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Móra Ferenc: Öreg diófák alatt
(…) Szép, szép a tavasz, hanem azért mégis jobban szeretem én az olyan derült őszt, mint ez a
mostani. Olyan nyugalom árad el az egész világon, mintha az Isten lelke lebegne felettünk, aki
betöltött mindeneket az ő áldásával. Aki nemcsak ígért: adott is, nemcsak reménységet bimbóztatott: gyümölcsöt is érlelt.
Igaz, nem olyan vidámkék most az ég, mint
tavaszon, hanem fátyolos a mosolygása, mint az
öreg emberé. Álmosan hunyorgat a napocska.
Sebaj, rászolgált a nyugalomra, megérlelte tüzével
aranyszemű gabonánkat.
Igaz, lustán csacsog és köddel takaródzik a
patakocska, mely az újmalajdoki malmot hajtja.
Sebaj, hadd pihenjen el szegény, elvégezte dolgát!
Aranyszemű gabonánkat lánglisztté őrölte, lesz
kalács a rácson, ha jön a karácsony.
Igaz, leperegnek virágaink, s úgy ingatják ágaikat a fák, mintha kezüket nyújtanák búcsúra.
Sebaj, kigyönyörködtük magunkat a virágok
pompájában, s méhecskéink telehordták mézzel
a kaptárt. (…)
Ti is, öreg diófáim, aludjatok szépen, öreg
szemem megnyugoszik derék törzseteken, hatalmas koronátokon, mely annyiszor betakart esőben, napsugárban. Úgy álltok itt, mint őrszemei a
falunak, mely alattatok nevekedett. Megvagytok
erőben, egészségben, nem hiányzik közületek
csak egy, a Matykó fája. Azt kivágtam: belőle
faragtam koporsót Malajdoki Mátyásnak...
Hanem azért nem maradtam magam. Körüllebeg azoknak a képe, akiket szerettem, s körülvesznek azok, akik szeretnek. (…) Most is itt
hever a lábamnál, s nézi, hogy írok. Csuri, a nádi
róka. Oda se néz öreg barátom annak az elkésett
sárgarigónak, amelyik Dióbél fájáról rikoltozik
rám: – Kell-e dió, fiú?
Eredj, bolondos rigó, eredj! Nincs már dió se,
nincs már fiú se. Öregember vagyok, s hálát
adok az Istennek, hogy befejezhettem ezt az írásomat az öreg diófák alatt. Megírtam az életem
történetét, mielőtt a Jóisten pontot tenne utána.
Lehet, hogy nem olyan érdekes, amilyennek én
látom, de egyet meg lehet belőle tanulni: hogy
nincs boldogság ezen a földön, csak annak, aki
embertársait szereti.

Tájékoztató az önkormányzati választásról
Rendőr–polgárőr iroda nyílt
Bodrogkeresztúri beszámoló és képriport
Rajzpályázat, olasz rejtvény
Folytatódik a SZERDÁK program
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Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választásról
A szavazás napja: 2014. október 12., vasárnap.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Hétfő, péntek: 8.30−12.00
A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben
Szerda: 8.30−12.00; 13.30−17.00
adhatja le szavazatát. Az a választópolgár, aki a szavazás napján
(Kedden és csütörtökön nincs
nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén
ügyfélfogadás!)
(azaz ideiglenes lakcímén) lesz, a június 23. napjáig létesített
Pénztár
tartózkodási helye szerinti szavazókörben átjelentkezéssel szahétfő: 8.00−12.00;
vazhat. Átjelentkezést október 10-én 16 óráig lehet kérni.
szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00
A szavazás menete: Vigye magával érvényes személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, jogosítványát) és érvényes
Egészségház
(Petőfi Sándor u. 7.;  25/455-804) lakcímkártyáját. Figyelem! Érvényes lakcímkártya hiányában nem szavazhat! A névjegyzék aláírása után a választópolHáziorvosok rendelési ideje
gár megkapja a szavazólapokat és egy üres borítékot. A szavaDr. Bánovics Ilona
zatot tollal kell leadni, × vagy + jelet téve a jelölt neve mellé.
Telefon: 06-30/475-5781
Figyeljen arra, hogy ne adjon le a megengedettnél több szavazaHétfő, szerda: 14–18
tot! A szavazat érvénytelen, ha nem × vagy + jel szerepel a
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12
Dr. Mihalicza Ingrid
körben, ha a szavazólap üresen marad, vagy ha a megengedettTelefon: 06-20/852-0350
nél több szavazatot adott le.
Hétfő, szerda, péntek: 8–12
Részletesebb tájékoztatás kérhető a polgármesteri hivatalban
Kedd, csütörtök: 14–18
működő Helyi Választási Irodától, illetve érdemes felkeresni a
(Péntekenként felváltva rendel a két www.valasztas.hu című honlapot.
háziorvos.)

Vérvétel (bejárat az udvar felől)

Szavazókörök Ráckeresztúron

001. számú szavazókör (Kossuth L. u. 37., kastély): Akácfa
utca, Budai utca, Eötvös József utca, Hattyú utca, Hóvirág utca,
Orvosi ügyelet
Korniss István utca, Kossuth Lajos utca, Liliom utca, Napsugár
Készenléti sürgősségi ügyelet
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az utca, Rozmaring utca, Rózsa utca, Szegfű utca, Vajda János utca
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30

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)

002. számú szavazókör (Szent János tér 31., Ráckeresztúri
Petőfi Sándor Általános Iskola): Ady Endre utca, Arany János utca, Bartók Béla utca, Bem József utca, Deák Ferenc utca,
Dózsa György utca, Erkel Ferenc utca, Gárdonyi Géza utca,
Kocsy-Mayer Gyula utca, Kodály Zoltán utca, Liszt Ferenc utca, Szent János tér, Táncsics Mihály utca, Táncsics Mihály köz

Gyógyszertári ügyelet

003. számú szavazókör (Hősök tere 4., Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola): Bajcsy-Zsilinszky Endre utca,
Csokonai Vitéz Mihály utca, Gróf Batthyány Lajos utca, Hősök
tere, Jókai Mór utca, József Attila utca, Kölcsey Ferenc utca,
Madách Imre utca, Mikszáth Kálmán utca, Orgona utca, Petőfi
Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca, Rácszentmiklóspuszta,
Szentlászlópuszta, Széchenyi István utca, Vörösmarty Mihály
Rendőrség – Segélyhívás: 107
vagy 112; Ercsi Rendőrőrs (járőr): utca
06-20/3800-039
004. számú szavazókör (Kossuth L. u. 37., kastély): Itt szaKörzeti megbízott (Méri István,
vazhatnak a nemzetiségi jelöltekre. A nemzetiségi jelöltekre
Vásári Dénes): 06-20/210-5166
csak a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok
szeptember 27., 28.: Martonvásár
október 4., 5.: Ráckeresztúr
október 11., 12.: Ercsi
október 18., 19.: Martonvásár
október 23., 25., 26.: Ráckeresztúr

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

szavazhatnak!

Helyi Választási Iroda

2014. szeptember

Kikre szavazhat a Ráckeresztúron
élő választópolgár?
Ráckeresztúr Község Helyi Választási Bizottsága
3 igen szavazattal határozatot hozott a polgármesterjelöltek, valamint az önkormányzati és a nemzetiségi képviselők sorrendjéről. A jogszabályoknak megfelelően nem ábécérendben szerepelnek
majd a jelöltek a szavazólapon, hanem ahogyan az
a sorsoláson eldőlt.

Polgármesterjelöltek sorrendje
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (független jelölt)
Paulovics József (független jelölt)
Marczinka Mária Magdolna (független jelölt)

Egyéni képviselők sorrendje
György László (független jelölt)
Szabó Dávid (független jelölt)
Ónody Miklós Attila (független jelölt)
Csizmarik Sándor (független jelölt)
Cseprekál István (független jelölt)
Paulovics József (független jelölt)
Lisziné Hunyadi Hajnalka (független jelölt)
Kókai Dávid (független jelölt)
Balogh Péter (Munkáspárt)
Szabó József (független jelölt)
Dienes Gábor (független jelölt)
Bakos Krisztina (független jelölt)
Novozánszki Csaba (független jelölt)
Marczinka Mária Magdolna (független jelölt)

Nemzetiségi jelöltek sorrendje
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél

