefon: 06-25/454-624

Szeretettel várom Önöket!
Somodiné Mezei Szilvia

Mesemondók
sikere
A IV. „Katyika
meg Matyika” Országos Mesemondó Versenyt 2014.
szeptember 27-én
rendezték Érden a
Városi Galériában,
amelyen iskolánk
két 3. b osztályos
tanulója is részt
vett. Darufalvi Eszter különdíjban részesült, Kristóf
Ágnes II. helyezést ért el. A versenyre osztályfőnökük, Orbán Andrásné Joli néni készítette fel őket.
(A képen a két kislány a zsűri elnökével, Kóka Rozália
Magyar Örökség-díjas mesemondóval, népdal- és népmesegyűjtővel látható.)
A cseresznyefa alatt
A magyar népmese napját Benedek Elek születésnapján,
szeptember 30-án ünnepeljük. Idén a kellemes őszi napsütésben a Hősök téri iskolaépület előtt gyűltek össze a
mesekedvelő gyerekek. A cseresznyefát körbeülve maguk
költöttek mesét, majd Joli néni vezetésével azt is kipróbálták, hogyan terjed és módosul szájról szájra egy-egy történet. Bizony, előfordul, hogy a negyedik mesemondónál
már szamár helyett kiscsikó szerepel a történetben...
A Ráckeresztúri Hírmondó szerkesztősége és a községi
könyvtár ekkor hirdette meg közös szervezésű népmesevetélkedőjét. A vállalkozó kedvű alsósoknak tizenöt, a
felsősöknek harminc feladatból álló kérdéssort kellett
megoldaniuk. A legnehezebb feladat talán a meseírás volt,
de sok jó történet született. Köszönjük minden résztvevőnek a munkát, s gratulálunk a nyerteseknek!
A pályázók ábécérendben: Ács Adrienn 2. b, Baki Eszter
3. b, Bucsi Csenge 4. b, Cseprekál Zsombor 5. b, Cserna Gréta
1. a, Csesztregi Eleonóra 3. b, Darufalvi Eszter 3. b, Dobi Erika 5. b, Drozdik Balázs 2. a, Gábor Nikoletta 8. a, Garai
Fanni 5. b, Gondi Evelin 4. b, Jankovics Kincső 1. a, Kálmán
Enikő 6. b, Kálmán Szabina 3. b, Kocsis Csenge 3. a, Kozocsa
Katerina 5. b, Kristóf Ágnes 3. b, Kucsera Máté 4. b, Mészáros
Hajnalka 5. b, Mihály Zoltán 1. a, Nagy László 5. b, Nikolics
László 5. b, Orbán Anett 7. b, Palkó Petra 4. b, Peszeki Bálint
2. b, Pfeifer Koppány 2. b, Pintér Olivér 4. b, Rácz Melánia
Boglárka 5. b, Török Máté Krisztián 3. a, Török Regina 5. b,
Vadász Brigitta 7. b, Vagyóczki Szilvia 3. a

