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Nem látlak én téged többé...
(katonanóta)
Nem látlak én téged többé,
többé soha sem,
te sem látod, hogy érted
könnyes a szemem.
Nevemet hiába mondod,
könnyedet hiába ontod,
harcok mezején, valahol tetőled távol,
ott, ahol senki sem gyászol,
ott halok meg én.
Nem lesz egy tenyérnyi föld sem
puszta síromon,
elesett katonák teste lesz a vánkosom.
Ahová le fognak tenni,
síromra nem borul senki.
Senki aki él,
tavasz sem fakaszt rám zöldet,
elhordja rólam a földet
majd az őszi szél.
Szeretnék még egyszer lenni,
lenni még veled,
szeretném öledbe tenni, őszülő fejem.
Szeretnék ajkadon égni,
szeretnék te véled lenni,
csak egy éjszakát,
azután akármi érhet,
boldogan halok meg érted,
hitvesem, hazám.
Szeretném, hogyha még egyszer
itt lennél velem,
öledbe ringatnám lágyan
őszülő fejem.
Szeretnék ajkadon égni,
könnyezve boldogan élni
csak egy éjszakát,
azután akármi érhet,
örömmel halok meg érted,
kedvesem s hazám.

Május utolsó vasárnapja: hősök napja
Virágosítás, környezetszépítés
Gólyák Ráckeresztúron
Új könyvek a könyvtárban
Skandináv rejtvény; Felfedező

2

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

2015. május

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

Miután a Kormányhivatal megerősítette állásfoglalásában, hogy helyi
rendelettel a belterületi ingatlanok használata során keletkezett kerti
május 30., 31.: Ercsi
hulladék szabadtéri égetésére vonatkozó általános tilalomtól el lehet
június 6., 7.: Martonvásár
térni, Ráckeresztúr Község Önkormányzata megalkotta helyi rendelejúnius 13., 14.: Ráckeresztúr
tét az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól (3/2015. [IV.16.]
június 20., 21.: Ercsi
önkormányzati rendelet).
június 27., 28.: Ráckeresztúr
A legfontosabb rendelkezés, hogy a tűzgyújtásra vonatkozó bizEgészségház
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804) tonsági szabályok betartása mellett az égetés a község egész területén a következő időpontokban engedélyezett:
Háziorvosok rendelési ideje
 minden kedden 14–20 óra között,
Dr. Bánovics Ilona
 minden szerdán 8–14 óra között, valamint
Telefon: 06-30/475-5781
 minden szombaton 8–12 óra között.
Asszisztens: Erdősi Zoltánné
Tilos az avar és a kerti hulladék égetése
Hétfő, szerda: 14–18
július és augusztus hónapban!
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12
Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunáDr. Mihalicza Ingrid
lis, állati, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék).
Telefon: 06-20/852-0350
A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart
Asszisztens: Németh Éva
és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Nyers vagy
Hétfő, szerda, péntek: 8–12
megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.
Kedd, csütörtök: 14–18
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy
(Péntekenként felváltva rendel a két lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentháziorvos.)
sen. A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély
esetén, illetve, ha arra szükség nincs, azonnal el kell oltani.
Vérvétel (bejárat az udvar felől)
A rendelet nem ad felmentést a hatóságilag elrendelt általános
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30
tűzgyújtási
tilalom alól.
Védőnői szolgálat
Köszönjük együttműködésüket.
Vancsura Ildikó 06-20/852-0351
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
E-mail: vedono.rackeresztur@gmail.com

Gyógyszertári ügyelet

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)

Rendőrség: 107 vagy 112
Ercsi Rendőrőrs (járőr):
06-20/3800-039
Körzeti megbízott (Szilukács Krisztián,
Vásári Dénes): 06-20/210-5166

Polgárőrség: 06-70/211-6424

EBOLTÁS
A pótoltás ideje 2015. június 17. (szerda), 15.00–17.00 óra, Hősök tere – régi gázcseretelep. Kérem, a fenti időpontban és helyre kutyáját elővezetni és az oltásnál közreműködni szíveskedjen.
Az oltás díja: 3700 Ft. Az FVM 81/2002.(IX.04.) 8. §-a értelmében kötelező lett a féregtelenítés is, ennek díja 300 Ft/db. Akinek
nincs vagy elveszett az új sorszámozott oltási könyve, azt pótolni kell, melynek díja 400 Ft.
Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy a három hónapnál
idősebb eb veszettség elleni oltása kötelező a 164/2008.FVM számú rendelet alapján.
A vonatkozó rendelet szerint az oltást csak CHIPPEL
(transponderrel) megjelölt ebeknek lehet beadni.