Egy évvel ezelőtt indult útjára a Ráckeresztúri Hírmondó.
Már akkor elhatároztuk, hogy pártoktól, politikától és választási kampányoktól független újságot készítünk. Olyan lapot,
amely nemcsak híreket és tényeket közöl, nemcsak arról
szól, hogy mi történik a településen, hanem értékeket is
közvetít, s az írott szó révén közelebb hozza egymáshoz a
helyieket. A szerkesztésben arra törekedtem, törekszem,
hogy az önkormányzat tevékenysége mellett minden hónapban hírt adjunk az óvoda, az általános iskola, a helyi civil és
sportszervezetek, a falufenntartási kft., az egyházközség
munkájáról, eredményeiről.
Februárban indult a Száz éve történt – Ráckeresztúriak
az I. világháborúban sorozat, amely elsősorban a hősi halottaknak állít emléket, de olyan katonákról is szól, akik túlélték
a hadifogságot, hazatértek, s értékes tagjai voltak a helyi
közösségnek. Sokan talán feleslegesnek vélik mindezt, holott a múltunk és történelmünk kutatása hozzájárul a jövőnk
építéséhez. Ha nem okulunk eleink hibáiból, sosem lesz
esélyünk a harmonikus életre. Néha elég lenne egy-egy
novellán vagy költeményen eltöprengni, hogy rájöjjünk, ha
túl sokra tartjuk magunkat, azzal nemcsak önmagunknak
ártunk, hanem annak a közösségnek is, amelyben élünk.
Nagymamámtól a következő gondolatot kaptam útravalóul gyerekkoromban: „Légy szerény, mint az ibolya, melyet
sötétben is elárul illata.” Reményeim szerint a Ráckeresztúri
Hírmondó hasonlít szép tavaszi virágunkhoz, s szelíden,
vitáktól és zajos szózatoktól mentesen közvetíti Önöknek a
jót: híreket, gondolatokat, érzéseket, hitet és reményt…
Gajdó Ágnes

IDŐSEK
VILÁGNAPJA

Az önkormányzat idén is
megrendezi az idősek világnapját, melynek szervezője a Szent László Falugazdálkodási Nonprofit
Kft. lesz. Közreműködnek a Ráckeresztúri Mosoly
A Magyarországon lakcímmel rendelkező válasz- Óvoda gyermekei és a Ráckeresztúri Petőfi Sándor
tópolgár kérelmezheti, hogy a választási iroda Általános Iskola tanulói.
Időpont és helyszín:
szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson lakszeptember 28., vasárnap, 15 óra,
címére (lakóhelyére, lakóhely hiányában, illetve
átjelentkezést követően tartózkodási helyére),
Tornacsarnok
vagy a lakcíme szerinti szavazókör területén lévő, Az önkormányzat minden szépkorú ráckeresztúri
általa megjelölt egyéb címre.
lakosnak névre szóló meghívót küld. Kérjük, hogy
Helyi Választási Bizottság részvételi szándékukat szeptember 24-ig jelezzék a
454-095-ös telefonszámon. Aki nehezen mozog,
Egészségnap és véradás
azért szívesen elmegyünk autóval.
2014. szeptember 27., szombat, 9 órától
A rendezvény keretében kézimunka-kiállítást
A hagyományokhoz hűen idén ismét lesz egészségnap, szervezünk. Horgolt, hímzett terítőket, falvédőket,
melynek részletes programjáról szórólapokon, plakátokon más, saját készítésű kézimunkákat várunk. Jelenttájékozódhatnak. A Magyar Vöröskereszt helyi szerveze- kezni munkaidőben Pátkai Istvánnál lehet, telefon:
te véradást szervez. Az önkormányzat átadja a „Tiszta 06-25/454-095.

Balog Gyula
Balog Attila
Balog Sándor
Lakatos Judit

udvar, rendes ház” elismerő címeket.

Szent László Falugazdálkodási Nonprofit Kft.
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Rendőr–polgárőr iroda nyílt
A volt téesziroda épülete régóta üresen állt. Ebben alakították ki
a körzeti megbízottak és a polgárőrök irodáját. A megnyitó ünnepségen, augusztus 15-én részt vett Cseh István, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Vörös Ferenc rendőr ezredes,
rendőrségi főtanácsos, Fejér megye főkapitányának helyettese,
Nagy Zoltán rendőr ezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője és Szabó Zoltán rendőr őrnagy, az Ercsi Rendőrőrs őrsparancsnoka.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester ünnepi beszédében köszönetét fejezte ki a polgárőrök és a rendőrök munkájáért, amit a település közbiztonságáért végeznek. Mint mondta,
az épület még nincs teljesen kész, de a célnak megfelel. A felújítás mintegy 1,2 millió forintba került. Ennek az összegnek a
felét az önkormányzat, a másik felét Bodó Ferenc, a Prograg
Agrárcentrum Kft. tulajdonos-elnöke és Felcsúti Zsolt, az MPF
Holding Zrt. vezetője közösen finanszírozta. Vörös Ferenc ezredes ígéretet tett arra, hogy az irodát hamarosan felszerelik
azokkal a technikai eszközökkel, amelyek segítségével helyben
lehet jegyzőkönyveket felvenni, így nem kell a területileg illetékes Ercsi Rendőrőrsre menni.
Novozánszki Csaba, a Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség elnöke kiemelte, hogy a polgárőrök rendszeresen látnak el
közös szolgálatot a rendőrökkel. A jövőben tervezik a 24 órás
ügyelet beindítását, a rádiórendszer beüzemelését, a lovas
tagozat létrehozását, illetve a település kamerarendszerének
kiépítését, majd felügyeletét is. Cseh István megyei elnök bejelentette, hogy egyeztetett a Fejér megyei rendőrfőkapitány helyettesével, s ha a jövőben a rendőrségnél felszabadul járőr
autó, akkor azt a ráckeresztúri polgárőrség fogja megkapni. A
megyei vezető százezer forint értékben láthatósági mellényeket
ajánlott fel az egyesületnek.
(rh)

SZAMURÁJ 07 KFT.

AKCIÓK
TÁVFELÜGYELETI
SZOLGÁLTATÁS
1000 forinttól!
AKCIÓS
ESZKÖZCSOMAGOK
SZERELÉSSEL
MÁR 27 000 Ft-tól!
A RÉSZLETEKÉRT
ÉRDEKLŐDJÖN:

06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723
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Megújult a Szent János téri iskolaépület
A tavalyi nagy összefogásban bízva az önkormányzat idén
júniusban ismét fölkérte a szülőket, pedagógusokat, önkénteseket és a közfoglalkoztatottakat, hogy működjenek közre
a felújításban. Lisziné Hunyadi Hajnalka tartotta a kapcsolatot valamennyi közreműködővel. Ahogyan arról a múlt havi
Ráckeresztúri Hírmondóban olvashattak, az épület belseje
sok helyen megújult. A falakat, az ajtókat, a radiátorokat
lefestették, a parkettát felcsiszolták, lelakkozták. Ahol kellett, kijavították a lambéria alatt bomló, dohos falrészeket,
kicserélték a megrepedt ablaküvegeket, megjavították a
törött lábú szekrényeket, asztalokat.
Az alábbiakban a Szülői Munkaközösség és az önkormányzat összefoglaló írását közöljük.
Köszönettel tartozunk Glöck Zoltánnak, Nyitrai Hajnalkának, Vadászné Rózának és két lányának, valamint Tapoti
Rita tanárnőnek, akik a matematikatermet festették és takarították ki.
Juhász Zsolt, Kiss Attila, ifj. Kiss Attila, Izsó János,
Némethné Szűcs Dóra, Kövesd Ildikó és Ónodyné Nebehaj
Erzsébet tanárnő a biológia tantermet varázsolták széppé és
tisztává.
A kémiaterem Óanna Sándor, Kozocsa Tamás, Nyerges
Zsuzsa, Kozocsa Katerina, Mészáros Zoltán, Mészárosné
Andi, Mészáros Hajnalka, Endrődi Noémi tanárnő és
Sutyinszkiné Simon Ilona tanárnő munkáját dicséri.
Az angoltermet Fenekes Imre, Fenekes Imréné, Mayer
Sándor, Mayerné Radócz Etelka, Nyerges Zsuzsa és Tóthné Bányai Márta tanárnő vette szárnyai alá.
A történelemterem szépítésében Kálmánné Ladosinszki
Annamária, Kálmán Enikő, Kálmán Angéla, Ördög Melinda
és Izsák Gábor tanár úr működött közre.
Az énekterem felújításában Lukács János, Lukács Vivien, Gondiné Csobánki Mónika, Gondi Vivien és Kókai Dávid tanár úr segédkezett.