Eredményhirdetés
1–4. osztály ● I. Bucsi Csenge 4. b; II. Vagyóczki Szilvia
3. a; III. Kálmán Szabina 3. b
Különdíj: Csesztregi Eleonóra 3. b, Pintér Olivér 4. b; Darufalvi Eszter 3. b, Drozdik Balázs 2. a, Pfeifer Koppány 2. b
5–8. osztály ● I. Garai Fanni 5. b; II. Kálmán Enikő
6. b; III. Török Regina 5. b
Különdíj: Nikolics László 5. b, Gábor Nikoletta 8. a
A díjazottak október 27-étől a könyvtárban vehetik át
nyereményüket. Valamennyi résztvevő emléklapot kap,
amit az osztályfőnökök adnak át a diákoknak.
(rh)
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SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT − RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
Az I. világháborúból hazatért katonák minden bizonnyal nehezen
kezdtek új életet. A háború okozta lelki és testi sebek gyógyulása
hosszú folyamat lehetett, de sokaknak sikerült megtalálni a helyüket abban a közösségben, ahonnan a behívó parancs elszólította őket.
Idős Budavári István Bilik néven született Ráckeresztúron.
Unokája, Budavári Zoltán eleveníti föl nagyon érzékletes írásában
nagyapja történetét. A képek a családi archívumból valók.
Nagyapám, idős Budavári István kőműves, majd vendéglős 1894. augusztus
8-án született Ráckeresztúron. Szülei: Bilik Lipót és Valásik Mária, testvérei:
Bilik Lipót, Bilik Ferenc. Bilik Gyula. Öregapám volt a legidősebb.
Zágrábba vonult be a közös (K. u. K.) hadseregbe a lovas tüzérekhez. A
háború kitörésekor Belgráddal szemben a Duna magyar oldaláról lőtték a
várost. Sok ágyújuk tönkrement, ezért Bécsbe vezényelték, ahol megkapták
a legnagyobb, 151 mm-es Škoda tábori ágyúkat, aminek 10 km felett volt a
lőtávolsága, és 3×6 ló vontatta. Innét már mint irányzó főtüzér ment az orosz
frontra, Galíciába. Egy megfigyelő léggömb lelövéséért másodosztályú vaskeresztet és káplári előléptetést kapott. 1915-ben ismét a déli frontra került,
elfoglalták Szerbiát, és elérték Bulgáriát. A hosszú, véres hadjárat végén
bronz signum laudis, bolgár réz hadikereszt, valamint tűzmesteri
(lövegparancsnoki) előléptetés volt a jutalom. 1917-ben az Isonzóhoz vezényelték, részt vett a caporettói áttörésben, és
előrenyomultak a Piavéig. Károly csapatkeresztet és kisezüstöt kapott. Itt érte 1918 októberében a fegyverszünet megkötése. Mivel a dezertáló csehek elvitték a hátul lévő lovakat, kénytelenek voltak az ágyúkat otthagyni, és gyalog menni
Lajbachig (Ljubljana). Itt bevagonírozták, és Nagykanizsán keresztül tért haza. Adonyban a kiegészítő parancsnokságon
leszerelték.
Hazatérése után rövidesen összeházasodott Veszeli Máriával, két
gyerekük született, István és Irén. A Dreher uradalomnál helyezkedett el
mint kőműves pallér, Szentlászló pusztán kaptak lakást a régi iskolával
szemben. A Kanális túlsó partján, a fölső hídnál egy régi ház bontásakor rádőlt a fal még a húszas évek legelején és a jobb karját könyöktől
levágták. Műkezet kapott. 1927-re felépítette a Hősök tere és Petőfi
Sándor utca sarkán vendéglőjét. Vendégkörük elsősorban iparosokból,
kisebb gazdákból, szentlászlói, szentmiklósi pusztaiakból, napszámosokból állt. Rövidesen a falu legnagyobb adófizetői közé emelkedett és
virilista lett. 1938 őszén, a Felvidék visszacsatolásakor bevonult Komáromba vártüzérnek, de félkezűként hazaengedték. A front alatt, 1944ben oroszok települtek a nagy épületbe, a családot pedig kikergették.
Házukat 1951-ben államosították, és lakókat telepítettek a nagy házba,
de ők is ott maradhattak. Legkedvesebb Kassai Ilona, sokunk „Ilonka
tanító nénije” volt. Öregapám rokkantnyugdíjba ment, és a szőlőjét művelte a fél kezével. Mi nagyon szerettünk náluk lenni, a „Maminál és Papánál”, különösen mikor a négy pesti unokatestvérünk is lent volt. Sokat meséltek a régi világról, hisz nemcsak a Papa járta be katonaként fél Európát, de a Mami is eljutott
Salzburgig „bébiszitterként”. Rádiót hallgattak, járatták a
Szabad Földet és a Nők Lapját, régi könyvek, újságok,
például Tolnai Világlapja volt náluk. Vihettük a barátokat
is, ettük a finom kacsazsíros kenyeret. Karácsonykor,
öregapám névnapján és disznóöléskor az egész rokonság összegyűlt náluk. Szorgalmas, szigorú, példamutató
ember volt, kilencvennégy éves korában halt meg.
Budavári Zoltán
(A felső képen az újonc lovas tüzér látható, a másik két fotó
1969-ben, idős Budavári István és Veszeli Mária aranylakodalmán készült. Az egyiken gyermekeik állnak mögöttük, István és Irén, a másikon a nagyszülők között a legkisebb unoka, Szokoli Tünde, mögöttük balról jobbra: Budavári Miklós,
Budavári Zoltán, Szokoli Irén, Szokoli Árpád, Szokoli László.
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MÚLTIDÉZŐ: KASSAI ILONA TANÍTÓNŐ
Talán isteni ajándék volt
számomra, hogy ott lehettem azon a szentmisén,
amikor Ilonka tanító néni
elköszönt szeretett falujától. Tizenöt évvel ezelőtt,
az 1999. október 10-i vasárnapi szentmisén Gyula
atya mélyen meghatódva
mondta híveinek: Tanító
néni elgyengült állapota
fokozottabb egészségügyi
odafigyelést igényel, egyházi szociális intézmény
lesz új otthona ezentúl.
Ilonka néni nyolcvanhat éves volt akkor. Fiatalságát és
életét Istennek ajánlva, a ráckeresztúri emberek tanításának szentelte. A szó igazi, nemes értelmében tanító volt.
Generációk nőttek fel a keze alatt. Szeretettel, szigorral
adta át tudását, amit az ember csak később, visszatekintve
dolgoz fel magában. Mérhetetlen szeretet, jóság és alázat
sugárzott mindig ebből a törékeny, szinte gyerekké töpörödött, mégis nagy emberből. Lehetett volna takaros házban
élő boldog családanya vagy a tudományok jeles képviselője. Ő azonban nem így döntött. Rendezett otthona mindig
albérlet volt. Az egész falunak volt nevelő és szerető anyja.
A tudomány képviselete tanítványain keresztül valósult
meg. A fundamentum, amit következetes szigorral, soha
nem haraggal, de mindig szeretettel ő rakott le a kisiskolások nyiladozó elméjébe, nem múlt el nyomtalanul.
Szívszorító érzés volt az az elköszönés a Tanító nénitől
a templomunkban. Mindannyian kimondatlanul is éreztük,
ez a végső búcsúzás. Azóta is sokszor visszacsengenek
halk, kedves szavai: „Isten áldjon titeket, kedveseim, nagyon szerettelek benneteket.”
Kevés embernek adatik meg életében, hogy Jézus
Krisztus szeretetével, embertársaitól elköszönve várja az Úr
hívó szavát. Ez a kegyelem!
Herkli Antal
(A lenti fotón balról jobbra: Kovács Író Paula, Kárász Erzsébet,
Kapitány Gyula esperes, Paksy Sándor, Kaiszter Mária,
Weinrauch Sándor, Blaskovics Béla igazgató, Végvári József,
Pálfalvi Éva, Kassai Ilona)