Elek Katalin jegyző h.

dr. Zamody János állatorvos
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél

Egy perc vers
REVICZKY GYULA: Pünkösd
Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.
Hogy először tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’
Ma is minden bánkodó szivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:
Világitó sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

„Mindazok, akik a most dúló háborúban a hadrakelt sereg
kötelékében híven teljesítették kötelességeiket, a nemzet
osztatlan, hálás elismerésére váltak érdemesekké. Őrizze
meg a késő utókor hálás kegyelettel azok áldott emlékezetét, akik életükkel adóztak a veszélyben forgó haza védelmében. Minden község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökítse meg mindazoknak nevét, akik
lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel” – áll az 1917. évi VIII. törvénycikkben, amelyet
a katonaáldozatok emlékének méltó megőrzése érdekében hoztak. A honvédelmi miniszter 1925. május 1-jén
hősök emlékünnepe elnevezéssel nemzeti ünneppé nyilvánította május utolsó vasárnapját. A II. világháború végén, 1945-ben még megemlékeztek a hősök napjáról,
1946-tól azonban elmaradtak a hivatalos rendezvények; a
hősök napja hasonló sorsra jutott, mint március 15-e és
augusztus 20-a. Petőfiék forradalmi napjából munkanap
lett, Szent István ünnepéből az alkotmány ünnepe, a hősök napját pedig a gyereknappal igyekeztek feledtetni.
Az I. és a II. világháború hőseiről 1989. május 29-én
Szekszárdon emlékeztek meg ismét nyilvánosan, az első
állami rendezvényt 1990-ben szervezték meg. A magyar
hősök emlékének megörökítéséről és a magyar hősök
emlékünnepéről 2001-ben hoztak ismét törvényt, amely
újra a magyar hősök emlékünnepévé nyilvánította minden
esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját.
E napon emlékezzünk az elmúlt ezredév magyar hőseire, akik Szent István óta áldozatot hoztak a hazáért. Emlékezzünk a XX. századi világháborúk magyar hősi halottaira, az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira, köztük a ráckeresztúri katonákra és civil áldozatokra. S
nem utolsósorban emlékezzünk arra, hogy ma békében
élhetünk. Ne felejtsük el, milyen nagy érték is ez.
Gajdó Ágnes

Május virága: az orgona
Az olajfafélék családjába tartozik, először a törökök ültették kertekbe, onnan került a keresztény Európába. A közönséges orgona lila vagy fehér színekben pompázik,
nálunk is sok kert dísze. Április végén vagy májusban
virágzik, régebben a középiskolai ballagásokon orgonával
díszítették a tantermeket és az iskolák bejáratát. A növény
szárazságtűrő, melegkedvelő, fényigényes, de igazán jól csak megfelelő kerti
viszonyok között érzi magát. Lombhullató, négytagú
virágú, levelei színes tojásdadok, csöves virágai illatosak. Az egyik leggyakoribb díszcserjénk. Anyák
napján a legtöbb gyermek
orgonát ad édesanyjának.
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Elkészült az újabb
járdaszakasz Lászlópusztán
Januárban a buszmegállótól induló járda, ami eddig bevezetett
a Prograg Kft. autóparkolójába,
a telekhatárra szabályosan megépült betonkerítés miatt folytatás nélkül maradt. Ahhoz, hogy
a buszmegállóból a kertes házakig sárdagasztás vagy az autóúton való közlekedés nélkül végig lehessen menni, újabb szakaszt kellett építeni a kerítésen
kívül.
Az új járdaszakasz április végén készült el. A cég segítséget
nyújtott az önkormányzatnak a
friss járdaszakasz locsolásában.
Minden közreműködőnek köszönjük a munkáját!
Ráckeresztúr Község
Önkormányzata

SZAMURÁJ 07 KFT.

AKCIÓK
TÁVFELÜGYELETI
SZOLGÁLTATÁS
1000 forinttól!