Ünnepélyes átadásra készülve
A 2-B-S Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.
1996-ban alakult családi vállalkozás, fő tevékenységi
köre a szántóföldi kultúrák termelése, jelenleg kb. 650
hektáron gazdálkodik. A kft.-ben tíz fő munkavállaló
dolgozik. A martonvásári székhelyű társaság 2010-ben
önerős beruházással birtokközpont építéséhez fogott
Ráckeresztúron két hektár területen. Az első ütemben
iroda és szociális épület gépkarbantartó műhellyel, fedett szín, valamint gabonatároló épült.
Jelenleg a második ütemben 30 000 férőhelyes árutojás-termelő és jércenevelő építése folyik európai uniós források bevonásával. Így megvalósítható, hogy a
megtermelt mezőgazdasági növények egy része biztosítsa az állatok takarmányszükségletét. A beruházással
újabb négy munkahelyet teremtenek.
A több száz milliós, Állattartó telepek korszerűsítése
című projekt ünnepélyes átadása szeptember 18-án
lesz, októberi lapszámunkban részletesen tudósítunk
az eseményről.
RH
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A 8-as tanteremben, ahol a 3. b osztályosok tanulhatnak, Juhász Zsolt, Kiss Attila, Bakóné Losonczi Judit és Orbán
Andrásné tanítónő segédkezett.
A németterem Fekete Olivér és Csanki Éva tanárnő segítségével készült el.
A lambériák, csövek, radiátorok, ajtók, ablakpárkányok festését és mindenféle javítási munkát a közfoglalkoztatottak végeztek, a felújítás legnagyobb részét nekik köszönhetjük. Név
szerint: Kucsera József, Komáromi Klára, Konrád Ferenc,
Dávid Lászlóné, Földesiné Juhász Andrea, Katona Sándor,
Kovács József, Pier Károly, Pintye Frigyes, Száraz László,
Fisch Johanna, Strobel Anasztázia, Béni István, Nyári Anikó, Nyitrai Hajnalka, Vadász Józsefné, Pesszer István,
Süveges Józsefné, Gyuricza Jánosné, Pátkai István, Pálinkás József, Berta Anikó, Kovács Józsefné, Béni Istvánné,
Ondrus Georgina, Lakatos Bernadett, Takács István, Kovács István, Kövesd Ildikó, Paizs Gabriella, Leitner Ildikó,
Sárközi Julianna, Nyerges Sándor. Köszönet illeti a Szent
László Falugazdálkodási Nonprofit Kft. dolgozóit is: Zólyominé
Margitai Zita és Zsigmond Szilvia a feladatok koordinálását
végezte, közreműködött Bokorné Illyés Ibolya, Simon Jánosné, Vasteleki Sándorné, Csizmarik Alexandra, Jurcsán
Istvánné.
Itt emelnénk ki Sörös Zsoltot, akinek a gyönyörű csiszolt,
lakkozott parkettát és az újjávarázsolt ajtókat köszönhetjük.
A folyosót és egy tantermet az állapotuk és terjedelmük
miatt vállalkozó festette. Új függönyök kerültek a folyosó ablakaira. A tantermekben elszakadt függönyöket Óanna Sándorné Margitka varrta szépre-jóra.
Visszakerültek a tablók a helyükre, új fogasokat raktak fel,
és a kihasználatlanul hagyott beugrókat is szépen bepolcozták.
Azokra majd ajtó kerül, és a gyerekek által szerzett kupákat
helyezik el ott.
A munka kezdetén csak reméltük, hogy ilyen nagy összefogás létezik, és nem csalódtunk. Erre az összefogásra lehet
építeni a továbbiakban is. Köszönjük mindenkinek, aki egy picit
is tett azért, hogy mindez megvalósuljon!
Szülői Munkaközösség
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

KEDVES SZÜLŐK!
Az Élet tiszteletére idén is emlékfákat
szeretnénk ültetni a sportpálya mellett.
Amennyiben gyermekük 2013-ban született, és szeretnék örömüket egy, a gyermekük nevével ellátott hársfacsemete elültetésével is kifejezni, ezzel is gazdagítva
faluközösségünket, akkor kérjük, hogy
2014. október 15-ig jelentkezzenek
a 06-20/852-0360 telefonszámon.
Az ültetés időpontjáról a következő lapszámban adunk hírt.
A 2012-ben születettek tiszteletére ültetett facsemeték a kastély kertjében megtekinthetők.
Önkéntes Keresztúr
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
Katolikus Karitász
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SZÜRETI BÁL 2014. október 4., szombat, 20 órától a tornacsarnokban
Szeretettel meghívjuk a község lakóit a hagyományos szüreti bálra.

Belépőjegy: 1000 Ft, vacsorajegy: 1200 Ft
Patronáló és belépőjegyek csak elővételben vásárolhatók Pollák Csillánál, Gajdóné Panninál, a Tejcsarnokban, a Rita Virágüzletben, a Csabi boltokban, Lisziné Hajninál, a Roxána Virágüzletben, Kozocsáné
Zsuzsánál, Bendákné Lengyel Edinánál, Gajdóné Julikánál. Bővebb információ: 06-20/542-7616.

Mindenkit szeretettel várunk!
Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány, Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség, Ráckeresztúr Község Önkormányzata
A táncosok érkezését a betyárok előre jelzik.

2014. szeptember
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Megkezdődött a 2014/2015-ös tanév
Szeptember 1-jén szakadó esőben igyekeztek a gyerekek a tornacsarnok felé, az ünnepélyes tanévnyitót az
időjárás miatt ugyanis ott tartották. Gergics Mihályné, a
Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója köszöntötte a megjelent vendégeket, a pedagógusokat és a diákokat. A harminchét elsőst hivatalosan is az
iskola tanulóivá fogadta, majd a nyolcadikosok átadták
a kicsiknek az iskola nevével ellátott nyakkendőt.
Az igazgatónő beszédében felidézte a nyári szünet
eseményeit: a napközis sporttábort, a Fejér Megyei
Művelődési Központ által szervezett bodajki olvasótábort, a Szent János téri iskolaépületben történt felújítási munkákat, a „Nyitott kapu” programot. Köszönetet
mondott mindazoknak, akik június 30-tól augusztus
első hetével bezárólag naponta átlagosan harminc tanuló délutánjait tették színesebbé, és azoknak is, akik a
felújítási munkálatokban részt vettek.
Az intézményvezető bemutatta az osztályfőnököket és az új kollégákat, akik most érkeztek az iskolába:
Fekete Éva testnevelő tanár és Gajdó Tímea tanító. Kérte a szülők segítségét is, hogy a pedagógusokkal közösen tegyenek meg mindent a gyerekekért.
A tanévnyitón közreműködött Máté Bíborka 6. b,
Drozdik Balázs 2. a és Levolt Gábor 2. b osztályos tanuló.
Az igazgatónő zárásként Hamvas Béla bölcs gondolatát osztotta meg a hallgatósággal: „A fény csak abban
válik áldássá, aki másnak is ad belőle... Amit szerzel,
amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, oszd meg.”
RH
Köszönetnyilvánítás • A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói és dolgozói nevében köszönjük Ráckeresztúr Község Önkormányzatának, a Szülői Munkaközösség
tagjainak, a Szent László Falugazdálkodási Kft. minden dolgozójának és a közfoglalkoztatott dolgozóknak azt a szorgalmas,
lelkes, kitartó munkát, amellyel a nyár folyamán széppé, élhetőbbé tették iskolánk Szent János téri épületét. Köszönetünket
Teleki Pál gondolatával erősítenénk meg: „Találékonysággal,
erős akarattal, összefogással és sok szeretettel gyakran lehet
segíteni ott, ahol az anyagiak hiányzanak.”
Iskolavezetés

ELADÓ

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

1. a osztály: Pintér Piroska – Gajdó Tímea
Balogh Jeromos, Cserna Gréta, Csizmarik Boglárka, Dobi
Lénárd, Durányik Sára, Garamszegi Hanga, Jankovics Kincső, Kihári Adrienn, Molnár Zsombor, Kortyis Norbert, Mihály
Zoltán, Molnár Bence, Nikolics Márkó, Szabó Jázmin, Szalay
László Bendegúz, Szántó Levente, Szilágyi Roxána, Tóth
Kíra, Tóth Ramóna
1. b osztály: Sutyinszkiné Simon Ilona – Gergely Gabriella
Ajtai Károly, Bilik Roland, Bendák Dávid, Glócz Tamás,
Hertelendi Dávid, Kocsis Nóra, Kovács Dorina, Lakatos Dzsenifer, Lőke Viktor, Mészáros Levente, Mészáros Rebeka, Sinka Szimonetta, Sipos Evelin, Szilágyi Dominika, Tóth Fanni,
Váradi Gyula, Világosi Balázs, Völcsei Milán
Fotó: Herkli Antal

A 2014/2015-ös tanév rendje
Őszi szünet: 2014. október 27–31.
Téli szünet: 2014. december 22. – 2015. január 2.
Tavaszi szünet: 2015. április 2–7.
Az utolsó tanítási nap: 2015. június 15.
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B ODROGKERESZTÚR , 2014
A Keresztúr nevű települések XV. nemzetközi és
hazai találkozójának 2014. augusztus 21. és 24. között Bodrogkeresztúr adott otthont.