Ünnepélyes alapkőletétel
A 2014-es év a Magyar Református Egyház Kallódó Ifjúságot
Mentő Misszió Ráckeresztúri Drogterápiás Otthona számára
fontos időszak: fennállásuk 30. évfordulóján túl egy másik
nagyszabású esemény is történik az intézmény életében: épül
egy rehabilitációs otthon a tizennyolc év alatti drogproblémákkal küzdő fiatalok számára. Az építkezés főként pályázati forrásból, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az intézmény várhatóan 2015 májusára készül el, és harminc férőhelyes lesz. Az épülethez tartozik majd egy tornaterem, foglalkoztató helyiség és természetesen kápolna is.
Az ünnepélyes alapkőletétel napján, 2014. október 3-án az
intézmény vezetője, Victorné Erdős Eszter felhívta a figyelmet
arra, hogy hazánkban egyre növekszik a drogproblémákkal
küszködő fiatalok száma, és a droghasználat kezdeti időpontja
egyre alacsonyabb életkor felé tolódik. Ez idáig nem volt intézményesített, bentlakásos formája a szenvedélybeteg tinédzserek kezelésének, kizárólag állami gondozásban lévő gyermekek számára volt elérhető ilyen ellátás. Problémás esetben
gyakran keresték fel Esztert tanácsért, vagy épp arra kérték,
hogy a felnőttek rehabilitációs programjába vegyék be a függő
gyermeket, ám ezt szakmai indokok miatt nem tehették meg.
A tizennyolc éves kor alatti betegek kezelésének igénye már jó
ideje felmerült, a segítő szándék is régen él, végül a pályázat
lehetővé tette, hogy a módszert, melyet Eszter egy munkatársával Kanadában tanulmányozott, adaptálhassák egy hazai
intézményre, a magyarországi viszonyokat is figyelembe véve.
Orsolics Zoltán Zénó, a tinirehabilitáció szakmai vezetője
elmondta, a tinédzserek terápiája eltér a felnőtt kliensekétől,
náluk elsősorban a pedagógiai-képzési programra kell építeni a
gyógyító munkát, és ehhez elengedhetetlen a mentor és a család folyamatos jelenléte. A terápiás módszer a felnőtteknél
alkalmazott, jól működő alapelvekre épül: a hit, szeretet, az
elfogadás, a közösség erején túl náluk a család bevonása is
hozzájárulhat a sikeres terápiához. Az országban egyedülálló
terápiás program kidolgozása folyamatban van, és zajlik a
segítő szakemberek kiválasztása is.
Az alapkőletétel előtti percekben egy tinédzser fiú és édesanyja
mesélt
az
átélt
nehézségekről,
történetük
mindannyiunkat megrendített. Dr. Bogárdi Szabó István református püspök áhítatát követően egy kerámiaedény került az
alapkőbe, mely például az épülő intézmény alaprajzát, az aktuális református hetilap egy példányát, a reggeli közös imádság
szövegét, a közösen énekelt 8. zsoltár másolatát is tartalmazza.
Hatalmas munka vár még az intézmény munkatársaira, de a
cél nemes volta erőt ad a folytatáshoz. Budai Krisztián, az intézmény egy kliensének verse lebegjen mindannyiunk szeme
előtt: mert tudnunk kell, van kiút.
Egy domb tetején álldogálok,
A boldogságra ma rátalálok!
Ha megkérdeznéd mit csinálok, azt felelném:
Gyönyörködök a Napfelkeltén.
Eszembe jutnak azok a percek, órák,
Melyektől az anyák fiaikat óvják,
Ahol nincs már semmi más,
Csupán jajveszékelő, fájdalmas kiáltás.
Ahol a halál rámvicsorog,
Mikor a lelkem ködbe zárva toporog.
Ez a múlt, de nem a jelen és főleg nem a jövő,
Ez a sors elkerülhető.
Itt az ideje felsétálni arra a dombra,
Hol a nap rásüt az arcomra!
Ha megkérdeznéd, mit csinálok: azt felelném:
Csak gyönyörködök a Napfelkeltén.
Isten segítse a közös munkát, óvja a dombra felfelé vezető
rögös, akadályokkal teli úton lépteiket.
– ik –
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Tojásüzem nyílt Ráckeresztúron
Minden napra egy tojás, tartja a mondás. Nem véletlen,
hiszen a tojás az egyik legősibb és legjelentősebb táplálékunk. Vadászó eleink számára könnyebben megszerezhető volt, mint a hús, és tápértéke is jelentős. A tojásban jelentős mennyiségű A-, B2, D- és E-vitamin található, és a
karotintartalma sem elhanyagolható. A tojás minden nemzet kultúrájában kiemelt jelentőségű: a termékenységet, a
megújuló életet jelképezi. A finn nemzeti eposz, a Kalevala
a világ teremtését is a tojásszimbólummal beszéli el: „Tört tojásnak alsó fele / Válik alsó földfenékké, / Tört tojásnak felső fele / A felettünk való éggé, / Sárgájának felső fele / Fényes nappá fenn az
égen, / Fehérjének felső fele / A halovány holddá lészen; / Tojáson mi tarka rész volt, / Égen csillag
lesz belőle, / Tojáson mi feketés volt, / Lesz belőle ég felhője.” (Vikár Béla fordítása)
Ambachné Bráth Tímea
Napi harmincezer tojást termelnek a Ráckeresztúr határában szeptemberben felavatott új üzemben. A 2-B-S Kft. családi vállalkozásként 1996-ban alakult. Kezdetben szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoztak, néhány éve
gondoltak először arra, hogy állattartással is megpróbálkoznak. Ambachné Bráth Tímea, a cég ügyvezető igazgatója az átadó
ünnepségen ismertette a több száz milliós beruházás, az
Aranytojás létrejöttének történetét. A 220 millió forintos állami
támogatással felépült állattartó telepen az épületek automatikus vezérlésűek. Az istálló egész alapterületén a tyúkok tetszés szerint szabadon választják ki a számukra megfelelő
tojófészket és életteret. Az ünnepségen levetített kisfilmből
kiderült, hogy a tojások a fészkekből egy fedett elhordószalagra, majd a másik helyiségben elhelyezett válogatógépre kerülnek. Az állatok takarmányozása, az istállók szellőztetése ugyancsak számítógéppel vezérelt. A hűtőpaneleknek
köszönhetően nyáron, magas külső hőmérséklet esetén sem
emelkedik az istálló belső hőmérséklete huszonhat fok fölé.
A napi harmincezer darab tojást nagyobb áruházláncokhoz szállítják, de nagybani piacra is kerül Aranytojás, s a
Az ünnepélyes átadáson a családi vállalkozás idősebb és ifjabb tagjai termék onnan közvetlenül jut el a végfelhasználókhoz: cukmellett Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár, Tessely rászdákhoz, éttermekhez.
Az ügyvezető a távlati terveket is felvázolta: gluténmentes
Zoltán országgyűlési képviselő és a környék polgármesterei, dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra, dr. Szabó Tibor és Szabó Tamás is részt vett tésztaüzemet szeretnének létrehozni, amelyben kizárólag
saját terményeik feldolgozásával állítanák elő a sokak számára nélkülözhetetlen terméket. S az sem mellékes, hogy további munkahelyek jönnének létre. A jól működő és nyereséges vállalkozás tehát nemcsak az Ambach és Bráth család érdeke, hanem Ráckeresztúr községé is.
(gajdó)
Fotó: Herkli Antal
(Péntekenként 10–13 óra között lehet tojást vásárolni a telepen nagykereskedelmi áron, ez mérettől függően jelenleg 24–28 forint.)