„A Keresztúrokkal minden esztendőben más és más helyszínen találkozunk, mégis ugyanúgy ugrunk egymás nyakába,
mint öt, tíz, tizenöt évvel ezelőtt. Ugyanúgy csillog a szemünk, amikor kérdezzük egymástól: hogy vagy, mi történt
veled, hogy megy a sorod? Ami fontos, meg is várjuk a választ, mert fontos nekünk a KERESZTÚROK nagy családjába tartozó családtagok sorsa.” Baráti üdvözletként ezt írta a
programfüzet elejébe Májer József bodrogkeresztúri polgármester.
Az idei találkozó résztvevői • Erdélyből: Apátkeresztúr,
Berekeresztúr, Gerendkeresztúr, Maroskeresztúr, Ördög-

A BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület

A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület
Halász Tibor

Marczinka Mária Magdolna

keresztúr, Székelykeresztúr, Szilágyfőkeresztúr; a délvidékről: Bácskeresztúr, Ókeresztúr; Kárpátaljáról: Tiszakeresztúr;
az anyaországból: Almáskeresztúr, Balatonkeresztúr, Bodrogkeresztúr, Hejőkeresztúr, Kaposkeresztúr, Magyarkeresztúr, Murakeresztúr, Nemeskeresztúr, Petrikeresztúr, Ráckeresztúr, Rákoskeresztúr, Sajókeresztúr, Sarkadkeresztúr,
Sárkeresztúr.
Ráckeresztúrt ötvenhárom fős delegáció képviselte. Civil
szervezeteink színvonalas műsorral mutatkoztak be, képviselve szülőfalunkat. A Pávakör Egyesület népdalokkal készült, A BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület népdalcsokrot,
Marczinka Mária Magdolna csárdáscsokrot adott elő. A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület a fekete-fehér koreográfiát és a boszorkánytáncot mutatta be. Halász Tibor, a Pávakör Egyesület művészeti vezetője gitár- és szájharmonikaszólóval lépett a közönség elé, előadásakor színpadra állt
valamennyi ráckeresztúri szereplő a polgármester asszonynyal együtt. Képviselték községünket, bizonyítva az összetartozást, a közös célt, a közösség erejét.
„Mert aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az
kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.” Így született meg a Keresztúr nevű települések
nemzetközi és hazai találkozója is…

A Ráckeresztúri Pávakör Egyesület

A ráckeresztúri küldöttség a színpadon

Májer Csaba József további képei a www.flickr.com/
photos/xvkereszturoktalalkozoja honlapon tekinthetők meg.

A búcsúzás pillanatában (miként a fotón is látszik) a találkozó minden résztvevője a BOR-ÁSZOK vezetésével
együtt énekelte: „A poharat emeld a magasba fel! Éljen a
társaság! Éljen a barátság! Éljen a bor!”
Élménydús négy napot magunk után hagyva, kicsit nehéz
szívvel, de lelkileg feltöltődve búcsúztunk egymástól. Találkozunk jövőre Székelykeresztúron!
Baki Bálintné

2014. szeptember
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SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT − RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
Idős vitéz Érces Ernő 1892. február 6-án született Éberhardt néven Zalaegerszegen. Az I. világháborúban orosz és olasz harctereken szolgált, törzsőrmesterként szerelt le. Számos kitüntetést
kapott, mégis csak 1940-ben avatták vitézzé (ekkor vette fel az
Érces nevet). Unokájától, Érces Ilonától kaptuk a fényképeket és
azt a ceruzarajzot, melyet 1940-ben a hadikórházban készített
róla egy bajtársa (vagy orvosa?).
Ráckeresztúrról a Nagy Háborúban 376 katona vett részt, akik mindannyian becsülettel megállták a helyüket. Néhányan közülük kiérdemelték, hogy a Vitézi
Rend tagjai legyenek, a legénység tagjai a „Nagyezüst” (= I. osztályú) vitézségi
érem megszerzése után. Fényes külsőségek között kapták meg a kitüntetést,
amihez úgynevezett vitézi telek is járt, és a vitézi előnevet legidősebb férfi leszármazottjuk is használhatta. A földeket a birtokosok „önkéntes” felajánlásaiból osztotta ki a kormányzó. Fejér megyében Dreher Jenő gyáros, nagybirtokos
kajászószentpéteri birtokából több alkalommal, összesen mintegy 100 kataszteri
holdat adott át „a haza védelmében kitűnt honfiak részére”. Több ráckeresztúri
vitéz lett így Dreher-föld tulajdonosa. (Megjegyzés:1 kat. hold = 1600 négyszögöl)
Éberhardt Ernő nem Ráckeresztúr szülötte, de itt élte le az életét. A Petőfi Sándor
utca 20-ban épült házát egyik fia, Elemér László tervezte. Idősebb Érces Ernőről a
Ráckeresztúr község története című könyvében Novák József is megemlékezett.
Éberhardt Ernő Zalaegerszegen született 1892. február 6-án, szülei Éberhardt
József és Borsos Teréz, nővére Karolina. „Iskolái elvégzése után, kitanulta a kőműves szakmát, majd segédként Budapesten és helyben fejlesztette szaktudását.” (N. J. közlése)
1914-ben feltehetőleg Zalaegerszegről sorozták be a nagykanizsai császári és
királyi 48-as vagy a 20-as honvéd gyalogezredhez. Arra vonatkozóan nem találtunk adatot, hogy Ráckeresztúrról vonult be a 69-es, a 17-es gyalogezredhez.
(Háborús történetét még kutatni kell.) „Orosz és olasz harctereken küzdött. Törzsőrmesterként szerelt le.” Kétszer sebesült és kitűnhetett rendkívüli bátorságával,
mert felettesei a legnagyobb elismerésekre terjesztették fel őt. Kevés katona büszkélkedhetett annyi éremmel, mint ő.: I. osztályú ezüst vitézségi érem (ún.
„nagyezüst”) 2×; II. osztályú ezüst vitézségi érem („kisezüst”); bronz vitézségi érem
2×; Károly csapatkereszt;
sebesülési érem 2 sávval
(kétszer sebesült), szolgálati jel (hat évnél hosszabb
szolgálat után adták), magyar háborús emlékérem.
Feltehetően Zalaegerszegen vette feleségül Lendvai Máriát (1894. IV.
14.) aki ugyancsak Zala megyéből, Milejből származott. (A bal oldali
fényképen feleségével együtt látható.) Ernő fiuk 1921-ben
Erzsébetfalván (ma Pestszenterzsébet) született.
Idősebb Érces Ernő 1925-től foglalkozott Ráckeresztúron gazdálkodással. Már itt született Elemér László, Tibor és Ilona nevű gyermekük.
Tevékenyen részt vett a község társadalmi és egyházi életében is;
1944 után tagja volt az Egyházi Tanácsnak. Az 1945. június 7-én megalakult Nemzeti Bizottságban, a MKP tagjaként a képviselő-testületben
dolgozott. A faluban folyó építőipari munkákban, így 1952-től a templom 230 éves évfordulóján elkezdődött általános renoválásban is közreműködött. A freskók alá a vakolatjavítást és a kőművesmunkákat ő
végezte.
Háborús érdemeiért 1940-ben a Vitézi Rend tagjává avatták, aminek egyik feltétele volt, hogy idegen hangzású vezetéknevét magyarosítania kellett. Éberhardt Ernő az Érces nevet vette fel.
Vitéz Érces Ernő 1967-ben hunyt el, sírja a ráckeresztúri temetőben
található.
P. I.

10

2014. szeptember

„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK”
Molnár Antal Ráckeresztúron született, jelenleg is itt él. A helyi általános iskolában tanult , majd esztergályos szakmunkás lett. Később tovább képezte magát, és Százhalombattán mint gőzkazángépész, üzemtechnikus dolgozott,
1990 és 2003 között a Dunamenti Erőmű kereskedelmi és üzemviteli főelőadója volt. 1993-tól 2004-ig a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolában számítástechnika szakkört vezetett. A 2002-ben nyílt teleház működtetésében a
kezdetektől 2006 februárjáig vett részt. Jelenleg nyugdíjas, és a hobbijának él.
Amatőr meteorológusként sokaknak segít időjárási előrejelzéseivel.
Aki nem ismerős Ráckeresztúron, annak talán fel sem
tűnik a háztetőre szerelt sokféle műszer, kamera és
más érdekes berendezés. Vagy ha mégis, az átutazó
nyilván azt gondolja, a televíziós műsorok eléréséhez
és az internet használatához van minderre szükség.
Holott Molnár Antal portáján nem ezért található ennyiféle szerkezet. Ő amatőr meteorológiai állomást működtet, és a számítógépek segítségével percről percre friss
információkkal látja el az időjárás iránt érdeklődőket.
Nemcsak saját honlapján, a molant.rkt.hu oldalon
találhatjuk meg, hány Celsius-fok van éppen Ráckeresztúron, vagy mennyi csapadék esett, hanem az
idokep.hu és az amsz.hu honlapokon is. Antal 1996-tól
rögzíti megfigyeléseit, 2008 júliusától már egy WS-2350
típusú automata adatainak felhasználásával dolgozik.
Előrejelzéseit hetente készíti kifejezetten Ráckeresztúrra vonatkozóan, de az aktuális időjárási adatokat percenként frissíti a gép. Nyugati tájolású webkamerája
segítségével a felhőképet is megfigyelhetjük. Nyomon
követhetjük a légnyomás, a páratartalom mértékét, a
szélirányt, a hőmérsékletet, a hőérzetet. Ha kedvünk
úgy hozza, az Antal által készített, a havi időjárási jellemzőket ábrázoló grafikonokat is tanulmányozhatjuk.

Molnár Antal halk szavú,
szerény ember, korábban
rendszeresen részt vett a községi rendezvényeken, és fáradhatatlanul fotózott, készített videofelvételeket. Tekintélyes digitálisfénykép-gyűjteményét precízen rendben tartja,
nagyban megkönnyítve ezzel a régi események után kutakodó helytörténészek munkáját.
Antal időjárási adatbankját nemcsak laikusok vették már
igénybe, hanem például a Szegedi Tudományegyetem kutatói is, akik a lászlópusztai tehenészetben végeztek felméréseket. Mi, akik Ráckeresztúron élünk, jó, ha tudjuk, hogy
Antal honlapján akár hétnapos előrejelzést is megtekinthetünk a helyi viszonyokról.
Minthogy az internet folyton változik, fejlődik, Antal is
e lké sz íte tte ú j ho n la p já t (h ttp ://an ti- ba cs ihonlapja.webnode.hu), amit ugyancsak érdemes fölkeresni.
Itt olvasható, hogy az amatőr meteorológus életében nemcsak a számítógép foglal el fontos helyet, hanem az univerzum kialakulásának, működésének, a földönkívüli élet lehetőségének kutatása is.
A honlapon olvasható mottó számomra nagyon szimpatikus: „Nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség!”
G. Á.; fotó: Herkli Antal

RAJZPÁLYÁZAT
Ráckeresztúr Község Önkormányzata az állatok világnapja alkalmából „Nálatok laknak állatok?” címmel rajzpályázatot hirdet óvodás és
általános iskolás korú gyermekek részére öt korcsoportban.
A pályázat korcsoportjai: 1. óvodások 5 éves kortól; 2. 1–2. osztályosok; 3. 3–4. osztályosok; 4. 5–6. osztályosok; 5. 7–8. osztályosok
A pályázat témája: kedvenc háziállat vagy vadállat
A pályamunka címét a gyermek határozza meg. A rajz minimum
A/4-es méretben készüljön, bármilyen rajzeszközzel. A rajzhoz
mellékelhető néhány mondatos fogalmazás arról, miért szereti
éppen azt az állatot.
A rajzokat személyesen az önkormányzatnál kell leadni
nyitvatartási időben 2014. október 3-ig a pályázó nevével,
életkorával együtt.
Eredményhirdetés: 2014. október végén.

Gesztenye Guszti beköltözne...
Pályázat 5–8 éveseknek

Készítsetek minél több gesztenye felhasználásával
egy házat, bútorozzátok be, a háznak legyenek
lakói is. Az alkotásról készült fotót küldjétek el
a jatek@mora.hu e-mail címre 2014. november
14-én 12 óráig.
A zsűri által kiválasztott legjobb tíz pályaművet
a Móra Kiadó közönségszavazásra bocsátja saját
facebook-oldalán (így keressétek: Móra Kiadó
rajongói oldal). A szavazás november 17–28 között lehetséges, a legtöbb szavazatot gyűjtő fotó
tulajdonosa nyeri a közönségdíjat, egy 10 000 Ft
értékű könyvcsomagot.
Az első három helyezett 4-4 db jegyet nyer a
Pesti Magyar Színház Égigérő fű vagy az Andersen – avagy a mesék meséje című darabjára
(vidéki nyertes esetén a díj könyvcsomagra cserélhető).
Eredményhirdetés: december 1.
A nyertesek e-mail értesítőt kapnak. Kérjük, a levélben adjátok meg a következő adatokat: név,
Ráckeresztúr Község Önkormányzata életkor, szülő telefonszáma.
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Zarándoklat Győrbe

Kenyérszentelés a templomban

Gondolatok Szent István ünnepén
Napjainkban sokszor idézik Magyary Zoltánt, a
„modern” magyar közigazgatás atyját, aki vallotta,
hogy a közigazgatás, az állam nem önmagában és
önmagáért van, hanem a közjót kell szolgálnia, az
állampolgárok boldogulását.
Igazán stabil és maradandó csak az az állami berendezkedés lehet, ami nemcsak a hatékonysággal
törődik, hanem alapelvei közé emeli az erkölcsösséget és a szolgálat gondolatát is.
Az erkölcs és állam elválaszthatatlanságának szellemi gyökere Magyarországon egészen Szent István
király korára vezethető vissza, aki felismerte, hogy
egy kizárólag önmagában, a saját erejében bízó államhatalom igen sebezhető. A maradandósághoz szükség van egy nem változó, magasabb értékrendre is,
amely állandó mértékül szolgálhat egy ország számára.
Szent István zsenialitása alázatában rejlett: azzal,
hogy országát Szűz Mária gondoskodására bízta, a
magyar állam valódi alapkövét nem a földi létben,
hanem az Örökkévaló kezében tette le. Ezzel olyan
megtartó erőt „épített bele” a magyar államiságba,
amely lehetővé tette, hogy minket mind a mai napig
semmilyen történelmi vihar nem tudott szétzilálni.
Államformák jönnek és mennek, a hatalom hol
tiltja, hol támogatja, hogy államalapító királyunkról
megemlékezzünk, de bármilyen időket is éljünk, a mi
dolgunk, hogy augusztus 20-án álljunk meg egy pillanatra, és adjunk hálát szent királyunknak és a Jóistennek, hogy létezünk.
(DR)

KERESZTELÉSI FELKÉSZÍTŐ
Tisztelt kisgyermekes szülők, tisztelt keresztségre
jelentkezők!
A keresztség szentségének kiszolgáltatásához szükséges felkészítő sorozat őszi alkalmaira szeptember 30-ig jelentkezhetnek Varga Viktornál a 06-20-232-8309 telefonszámon.
A keresztséget a jelentkezést megelőzően Hankovszky Béla,
Jácint atyánál kell kérni, minden vasárnap a szentmise (11.30–
12.30) után, a templom sekrestyéjében.

Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség

Az elmúlt három évben egy-egy buszos zarándoklatra szűkítettük az „egyházközségi hetet”, vigyázva, hogy a Szűzanya
ünnepei köré fűzzük a zarándoklat koszorúját. Márianosztra és
Sümeg után Győr, a „szentek” és a folyók városa volt az úti cél.
A Káptalandombon lévő Püspöki Székesegyházat, a Nagyboldogasszony-bazilikát, a déli mellékhajóban Szent László
király hermáját néztük meg. Imádkoztunk Boldog Apor Vilmos
vértanú püspök szarkofágja előtt, ott, ahol Szent II. János Pál
pápa is imádkozott. Zarándokcsoportunk szentmisén vett
részt, amit Jácint atya mutatott be a Könnyező Máriakegyoltáránál. A székesegyház mellett a kora Árpád-kori
templom romjainál a kisebb gyerekek végigjárták a régi köveket. A Püspökvár épületében Apor Vilmos emlékkiállításán
láttuk a vértanú püspök palástját, miseruháját és a vérével
átitatott kendőt. A katakombában lévő oltárt, amit két benzineshordóra állítottak. (Apor Vilmos győri püspököt 1945-ben
egy orosz katona agyonlőtte, mert a tőle menedéket kérő Győr
környéki asszonyokat nem adta prédának.)
Érdekes látnivaló volt a képen látható kármelita templom
lorettói kápolnájában a Fekete Mária-szobor. Majd a bencés
templomba mentünk, ami Győr felújított terének legszebb
ékessége. Néhány keresztúri bencés diáknak is ez volt a
temploma, hisz itt volt az alma mater is. Boldog csendesség,
szapora szívverés, alig látható büszkeség a gyönyörűséges
templom falai között.
Elhaladtunk a dinamó és a szikvíz feltalálója, Jedlik Ányos
hatalmas szódásüveget formázó szökőkútja mellett, majd
következett a győri zsinagóga, előtte az emlékezés oszlopával. Átsétáltunk a Rába hídján is.
Élménydús, lélekemelő zarándoklat volt. A zarándokének
néhány sora még most is a fülünkbe cseng: „Máriához, drága
Szűzanyánkhoz, tisztelettel járulunk. / Őt dicsérje hangos énekével bizodalmas szózatunk. / Skapuláré szende Királynéja,
kármeliták kegyes pártfogója, / Jóra térő, bánatos kebellel
lábaidhoz borulunk.”
Szöveg és kép: Herkli Antal
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Mese – nem csak gyerekeknek
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A kastélyiskola Olivér elmesélte, mi történt vele, mire a tündér egy rozoga, düledeSzeptember elseje
volt, a tanévkezdés
napja. A diákok az
évnyitóra igyekeztek, a sűrű, sötét
fellegekből ömlött
az eső, mintha
őszanyó a tanulókkal együtt a nyarat siratta volna.
A pusztaszabolcsi kastély, mely otthont adott az iskolának, hívogatóan tárta ki kapuit. Olivér nem őrzött kellemes
emlékeket az első évről. Ő volt a legkisebb az osztályban,
társai folyton gúnyolták különös viselkedése miatt. Olivér
ugyanis egy tündérrel beszélgetett. Ő segítette át az első
éven, és most is ott várt rá az iskolában.
A tanévnyitó után a gyerekek átmentek az épület hátsó
részében kialakított kollégiumi szobáikba. Még mindig szakadt az eső. Olivér kicsomagolt, és elterült az ágyán. Nemsokára Tünde látogatta meg, a kis tündér barátja, és együtt
töltötték az egész délutánt, mígnem Boldizsár, az iskola leghírhedtebb tanulója el nem rontotta önfeledt játékukat.
Teltek-múltak a hetek, a tanulókra egyre több feladat
hárult, s Olivér is elfelejtette már összetűzését Boldizsárral.
Délutánjait tanulással töltötte, és ha végzett, mindig maradt
ideje Tündével játszani. A kis tündér örömmel mutatta meg
az iskola csodaszép parkját, az arany, barna és vörös színekben pompázó fákat.
Egy hűvös, szeles novemberi napon Olivér éppen kifelé
bámult az ablakon, és azon gondolkodott, mit fognak Tündével játszani, mikor odalépett hozzá a tanárnő.
– Olivér! Ha nem figyelsz, hogyan fogod megjegyezni a
házi feladatot?
Olivér felocsúdott bámészkodásából és a tanárnőre nézett, aki inkább érdeklődve, semmint bosszúsan nézett rá.
Olivér kedvelte őt, mert mindig mosolygott, sohasem dorgált
meg senkit, és volt valami megfoghatatlan erő benne, amitől
egész lénye ragyogott, akár a nap.
– Elnézést, tanárnő – kért bocsánatot Olivér.
– Mint már mondtam – kezdte a tanárnő –, egy különleges feladatom van számotokra. A következő órára gyűjtsetek
annyi papírt, amennyit csak tudtok. S hogy ez miért fontos, a
következő órán kiderül.
Olivér és Tünde egész délután azon tanakodott, honnan
szerezzenek papírt. A tündér felajánlotta, hogy televarázsolja
a szobát papírral, de ezt az ötletet hamar elvetették. Végül
abban állapodtak meg, hogy Olivér körbejárja a falut, bekopogtat mindenhová, és elkéri a felesleges papírhulladékot.
Másnap Olivér egy kis kocsit maga után húzva egyedül járta
körbe a falut. Délutánra a kocsi megtelt, alig bírta húzni. Már
visszafele igyekezett a kollégiumba, amikor összetalálkozott
Boldizsárral és barátaival, akik szintén a falut járták. Mikor
észrevették, Boldizsár odasúgott valamit a mellette haladó
fiúnak, mire az elvigyorogta magát és bólintott egyet.
– Nem nehéz az a kocsi neked, Törpe? – kérdezte Boldizsár Olivért, mikor közelebb értek egymáshoz.
– Elbírom – felelte Olivér, majd ki akarta kerülni őket, de
azok nem engedték.
– Hadd segítsünk! Majd mi visszük helyetted ezeket.
S válaszra sem várva átpakolták Olivér kis kocsijából a papírokat a saját talicskáikba. Olivér hiába tiltakozott, és kérlelte
őket, hogy adják vissza, azokat ő gyűjtötte, csak félrelökték
és kinevették. A kisfiú nagyon szomorú volt, és keservesen
zokogva ült le az út szélére. Így talált rá Tünde.