Fotópályázat – eredményhirdetés
Lezárult az önkormányzatoknak meghirdetett, Településünk természeti kincsei című fotópályázat. Az E.ON zsűrije a következő
pályázatokat hirdette ki győztesnek (a sorrend nem a helyezéseket jelenti): Bogyiszló
község, Bóly város, Cák község, Gyulaj
község, Hajdúnánás város, Hosszúhetény
község, Liszó község, Magyaralmás község,
Martonvásár város, Ráckeresztúr község,
Sárbogárd város, Vásárosnamény város,
Villány város.
A fenti nyertes pályázatokból készül a
2015-ös E.ON falinaptár. Az önkormányzat nyereménye ezenkívül egy színes
lézernyomtató.
A zsűri az itt látható, három fényképből álló ráckeresztúri pályázati
anyagot díjazta (a képek a www.rackeresztur.hu honlapon színesben is
megtekinthetők).
A templomról készült fotót Bernáth Zsuzsanna Bizsu készítette, a Hősök terén surranó fürge gyíkot ifjú Nagy Ferenc kapta lencsevégre. Utóbbi
fényképezte le a temetőkápolnát is. Köszönjük közreműködésüket!
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A megfejtés első felét Luther Márton fogalmazta meg a gondolatok szabadságáról (függ. 1.). Ezt egészítette ki egy ismert költőnk a megfejtés második felével (vízsz. 11., 27., 32.).
A megfejtést november 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.

Vízszintes:
2. Afganisztán fővárosa 7. Angolszász űrmérték 9. DE 10. Országos Környezet-egészségügyi Intézet 11. A megfejtés második része 13. Minden nap megtörténik 15. Szóösszetételekben
„légi”, budapesti hotel neve is 16. Ékesítő elem 18. Az amerikai
filmsztár csodakutya: … Tin Tin 19. Zilah román neve 22. Gyümölcs vagy zöldség nedve 24. … lock a billentyűzeten 25. Alap
operációs rendszer, melyet az IBM fejlesztett ki 27. A megfejtés
harmadik része 30. TA 31. Kínzóeszköz volt, ma „kínzó fitneszeszköz” 32. A megfejtés befejező része 33. A református Biblia
-magyarázat 37. Költőnk volt, …. Zoltán 40. A hírhedt havasalföldi vajda …. Tepes (közismert nevén Dracula) 41. „… van, …
van, ki-ki nyugalomba”, Arany János ismert verskezdete 42. ÁO
43. Kutya 45. Amit Ady feldob ismert versében
Függőleges:
1. A megfejtés első része 2. A hölgyek fülben is viselik 3. „Mint”
németül 4. Óriáskígyó 5. Elege van belőle 6. Szubatomi elemi
részecske angolos helyesírással 8. Japán elektronikai márka 9.
Dóra becézve 12. Nobel-díjas chilei költő keresztneve első betűjével 14. Izabella becézve 17. A villamos is ezt teszi József Attila
versében 20. AM 21. Eljött az ideje 23. Korszak 24. Régi német
autó- és motormárka 26. Közép-oroszországi folyó, a Volga
legnagyobb mellékfolyója 28. Orvosi betűszó, amely a szemben
lévő magas folyadéknyomásra utal 29. ZÓS 34. Ez jön a szemünkre este 35. TA 36. Ilyen kert is van 37. Posztóból készült
kabátféle 38. Csapadékos 39. Néma Lót! 44. Vállalkozási forma