ző viskóhoz vezette.
– Szervusz, Olivér, már vártalak! – köszöntötte őt egy hölgy, aki
az egyik szobából jött ki. A hölgy barátságosan mosolygott, és
testét ragyogó fény vette körül. – Ne félj! A tündérek királynője
vagyok. Tudom, mi történt veled az imént. Tessék, ez egy varázsládikó, holnap vidd magaddal természettan órára – nyújtott át egy
kis ládikót a tündérkirálynő Olivérnek.
Természettan órán nagy zsivaj fogadta a tanárnőt. A papírtornyok ott sorakoztak a fal mellett, mindenki izgatottan mutatta, mekkora kupac papírt sikerült összegyűjtenie. Olivér csendben ült a
helyén, és a többieket figyelte. Egész este azon töprengett, vajon
mi lehet a ládikában, de akárhogy is próbálta, kinyitni nem tudta, s
mivel Tünde sem látogatta már meg aznap, így betette a zsebébe,
s most arra várt, hátha valahogy rájön a nyitjára. A tanárnő a tábla
elé állt, mire a teremben abbamaradt a beszélgetés.
– Látom, rengeteg papírt sikerült összegyűjtenetek! Ennek nagyon örülök! – kezdte a tanárnő, és a papírhalomra pillantott.
Erre mindenki kórusban kezdte el kiabálni, ki melyik papírkupacot gyűjtötte.
– Nos, gyerekek – csitította le a tanulókat a tanárnő –, mint
tudjátok nap mint nap rengeteg papírt használunk. Azon írunk,
abból készülnek a könyvek, újságok, miegymás. Ehhez azonban
nagyon sok fa és egyéb anyag szükséges. S hogy megóvjuk a
fákat a kivágástól, a már meglévő papírt újra felhasználják, azaz
újra könyvet, füzetet, újságot és sok minden mást készítenek belőle. Most pedig mindenki fogjon meg a papírtornyából annyit, amennyit elbír, mert elmegyünk a falu nyomdászához, hogy ezekből a
papírokból készítsen újabb újságokat.
A nebulók teljesítették a tanárnő kérését, egyedül Olivér maradt
a helyén.
– Valami baj van, Olivér? – kérdezte a tanárnő.
– Én… én nem hoztam
papírt – felelte csendesen.
– Nem tudtál gyűjteni?
– De, csak…
– Csak?
– Csak elvették tőlem
az összeset – nézett Boldizsárra Olivér. Erre a mondatra Boldizsár arca lángba borult, és fejét lehajtva a cipőjét nézegette.
– Nem szép dolog elvenni mástól azt, amiért megdolgozott.
Igaz, Boldizsár?
– Igen, tanárnő. Többé nem fordul elő.
– Van neked egy ládikád, ha jól tudom, ugye? – fordult vissza a
tanárnő Olivér felé.
– Honnan tud róla a tanárnő? – kérdezte meglepetten Olivér.
– Nem is sejted? – nézett mélyen a fiú szemébe. Olivér csodálkozva ismerte fel a tanárnőben a tündérkirálynőt.
– Vedd elő a ládikát, kérlek!
Olivér kitette az asztalra a ládikát, mire annak felpattant a teteje,
és csak úgy röpködött kifelé belőle a rengeteg papír. A tanulók
tátott szájjal nézték a történteket, és a ládikó addig nem hagyta
abba a papír szórását, míg az egész teremben térdig nem ért a
papír. Ekkor a tündérkirálynő tanárnő pajkosan Olivérre kacsintott,
Boldizsárral és barátaival toronyba rakatta a sok papírt, s mikor
elkészültek vele, Olivéré lett a legmagasabb. A többiek éljenzésben törtek ki, odaszaladtak Olivérhez, és gratuláltak neki.
A tündérkirálynő tanárnő mosolyogva nézte a jelenetet, majd
mikor Olivérrel találkozott a tekintete, bátorító mosolyt küldött felé.
Olivér visszamosolygott rá, és úgy érezte, ez a legszebb nap az
életében.
Bertalan Adrienn
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Az alázat szentjei – az ünneplés alázata

IRÁNY A KÖNYVTÁR!

Nyilván szubjektív a meglátás, de a szentek ünneplésében számomra
egyik legkedvesebb hónap a szeptember. Olyan személyek sorakoznak
előttünk, mint Nagy Szent Gergely, a „gregorián pápa”, aki szerint a
pápai cím hordozója nem lehet más, mint „Isten szolgáinak szolgája” (Servus servorum Dei), vagy a Nobel-békedíjas Teréz anya, akinek
alázatos szolgálata Kalkutta nyomornegyedeiben világméretű szeretetszolgálatot bontakoztatott ki: a Szeretet Misszionáriusainak Társulatát.
Azután Claver Szent Péter, az Amerikába érkező néger rabszolgák
misszionáriusa, akiről maguk a rabszolgák mondták: „Claver atyának
voltaképpen négernek kell lennie, mert egy fehér sohasem szeretett
volna bennünket ennyire.” Ekkor ünnepeljük a kiváló erkölcsi szónokot,
Aranyszájú Szent Jánost is, akinek esze ágában sem volt Konstantinápoly pátriárkájának lenni, ezért csellel, és szinte kényszerrel szentelték
fel, de ha már így alakult, az általa olyannyira áhított és prédikált erkölcsi megújulást önmagán és fényűző püspöki udvartartásán tudta megkezdeni. Vagy Bingeni Szent Hildegárd bencés apátnőt, akiről a korabeli
feljegyzés így ír: „Azt keresi, hogy mindenkinek mindene lehessen”.
Szeptember 23-án Pio atyára emlékezünk, a XX. század nagy misztikusára, aki azt mondta: „Nem vagyok olyan jó, mint amilyennek az Úr
teremtett”. Azután Szent Gellért következik a sorban, aki Diósdon, a
Szent Szabina-kápolnában, utolsó szentmiséjén megjövendöli vértanúságát, felajánlva ezzel életét Magyarországért. Azután Páli Szent Vince,
aki önmagáról így nyilatkozik: „egy ilyen nyomorult emberről nem érdemes egy szót sem vesztegetni”, miközben szegények, betegek, foglyok,
rabszolgák, öregek, koldusok, árvák, elmebetegek atyja, több szerzetesrend alapítója, a nyomorúság és az éhség csillapítója. És természetesen szeptember 14-én, a hónap közepén, mindennek fókuszában áll
településünk búcsúünnepe, a Szent Kereszté, amely ott magasodik
minden emberi térdre borulás előtt.
Igen, minden ünnepet térdre borulással kellene kezdenünk. Nem
adhatunk igazat Nietzschének, aki azt mondta: „ember, ne térdelj le,
úgyis elég kicsiny vagy!” Mert aki így gondolkodik, az sem szolgálni,
sem ünnepelni nem tud, mert a gőg nem enged lefelé, a még kisebbek
felé, viszont átkozza azt, irigy arra, ami nagyobb. A gőg a szeretetlenség és az Istenkáromlás gyökere. És ez alól a tragédia alól csak az
alázat szabadít fel.
Csodálatos: a teremtett lét évmilliárdokon át törekszik fölfelé, szinte
ünnepelve dolgozik azon, hogy szervetlen anyagból szerves legyen, az
egysejtűből bonyolult organizmus váljon, hogy kialakuljon az élet. Közben egyetlen alkotóelem sem akar nagyobb lenni annál, mint ami. Mintha tudná, hogy saját helyén szolgálhatja legtöbbet az Egésznek. És a
fejlődés csúcsán megjelenik az ember, az alatta lévő világ pedig, aki őt
eddig hordozta és világra szülte, most az ég felé emeli, magasabbra,
még magasabbra, és kéri: „ember, tebenned hangozzon fel a hódolat a
teremtett világ és Isten felé!”
Bár Assisi Szent Ferenc ünnepe „átcsúszik” októberre (október 4.), őt
mindenképp meg kell említenünk. Hiszen személyében egyetlen ünnepléssé, sőt, ujjongássá lett a szegénység vállalása, a teremtett világ
csodálata, és a hódolat Isten előtt. Kiváló bizonyítéka ennek az általa írt
Naphimnusz, amiből egyértelművé válik, hogy az önmagát szolgáló és
önmagát ünneplő ember miért annyira szánalmas.
Egy kedves legenda elmondja, hogy egy alkalommal Ferenc felfigyelt
Masseo testvérre, midőn azt hajtogatta: „Miért éppen őt? Miért éppen
Ferenc testvért követi a világ?” Hallván ezt Ferenc, lelkében egészen
felvidult: „Tudod, miért, Masseo testvér? Mert Isten, hogy ama csodálatos tervét véghez vigye, nem találván nyomorultabb teremtést a földön,
ezért engem választott, hogy a világ minden nemességét és kevélységét, minden szépségét és bölcsességét szégyenítse. Ezenképpen kinyilatkoztassa, hogy minden hatalom és minden jó tőle való, nem pedig a
teremtettektől; és, hogy az ő színe előtt senki sem dicsekedhetik; de aki
dicsekszik, az dicsekedjék az Úrban, mert övé minden tisztelet és dicsőség örökkön örökké.”
v. v.

Szülőnek lenni csodás, ám meglehetősen nehéz, összetett
feladat. Mindannyian a tökéletességre törekszünk, hogy
gyermekeinknek a legjobbat tudjuk nyújtani. A nőknek
azonban sokrétű szerepkörnek kell megfelelniük, így a
tökéletességre való törekvésük hiábavaló, lehetetlen küldetés. Ez nem csak belső késztetés; külső, társadalmi nyomás
hatására is igyekeznek az édesanyák maximalisták lenni. A
gyermeknek azonban nincs szüksége tökéletes szülőre, csak
elég jó szülőre – ahogyan Bruno Bettelheim gyermekpszichológus fogalmaz –, aki a gyermek szükségleteit szem előtt
tartva teszi a dolgát, nem ostorozza magát, ha hibát követ
el, vagy ha nem tudja megvásárolni a gyermekének a legdivatosabb játékot. A nevelés ne legyen aggodalmakkal teli,
görcsös, tanuljunk meg elengedni dolgokat, és megelégedni
azzal, amit nyújtani tudunk, élvezettel, sok örömmel, szeretettel. Dicsérjünk, ha megérdemlik, a kudarcokat pedig
segítsük feldolgozni úgy,
hogy az a gyermek számára tanulsággá váljon.
Életünk során a neveléssel kapcsolatban számos kérdés felvetődik. A
Saxum Kiadó gondozásában megjelent Szülők
iskolája című kötet neves
pszichológusok
írásait
tartalmazza, melyek segíthetnek a szülőknek eligazodni a nevelés útvesztőiben. Tanácsokat ad a dac,
a hiszti és az agresszió
kezelésére, olvashatunk
egészségmegőrzésről és a testmozgás fontosságáról, érzelmekről, a szexuális felvilágosítás hatékony módjáról, konfliktuskezelésről, a tanulás zavarairól. A kötet tárgyalja a
digitális kor kérdéseit is. S megtudhatjuk, hogyan alakítható
ki az elfogadás, az empátia és az együttműködésre való
képesség gyermekeinkben.
Vekerdy Tamás A pszichológus válaszol című könyve szülők által feltett neveléssel kapcsolatos kérdésekre ad válaszokat, iránymutatást. A szerző a Nők Lapja munkatársa,
kötete a lap hasábjain megjelent kérdések és válaszok gyűjteménye. Válaszait a gyermekek fejlődési szakaszainak
megfelelően csoportosították egészen a kamaszkorig, és
még azon is túl. A családon belül előforduló konfliktusok,
illetve az óvodai és iskolai életben megjelenő problémáknál
a pszichológus válaszaiban hangsúlyozza a nyílt, tabuk
nélküli beszélgetés fontosságát. Válaszai segíthetnek az
alvásproblémáik leküzdésében, a testvérharcok, a veszekedések elkerülésében. Vekerdy tisztázza a büntetést és tiltást
körüllengő mítoszokat, a számítógép és a televízió hatásait
a gyermekre, megoldást nyújt a családok közti vagyoni
különbségek okozta konfliktusok feloldására is. Az óvodaés iskolakezdés során felmerülő aggodalmakat eloszlatja,
ötleteket ad a beilleszkedés megkönnyítésére, viselkedési és
koncentrációs problémákra.
Segítség az is, ha szem előtt tartjuk, hogy a szülő is elsősorban személyiségével, példamutatásával nevel, nem a
szavaival. Ha olyan probléma adódik, melyet egyedül nem
tudunk megoldani, bátran kérjünk segítséget, tegyünk fel
kérdéseket, keressük a válaszokat azért, hogy közelebb
kerüljünk a megoldáshoz.
Sz. K.
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Sérelmek a pszichiátrián
Alapítványunk közel húsz éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a
pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse
ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken:
Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182
Telefon: 06-1/342-6355, 06-70/330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Honlap: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy roszszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182
Telefon: 06-1/342-6355, 06-70/330-5384
E-mail: info@cchr.hu; honlap: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referense, dr.
Szatmári Éva ügyvéd fogadja
mindazokat, akiket hátrányos
megkülönböztetés ért, vagy valamilyen ügyben jogi tanácsot
szeretnének kapni. A jogi segítségnyújtás ingyen vehető
igénybe. Ügyfélfogadás 2014. szeptember 24-én, szerdán,
12 és 16 óra között Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., VII. em. tárgyaló). További információ és időpont-egyeztetés: a 06-20/562-96-19-es telefonszámon.

Vízszintes: 1. Földalatti várbörtön – szükséges 2.
Nyílt szénláncú – kettős betű – aromás ital 3. NyelvAz ábra cikkcakkban haladó vonallal elválasztva két rejtvényt tani fogalom – tova 4. Príma, első osztályú – … bona
és 14 fekete négyzetet tartalmaz. A számozott betűket sorrend- (nagy zaj) 5. Kettős betű – település Olaszországban
ben olvasva egy közmondás a megfejtés. Jó szórakozást!
– építmény alsó része 6. Keresztül – a rend megzavarására törekszik 7. Zátony – PE – érmére vert
dombormű 8. Olivér becézve – oltásfajta – magasba
tartja 9. Kerekes tolókocsi – IEC – vízgőz 10. Kerti
szerszám – ógörög törzs – háziipari eszköz 11. Egykori szovjet birkózó (utolsó betű nélkül) – idegen női
név 12. Megszűnt vasútállomás Szolnok megyében
– napszak

OLASZ REJTVÉNY – Készítette: Bíró Istvánné

Függőleges: 1. Női név becézve – munkagép 2.
Török férfinév – helyzethez illő 3. Mályvaféle – bölcsészhallgató 4. Szájfekély – BF – igásállat 5. MÁÓ
– állóvíz – … apa (mexikói növény) 6. Elfogadás,
átvétel 7. Elemez németül 8. Orvosi renyheség – a
-va képző párja – társadalombiztosítás 9. Angol birodalom 10. Latin kötőszó – azonos római számok –
valóságos 11. Szél alatti oldal a hajózásban – eltéveszt 12. Beszédzavar – AE