A szeptemberi Ráckeresztúri Hírmondóban megjelent olasz
rejtvény helyes megfejtése: Aki mer, az nyer. Mindössze ketten
birkóztak meg a feladattal: Ábrahám Zsanett és Király Istvánné. A nyeremények a könyvtárban vehetők át nyitvatartási
időben. Gratulálunk!
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK”
Somogyi István Ráckeresztúron született 1932. március 19-én, egy négygyermekes család legidősebb gyermekeként. Szüleitől útravalóul olyan értékeket
kapott, mint hit, Isten-, szülő- és emberszeretet, kitartó szorgalom, tudásvágy,
hazaszeretet. Pista bácsi feleségével, Gajdó Juliska nénivel együtt ezeket az
értékeket adta tovább fiainak, Istvánnak és Lászlónak is.
Soha nem tagadta meg hitét. Felettesei nem nézték jó szemmel, hogy templomba járó vallásos ember, mégsem bocsátották el, hiszen megbízhatóan, pontosan dolgozott. Az éneklést a helyi vöröskeresztes énekkarban kezdte. Előbb
csak a helyi kulturális rendezvényeken lépett föl, később többször szerepelt a
környező településeken és a Keresztúr-találkozókon is.
„1938 szeptemberétől 1946 júniusa között végeztem a nyolc
elemit, csak a háború ideje alatt mulasztottam.” Fátyolossá
válik Pista bácsi tekintete, amikor szeretett tanítóit kezdi
sorolni: Láber Gizella, Kajszter Mária, a kistermetű Kovács
Író Paula és Kárász Erzsébet. Ők igazi tanítók voltak. Aztán
Blaskovics Béla, aki kántor is volt. „Végvári József volt a
háborús időben a leventeoktató-parancsnok, muzikális ember lévén igen szépen orgonált. Megalapította itt, a faluban
az énekkart, megszervezte, betanította a passiót. Krisztus
szenvedéstörténetét énekeltük. Én is tagja voltam ennek az
énekkarnak” – emlékezik vissza Pista bácsi. „Finom kezem
volt, nagyon szerettem rajzolni. Másoltam fényképeket, néhány centis eltéréssel fejből lerajzoltam Európa térképét,
szerettem és tudtam a matematikát.”
„1944. december 8-án jöttek be az oroszok. Engem is
elvittek robotra, árkot ásni, tizenkét éves lehettem, kistermetű voltam, az volt a szerencsém, hogy csak egy alkalommal
háborgattak. Emlékszem, a mostani posta körül ötvenhatvan ló volt bezárva egy területre, amikor az első berepülések voltak, valamennyit legéppuskázták. Hideg tél volt,
megfagyott minden, sok halott, orosz, német és magyar
áldozatok, talán még amerikai is volt közöttük. Kezdett kiengedni a fagy, és mérhetetlen bűz terjengett a faluban. Minden intézmény (bolt, hentes) be volt zárva, amíg a halottakat, a döglött állatokat el nem temették. Közhírré tette a
kisbíró: mindent csak forralva, megfőzve lehet fogyasztani.
Négy árkot ástak ott a szovjet emlékműnél, oda temették a
halottakat.”
„Jófejű gyerek voltam, szerettem volna továbbtanulni, de
sajnos a szüleimnek nem volt módjuk taníttatni. A legidősebb gyerek lévén maradtam a családi gazdaságban, ahol
az eke szarvát fogva énekelhettem naphosszat a határban.”

„1952. október 15-én vittek el katonának. Sztálinvárosba vonultam
be, ahol egy évet és két hetet voltam. Innét tiszthelyettesi iskolába
vezényeltek. Soha semmilyen körülmények között nem tagadtam
meg a hitemet, az Istent. Pakson, 1978–80 körül, amikor az atomerőmű épült, ott voltam a vasútnál mint mozdonyvezető. Paksot
szinte második otthonomnak tartottam. Ott volt a munkám, és
„kocsma” helyett a templomba jártam. Az ottani egyházi énekkar
szívesen fogadott, a passiót is énekelhettem. Vallásos életem
miatt sokszor voltam hátrányos helyzetben. A feletteseim nem
nézték jó szemmel a hitbéli elkötelezettségemet. Csak a megbízható, pontos, jó munkámnak volt köszönhető, hogy megtartottak az
állásomban, a munkahelyemen. Ez a Jóisten segítsége volt.”
„Háder Juliska néni hívott énekelni a vöröskeresztes énekkarba. Az énekkari próbákat az ő lakásukon tartottuk. Felléptünk helyi
kulturális rendezvényeken, aztán mentünk, ahova hívtak: Ercsibe,
Martonvásárra, Adonyba.1999 körül megkerestem egy fehérvári
népművelőt, aki által lehetőségem volt fellépni, szólót énekelni.
Magyar nótákat énekeltem főleg. Dóczi József nótáit szeretem.
Hozzávetőlegesen százhúsz-százharminc nótát tanultam meg. A
szolfézst én nem tanultam, nem is ismerem, de van egy kis szintetizátorom, amin megtalálom a hangot, ami hozzásegített az ének
tanulásához. A magam menedzsere voltam. Vonattal, busszal
utaztam, magam gondoskodtam a mindenkori szállásomról. Leveleztem, utaztam, Győrtől Budapestig, Abasártól Székesfehérvárig.”
Elismerő okleveleket, kis tárgyi emlékeket mutat Pista bácsi,
mindet az éneklésért kapta. Amíg énekelni járt, felesége, Juliska
néni állt helyt idehaza, elvégezve minden munkát. Pista bácsi most
nyolcvankét éves, nehezére esik a járás, a hangja is megkopott,
már nemigen tartja a külső kapcsolatokat.
Egyesek szerint Szent Ágostontól származik a mondás. hogy
„aki énekel, kétszeresen imádkozik”. Pista bácsi nagyon sokat
énekelt, és még mindig imádkozik.
Lejegyezte: Herkli Antal

„Tiszta udvar, rendes ház”
Az önkormányzat idén újra meghirdette a
„Tiszta udvar, rendes ház” pályázatot. A
bírálóbizottság végiglátogatta a jelölteket,
és javaslatot tett a képviselő-testületnek.
A „Tiszta udvar, rendes ház” címet
2014-ben Király Antal és Király Antalné
(Rákóczi Ferenc u. 39.), valamint Radócz
József és Radócz Józsefné (Gárdonyi
Géza u. 5.) nyerte el. Különdíjat kapott
Bencsetler Jánosné (Arany János u. 9.).
Ők jogosultak az önkormányzattól kapott,
Ráckeresztúr címerével díszített táblát
házukra felhelyezni. (A bizottság értékelését a 16. oldalon olvashatják.)

Egy nagylelkű felajánlásnak köszönhetően a községi könyvtár állománya mintegy
száz új, nagyon jó állapotú könyvvel gyarapodott. A Móra Kiadónál az elmúlt
években megjelent kötetek között megtalálhatók Janikovszky Éva, Bálint Ágnes,
Balázs Ágnes, Sohonyai Edit, G. Szabó Judit, Nógrádi Gábor regényei és a Lélekdoki
sorozat kötetei (Hogyan élheted túl, ha rád száll az osztály?, Hogyan élheted túl a szüleid
válását?). A felnőtteknek Vekerdy Tamás, Ranschburg Jenő írásait ajánljuk, a romantikus regények kedvelőinek Katherine Stone műveit (General Press Könyvkiadó). (Sz)
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Rongylabda
Albert Camus az 1957-ben átvett Nobel-díj egy részét a bebörtönzött magyar íróknak adományozta. Nem mindenki részesülhetett azonban az összegből. Hegedős László (1936–
2007) Vácott raboskodott ekkor, legfeljebb cellatársai tudhatták, hogy verseket ír, hogy költő. Eredetileg papnak vagy orvosnak készült volna, de 1956 minden tekintetben sorsfordító
pont volt életében. A forradalom alatt mentősként dolgozott,
ezért életfogytiglani fegyházra ítélték, így ifjúsága meghatározó éveit börtönben töltötte. Az emberségről – embertelenségről, helytállásról – megalkuvásokról szerzett, édes-keserű
tapasztalatok avatták íróvá. Amnesztiával szabadult, de a
kommunista rendszer soha nem bocsátott meg neki, ő pedig
soha nem bocsátkozott alkuba. A rendszerváltás után úgy
gondolta, hogy eljött az idő, el lehet kezdeni megfesteni a
forradalom igazi, valódi arcát. Ám pár év múltán arra döbbent
rá, hogy rengeteg tévhit, rengeteg félremagyarázás torzítja
még mindig 56-ot, nagyon kevés, vagy inkább nem is születnek őszinte, és tiszta irodalmi alkotások a szabadságharcról.
Keserűen mondja: „Feszített a harag. Nem azért, mert ifjúságom jó részét a diktatúra jóvoltából börtönben kellett töltenem.
A szégyen miatt, hogy nem született magyar szerző tollából
dráma!”. Máshol pedig így ír: „Hol van már ’56 igaza! Félszavak, féltettek árnyékolják. Ettől lidércesek álmaink. Mert mit ér
a tett, ha félúton megáll, ha színre hív megannyi hőst, ám
tetemre hívni bűnöst megriad? Bűnt temet a hősök mellé, és
bűnöst jutalmaz a meggyalázott sírok felett.” A rendszerváltás
után több mint tíz évvel Hegedős László Rongylabda címmel
drámát írt a szabadságharcról, amit 2005-ben a Térszínház
mutatott be. A színházi előadásból sugárzik a múlttal, jelennel
és jövővel szemben érzett történelmi felelősség. Ahogyan a
szerző is idézi a Jelenések könyvét: „Írd le hát, amit láttál, a
jelent, és ami ezután történik” – majd hozzáfűzi: „Ez lehetne
az igazi tett.”
Albert Camus a Nobel-díj átvételekor azt mondta: „Az író…
ma már nem léphet azoknak a szolgálatába, akik a történelmet csinálják, azoknak a szolgálatában áll, akik a történelem
szenvedő alanyai…” Bucz Hunor, a darab rendezője pedig így
ír a drámáról: „A Rongylabda a történelmet elszenvedők jussa. Az előadásban szereplő rongylabdát maga az író varrta.
Én még játszottam rongylabdával, de megcsinálni nem tudtam volna. A színészek csak hírből hallottak róla. Unokáink
pedig… A Rongylabda Laci ajándéka a jövőnek.”
HEGEDŐS LÁSZLÓ:
Sorok négy fiatal munkásra kivégzésük 25. évfordulóján
Titeket fiúk,
enni adtak egy zsáknak.
Titeket fiúk,
megrágtak, kihánytak.
Titeket fiúk,
felmondlak imámnak:
Józsi,
Lajos,
Gyuri,
János,
szikrázó függői hazámnak.
v. v.
(A Rongylabda c. tragikus színjáték a www.hegedoslaszlo.com
című honlapon elolvasható.)