Az augusztusi Ráckeresztúri Hírmondóban megjelent totó helyes megfejtése: X, 1, 2, 2, 2, 2, X, 2, 2.
Több megfejtés érkezett, de sajnos nem mind volt
hibátlan. A három szerencsés nyertes: Ábrahám
Zsanett, Lukács Vivien, Madai Csilla. A nyeremények a könyvtárban vehetők át nyitvatartási
időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!
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Tisztelt Olvasók! Tisztelt keresztúri lakosok!
Igen mozgalmas augusztusi hónapot hagytunk magunk mögött.
Mindenekelőtt szeretném megköszönni mindazoknak, akik kilátogatnak a mérkőzéseinkre, és jelenlétükkel buzdítják csapatomat. Ezt a csapat helyenként jó játékkal és eredményességgel
próbálja meghálálni. Négy bajnoki megmérettetésen vagyunk
túl, és sikerült a megszerezhető pontok maximumát elérni. Újbarok–Ráckeresztúr: 0-6. Gólszerzők: Hartai, Szilukács, Zsigmond,
Suták (3). A második fordulóban Ráckeresztúr–Vértesboglár: 61. Gólszerzők: Zsigmond, Hartai, Szilukács, Cseprekál (3). A
harmadik fordulóban Gyúró–Ráckeresztúr 0-4. Góllövőink: Hartai, Szilukács, Cseprekál, Mocsai. A negyedik fordulóban Ráckeresztúr–Beloiannisz: 2-1. Góllövők: Hartai, Szakolczi. Összességében elégedettnek mondhatom magam, mert a csapat a négy
mérkőzésen 18 találatot szerzett, és csak kétszer kapitulált a
védelmem, ami a jövőre nézve bizakodásra adhat okot. Megjegyezném, hogy a Magyar Kupa-kiírásban is szép eredményeket
értünk el, mert a magasabb osztályban szereplő Vál csapatát 51-re, a Pázmándot 3-1-re sikerült legyőznünk. Koncentrációs
hibák miatt sajnos a megyei I. osztályban szereplő Tordas csapatát nem sikerült legyőzni. Ettől függetlenül a kupakiírásban
elért eredményekkel is elégedett vagyok.
Suták Dávid hetek óta makacs sérüléssel bajlódik, pedig
nagy szükség volna a játékára. Akik megtekintették az utolsó
kupamérkőzésünket, láthatták Váradi Peti sajnálatos balesetét,
aminek a vége kézműtét lett. Remélem, mindkét játékosom
mihamarabb felépül, ezúton kívánok nekik gyors gyógyulást.
Bízom benne, hogy akik hétről hétre kilátogatnak a találkozóinkra, azoknak sikerül örömet szerezni, illetve jól szórakoznak,
mert erre is próbálunk odafigyelni. Szeretnénk, ha továbbra is
sok-sok torokból zúgna a Hajrá Keru! biztatás.
Marozsán József vezetőedző
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A Ráckeresztúri SE az LABDARÚGÁS
első négy forduló után a
második helyen áll a bajnokságban. A házi góllövőlistát négy-négy góllal Cseprekál Gábor és Hartai
László vezeti. Suták Dávid és Szilukács Krisztián
három-, Zsigmond László kétgólos. Mocsai Damján
és Szakolczi Sándor egy-egy góllal járult hozzá eddig a csapat sikereihez.

A következő mérkőzések
szeptember 28., 15:00
október 5., 15:00
október 11., 14:30
október 19., 14:30
október 25., 14:30

Baracska – Ráckeresztúr
Lovasberény – Ráckeresztúr
Ráckeresztúr – Besnyő
Dinnyés – Ráckeresztúr
Ráckeresztúr – Etyek

Gyere közénk! Sportolj velünk!
„A karate célja nem a győzelem vagy a vereség eldöntése, hanem
a gyakorlatok tökéletesítése és a jellem fejlesztése!”
(G. Funakoshi)
Immár hatodik évét kezdi meg a helyi karatecsoport. Az
edzéseknek a ráckeresztúri tornacsarnok ad otthont.

Az edzések ideje: hétfő és szerda, 16.30–17.45
Az elmúlt öt esztendő során nagyon sok szép eredményt
értek el tanulóink. Egy helyi vállalkozónak köszönhetően
Fincsi kupa néven megrendezhettük saját versenyünket,
és sok szép eredményt értünk el. Az Ercsi Harcművészeti
Egyesületről bővebben a www.ercsike.hu oldalon olvashatnak. Minden eredményünkről a Ráckeresztúri Hírmondóban
tájékoztatjuk a falu lakóit.
Ujvári József, 2. Danos karatemester
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Vándorútra készen
Eljött a szeptember, elkezdődött a
vándormadarak vonulása a kedvezőbb klímájú vidékek felé. Az egyik
legkedveltebb és legismertebb utazónk a fecske. A magyarországi füstifecske-, molnárfecske- és partifecske-állományok az elmúlt két évtizedben eltérő mértékben, de folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak.
A három legfontosabb kiváltó ok: az
élőhelyek nagymértékű átalakulása, a klímaváltozás és az emberi pusztítás.
Idén Ráckeresztúr területén több fecske megfordult, főleg az állattartó telepek környékén. A füstifecske jellegzetes, felül nyitott sárfészkeit elsősorban istállók, jószágállások, mezőgazdasági épületek esőtől védett
részeire építi. Olyan helyeken is újra
fészkeltek, ahol már hosszú ideje
nem járt fecske.
Sikerült elkapni egy fecskecsalád
kirepülését Juhász Sanyi bácsi verandáján is.
Takács Flóra

ÚTRAVALÓ ÜZENET
Ha a fecske levert fészkét ismét
újra és újra tudja rakni, s legföljebb az üldözésen okulva más
eresz alatt keres védelmet, rommá dőlt életterve vagy vesztett
vagyona mellett miért csüggedne
el éppen az ember, ki egyedül
bír értelemmel, s egyedül hisz a
gondviselésben?
(Kemény Zsigmond)
*
Ahogy a fecskék nyáron velünk
vannak, a hidegtől űzve viszont
eltávoznak, ugyanúgy velünk
vannak a hamis barátok életünk
derűs szakában, de mihelyt észreveszik szerencsénk telét, valamennyien elrepülnek.
(Marcus Tullius Cicero)

Megkérdeztük…
Folytatódik-e a „SZERDÁK” program?

Válaszol: Vargáné Nagy Adrienn és Varga Viktor

– Sem a gyerekek, sem mi, felnőttek nem lettünk „kitűnőek” vagy „színötösök”, mondhatni mindannyiunknak tökéletesednünk
kell még, úgyhogy szükségünk van egymásra. Komolyra fordítva a szót: ajándéknak gondoljuk az elmúlt tanévet, úgyhogy év
végén nagy egyetértésben megállapodtunk az önkéntesekkel: nem tudjuk nem folytatni. Októberre tervezzük a kezdést, hogy a
nyári szünet után legyen még egy kis időnk a „háttérmunkák” elvégzésére. A karitász még szeptemberben (névadónk, Páli
Szent Vince ünnepnapján) égi segítségkéréssel kezd a templomban. Azután ismét felvesszük a kapcsolatot az iskola igazgatónőjével és az osztályfőnökökkel, hiszen a szülők mellett ők az elsődleges szereplői a gyerekek mindennapjainak. Szeretnénk
egy közös nagytakarítást a kastélyban a gyerekekkel és a szülőkkel, szükség lesz az összes önkéntes együttes megbeszélésére, illetve szervezünk egy kis ünnepi tanévnyitót az érintett családokkal közösen.
Természetesen vannak új terveink, bár minden csak közös döntés után válhat gyakorlattá. Azt azért elárulhatjuk, hogy a
rendszeres és lényegi önkéntes munkát (korrepetálás, kézműveskedés) keretező egyéb programokban szeretnénk a tanév
folyamán minél több ünnepet minél színesebben és élményszerűbben megünnepelni, hiszen ünnepeink felölelik egész életünket, csodás ismeretanyag adható át rajtuk keresztül, nem beszélve a lelki tartalmakról. A kézműves foglalkozásokban és a korrepetálás menetében úgy gondoljuk sok változtatásra nincs szükség, mert itt a személyes kapcsolatok kialakítása a döntő. Ha
valamilyen külső körülmény miatt valamin mégis változtatni kellene, az sem idegen tőlünk, a rugalmasságra tavaly is szükségünk volt. Egy újdonság azonban ezen a területen is lesz, hiszen a karitász tavasszal ajándékba kapott egy zongorát, amit a
kastély nagytermében helyeztünk el, és amit az évzárón már fel is avattunk. Ha lesz komoly érdeklődő a gyerekek között – lelkes jelentkezők persze már vannak –, akkor meg tudjuk oldani a zenetanulást is. Aztán, ha ez Istennek tetsző lesz, akkor miért
ne lehetne egy kis kórust is szervezni köré… Milyen érdekes: az előző tanévet még be sem fejeztük, az ideit még el sem kezdtük, és íme, ismét egy újabb ajándék a folytatáshoz, ismét egy újabb lehetőség a gyerekek fejlődésére.
Tervünk még – talán nem túlzott tolakodás ez a gondviseléssel szemben – a szülők bevonása (amire egyébként rendkívül
nyitottak – köszönet nekik). Mégpedig oly módon, hogy amíg a gyerekeik tanulnak, addig ők ajándéktárgyakat készítenének a
karácsonyi jótékonysági vásárunkra. Mindezek átgondolt szervezésre várnak még, de egyre többen vagyunk, akik szeretnénk,
hogy a „SZERDÁK” még virágzóbb „szeretetműhellyé”; még több megfáradt ember örömforrásává váljon.
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