IRÁNY A KÖNYVTÁR!
A Nemzeti Könyvtár sorozat hetedik darabja az Október 23. című
kötet. Szigethy Gábor szerkesztő
előszavában arra figyelmeztet,
hogy október 23-a magyar ünnep:
„Emlékezzünk a halottakra, a
hősökre, a »pesti srácok«-ra,
mindazokra, akik az utcai harcokban áldozták életüket hazájukért;
emlékezzünk a megtorlás éveiben
börtönben raboskodókra, s a
kisfogház udvarán meggyilkoltakra;
emlékezzünk a túlélőkre, akik
évtizedeken át szívükben, lelkükben őrizték a szabadság
álmát, a szabadulás reményét, a feltámadás hitét.” Emlékezzünk mindazokra, akik a sok szenvedés ellenére elmondták
az 56 őszén történteket a fiatalabbaknak, hogy soha ne
felejtsék el a magyar történelem egyik legfontosabb időszakát. Ahogyan Pilinszky János írta az Új Ember 1975. január
5-i számában: „múltunk a mi legfőbb reményünk. Mivel
paradox módon igazában csak az megváltható, ami megváltozhatatlan.”
A kötetben teljes egészében megtalálható a lapunk címoldalán lévő Nagy Gáspár-vers, és olvashatók például Németh
László, Féja Géza, Déry Tibor, Illyés Gyula gondolatai. Számos
korabeli dokumentum is szerepel a könyvben, fényképek,
röpcédulák, kéziratok.
(g)
Gasztrohangulatok
Talán nem véletlen, hogy éppen október
21-én, a szüret és az ehhez kapcsolódó
mulatság időszakában született Krúdy
Gyula, ugyanis nagy ínyenc hírében állt,
kedvelte a társasági életet, a nagy lakomákat és ivászatokat. Életművének
jelentős részét teszik ki gasztronómiai
témájú írásai, az ételekhez kapcsolódó
anekdoták, történetek, visszaemlékezések, legendák hűen tükrözik az étkezés
élvezetének nagy jelentőséget tulajdonító Krúdy hódolatát a vendéglátás művészete iránt.
A Nemzeti Könyvtár könyvsorozata létrejöttének célja a magyar
írott kultúra legjavának összegyűjtése, egységes megjelenéssel, a
neves erdélyi nyomdász, Misztótfalusi Kis Miklós antikva betűivel
szedve. Ebben a sorozatban jelent meg Krúdy ízei – Előhang egy
kispörkölthöz címmel az író egykötetnyi gasztronómiai témájú írása.
Krúdy mesél sörről, borról, kávéról és szivarfüstről, az Esterházy
rostélyos, az Újházi tyúkhúsleves eredetéről, Ferenc József császár
ebédjéről. Írásai a legnagyobb részletességgel tárják elénk az ételek illatát, ízét, az elkészítés és a tálalás módját úgy, hogy azok
minden érzékszervünkre hatást gyakoroljanak. Úgy tartják, azért
volt képes ilyen érzékletesen írni az étkezésről, mert ő maga sokat
nélkülözött, anyagi gondokkal és betegségekkel küzdött. Krúdy
sosem tüsténkedett a konyhában, csak enni szeretett; a családi
recepteket Zsuzsa lánya gyűjtötte össze, s adta ki apja halála után.
Igor Sztravinszkij orosz zeneszerző mondta egy alkalommal,
hogy „senki sem halhatatlan, amíg nem neveztek el róla ételt”. Ha
étel nem is, de ital őrzi hírnevét: a Krúdy fröccs kilenc deci bor és
egy deci szóda keveréke. Úgy vélte, hogy egy kevés szóda épp
annyi szénsavat ad a borhoz, amennyi kiemeli annak ízét. Nem
kizárólag a róla elnevezett fröccsel, de Krúdy beírta magát a halhatatlanok sorába.
Sz. K.
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TÁMOP-6.1.2/11/3 -2012-0070
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a
kistérségekben”

Az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda legfrissebb hírei
Kibővíti szolgáltatásait október 1-jétől az Egészségfejlesztési Iroda. Októbertől ingyenes EKG-vizsgálatot végzünk, melynek eredményét kardiológiai
szűrés keretén belül elemzi ki dr. Pásztor József háziorvos. Beutaló továbbra
sem szükséges!
Ráckeresztúron dr. Bánovics Ilona háziorvos vezetésével működik az
Idősek klubja. A következő alkalom: november 6., csütörtök, 16.00–
17.30, Szent János téri iskolaépület
Ercsiben a következő programok közül választhatnak az érdeklődők:
Főzőiskola Fodorné Békes Erzsébet dietetikus vezetésével. Kikötő Étterem
és Panzió, 2014. nov. 8., nov. 15., nov. 22., nov. 29., 9.00–12.00 óra között.
Jelentkezés a 06-25/520-777 telefonszámon.
Gyógytorna – Kormos Géza (Ercsi Egészségügyi Központ, minden kedden 12.00–13.00)
Felnőtt úszásoktatás – Vajdics András (Baczakó Péter Sportcsarnok,
péntek: 17–18 óra)
Szív-érrendszeri szűrés – dr. Pásztor József (Ercsi Egészségügyi Központ,
2014. okt. 21., 16.00–19.00)
Programjaink, friss információk és videók folyamatosan elérhetők az Egészségfejlesztési Iroda Ercsi hivatalos facebook oldalán: www.facebook.com/
e rc si. e f i . A vid e of e lvé te le k a w ww. you tu b e. c om /u se r/
ercsicsatorna weboldalon is megtekinthetők.
Az iroda munkatársai: dr. Nánási Judit szakmai vezető; Baczakó Andrea
egészségfejlesztési munkatárs, Fábiánné Susán Szilvia dietetikus munkatárs
Nyitva tartás: hétfő, szerda: 9.00–18.00; kedd: 9.00–17.00;
csütörtök, péntek: 9.00–16.00
Cím: Esze Tamás utca 14., az egészségügyi központ I. emeletén
Telefon: 06-25/520-777
E-mail: ercsi.efi@gmail.com
Honlap: http://ercsirendelo.hu/EFI.html

Programjainkra szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

2014. október
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Emlékfa ültetése a
2013-ban született
gyermekeknek
Amennyiben gyermekük
2013-ban született, és
szeretnék örömüket egy,
a gyermek nevével ellátott hársfacsemete elültetésével is kifejezni,
ezzel is gazdagítva faluközösségünket, akkor
kérjük, hogy 2014. október 30-ig jelentkezzenek
a 06-20/852-0360-as
telefonszámon.
Ültessünk fákat együtt az
Élet tiszteletére!

Időpont: 2014. november 23., vasárnap, 10 óra
Helyszín: kastélypark (a sportpálya mellett)
(A 2012-ben születettek tiszteletére ültetett facsemeték a kastély
kertjében megtekinthetők.)
Ráckeresztúr Község Önkormányzata,
Önkéntes Keresztúr, Katolikus Karitász

Karate ● OTEGAI Kupa karateversenyt rendeztek október 5-

ELADÓ

én Pusztaszabolcson tizenegy egyesület százhúsz versenyzőjének részvételével. Gondi Evelin és Székely Kata bronzérmet nyert, Petkes Csenge aranyéremmel tért haza.
Korhatár nélkül várjuk a fiatalokat edzéseinkre minden hétfőn
és szerdán 16.30-tól 17.45-ig.
Rövidesen elkészül a csoport önálló honlapja
www.kerukarate.hu címen.
Ujvári József karatemester

SZAMURÁJ 07 KFT.

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

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

Fotó: Bizsu
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Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik minden esztendőben Szent Ferenc
emléknapján, október 4-én. Ez a nap felhívja a figyelmet a vadon élő és házi kedvenc állatainkra, az emberek és állatok együttélésének szabályaira.
A környezetünkben nemcsak házi kedvencek és haszonállatok vannak, hanem
vadon élők is. A kertünkben találkozhatunk sündisznóval és sok énekesmadárral,
akik már ilyenkor elindultak a telelő helyük felé. Nem minden madár megy el, a
cinkék itt maradnak, és ilyenkor jönnek be a házak közé a baglyok. Az éles macskanyávogásra hasonlító hang a kuvik, a nevét arról kapta, hogy azt kiáltja magas
hangon, kuvik. Az erdei fülesbagoly is bejön a házak közé és ugyancsak hasonló
hangot hallat, de a monoton huhogás, amit hallunk az is tőle származik.
Ha kimegyünk a magunk keltette zajból és egy őszi estét a vadonban töltünk, a
csoda nem várat magára. Megelevenedik a természet. Találkozhatunk őzekkel, a
fiatalokat már leválasztotta az anyjuk, és megkezdik önálló életüket. Télre a rőtvörös bundájukat leváltják szürkésbarna szőrzetre, és csapatokba verődnek, külön
a bakok s a suták. A róka is téli bundára vált, és hallatja rekedtes ugatását az éjszakában. A vonuló madarak kora este elzúgnak a fejünk fölött, és egyre többször
halljuk a varjak károgását, jelezvén, hogy itt az ősz.
A világnapon ma már nemcsak a vadon élő, hanem minden állat védelmére
felhívják a figyelmet. A haszonelvűségnek sok állat esik áldozatul, a kedvtelési
állattartás pedig nem mindig alapul a felelősségen. Nemcsak az állatok világnapján, de a hétköznapokban sem szabadna elfeledkeznünk a bennünket körülvevő
természetről, élőlényekről.
Takács Flóra

2014. október

ÚTRAVALÓ ÜZENET
Emlékezz mindenre, aminek örültél, ami jó volt, emlékezz arra, amit
érted tettek, a nehéz órákra, amelyek szerencsésen elmúltak, és
azokra, akik segítettek abban, hogy
elmúljanak. Emlékezz arra, hogy
segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen
légy, fáradhatatlan, becsületes,
igazmondó és önfeláldozó. Felejtsd
el, ha félsz! Felejtsd el, ha gonosz
indulataid vannak! Emlékezz arra,
hogy mi a jó, és sose felejtsd el,
hogy csak jót szabad tenned, ártanod soha.
(Szabó Magda)

Tisztelt Ráckeresztúriak!
Nagylelkű segítségüket kérjük!
Sürgősen szükségünk lenne rácsos ágyra, babakocsira, feleslegessé vált pelenkára, babaruhára.
Kérjük, segítsenek, hogy segíthessünk!
Telefon: 06-20/232-8309
Köszönettel:
Ráckeresztúri Karitász

Megkérdeztük…
Milyen tapasztalatokkal zárult a „Tiszta udvar, rendes ház” verseny?

Válaszol: Gajdó Rita,

a bírálóbizottság egyik tagja
– A megtekintett porták mindegyike igényes, szépen gondozott, sok ötletet merítettünk egy-egy kreatív megoldás láttán. Érdemes valamennyi pályázóról szót ejteni. Egy idős néni zárkózott csak el a nyilvánosságtól, pedig ő irigylésre méltó módon tartja rendben és tisztaságban a portáját. A bizottság összefoglaló véleményét idézem, és gratulálok valamennyi pályázónak, a
két nyertesnek és a különdíjasnak.
Lukács István (Kossuth Lajos utca 6.): az idős nyugdíjas házaspár udvara igényesen berendezett, kreatív módon kialakított, utcafrontjuk rendbetételével, virágosításával hozzájárultak még a falu idei programjához is. Magyar László (Arany János
utca 11.): az udvar szépen, igényesen kialakított, a ház környéke rendezett, gyakorlatban is láthattuk, hogy valóban kétkezi
munka eredménye mindez. Bencsetler Jánosné (Arany János utca 9.): Irénke néni 83 éves, de két kezével gondozza a kertjét a mai napig. Király Antalné (Rákóczi Ferenc utca 39.): Rozika néni másodszor nyújtotta be pályázatát, nem véletlenül,
hiszen gyönyörű virágoskertje, rendezett udvara van. Prekop Györgyné (Kölcsey Ferenc utca 4.): Erzsi néni idős, beteg
asszony, nagyon nehezen jár, de a kertjét mindig rendben tartja, egyedül műveli. Simon Viktória (Kocsy-Mayer utca 16.): a
ház és az udvar szépen kialakított, igényesen berendezett és karbantartott is. Igazi formáját – a tulajdonos állítása alapján –
majd csak jövőre nyeri el, még a munkálatok kellős közepén állnak. Radócz József (Gárdonyi Géza utca 5.): nagyon igényesen kialakított és tiszta udvart tekinthettünk meg ezen a portán. Itt szembesültünk azzal, hogy egyszerű, de kreatív ötletekkel
is fel lehet dobni egy udvart. A házuk is a fentiek alapján készült el, egyszerűen, mégis igényesen berendezett, jól kialakított.
ifj. Magyar László (Gárdonyi Géza utca 22/a.): Igényes, szépen kialakított portát szemlélhetünk meg. Egy felújított szekér áll
az udvar közepén, érdekes hatást kelt a muskátlikkal, de mégis beleillik az összképbe.
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