AKCIÓS
ESZKÖZCSOMAGOK
SZERELÉSSEL
MÁR 27 000 Ft-tól!
A RÉSZLETEKÉRT
ÉRDEKLŐDJÖN:

06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723
www.szamuraj07.hu
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FELHÍVÁS
Tisztelt Ráckeresztúriak!
Május 30-án, szombaton elkezdődik a plébánia udvarának rendezése. Reggel hét órára hívunk és várunk minden jó szándékú, segítőkész férfit. Kérjük, aki tud, hozzon magával
ásót, kapát, fejszét, fűrészt.
Bővebb információ Daradics Zoltántól
kérhető a gyógyszertárban.
Köszönettel:
Ráckeresztúri Római Katolikus
Egyházközség

Virágosítás, környezetszépítés

Múlt havi lapszámunkban megjelent a felhívás,
hogy településünk idén is csatlakozik a Virágos
Magyarországért programhoz. A civil szervezetek
és lelkes önkéntesek már megkezdték a virágágyások díszítését, beültetését, s a falugazdálkodási kft. munkatársai, valamint a közfoglalkoztatotTisztelt Ráckeresztúriak!
tak folyamatosan részt vesznek a munkában. A
E.ON gáz- és villanyóra-, valamint mobiltelefon- polgármesteri hivatal mellé például virágtartókkal
feltöltés (Vodafone, Telenor, T-Mobile) a kastély- felszerelt padot telepítettek.
ban lehetséges hétköznap 9 és 16 óra között.
Vá l l al u n k f é n y m á s o l á s t , n y o m t a t á s t ,
szkennelést több méretben (akár nagyobb mennyiségben is), fekete-fehérben vagy színesben, továbbá névjegykártya- és szórólapkészítést is. Fax küldésére (belföldre és külföldre) egyaránt lehetőség
van. További információ a 06-25/454-095 telefonszámon vagy a sztlaszlo@rackeresztur.hu e-mail címen kérhető.
Szent László Falugazdálkodási Kft.

A Virágos Magyarországért mozgalom honlapján
(viragosmagyarorszag.itthon.hu) sok hasznos információ található. Idén is az önkormányzatok nevezhetnek, s a cél is hasonló a tavalyihoz: kulturált,
tiszta, rendezett és virágos környezet megteremtése. A versenynek minden évben van kiemelt témája, mely 2015-ben a templom vagy vallási épület kertjének gondozottsága. Minthogy elkészült a
templomkert melletti kerítés, így könnyebben
rendben tartható, gondozható lesz majd a jövőben ez a terület is.
Településünkön a virágosítás koordinátora
Bereznai Istvánné, tőle kapható részletes tájékoztatás. Továbbra is várjuk mindazok jelentkezését,
akik szívesen részt vennének a virágosításban,
környezetünk szebbé, tisztábbá tételében. Jelentkezni lehet a falufenntartási kft.-nél vagy a hivatalban, e-mailben, telefonon vagy személyesen.
Köszönjük együttműködésüket!

Ráckeresztúr Község Önkormányzata
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A Ráckeresztúri Hírmondó négyoldalas anyák napi különkiadása kicsiben
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A MAJÁLIS KÉPEKBEN

Remek hangulat jellemezte az idei ráckeresztúri majálist. A főzőversenyen öt csapat vett részt, a BORÁSZOK, a polgárőrök, a Szőlőfürt tánccsoport tagjai
és a falugazdálkodási kft. két csapata. Ízletes ételek
készültek. A gyerekek sem unatkoztak: volt arcfestés,
gyöngyfűzés, kreatív műhely, ugrálóvár a legkisebbeknek, de sokan neveztek az aszfaltrajzversenyre is. A
rendőrségi és tűzoltósági bemutató sem maradt el, főleg a hűvös idő ellenére is megrendezett habparti tetszett sokaknak. Az ECDS Táncstúdió táncosai Mózsik
Viktória vezetésével elkápráztatták a közönséget, majd
következett a magyar kutyafajtákról daloló, mókás
Bugajakab zenekar. A koncert után az önkormányzat
virággal és a Ráckeresztúri Hírmondó anyák napi különkiadásával köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat.
Este retró diszkót tartott DJ Antos és DJ San-C.
■
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Mese

MÚLTI DÉZ Ő

Amikor én még kisgyerek voltam, volt az én
apámnak egy cseresznyefája. Úgy vigyázott arra,
mint a szeme világára.
Egyszer elment otthonról az apám. Átmentem a
szomszédba, áthívtam az én jó barátomat. Felmásztunk a fára, ráztuk a meggyet, hullott a barack, úgy jól laktunk hosszú szilvával, hogy na!
Mérgesen jött haza az apám:
– Mit csináltatok, gazfickók? Azért ültettem a
répát, hogy letapossátok az uborkát?
Én erre nagyon megijedtem, beszaladtam az
istállóba. Benéztem az ajtón, beestem az ablakon,
de azért én felnyergeltem a Sárgát, felültem a Pejre, elvágtattam a Fakóval tovább.
Déltájban egy kerítéshez értem. Mikor azt átugrattam, beleestem egy ásatlan kútba, mire kikecmeregtem, este lett. De azért én felnyergeltem a Sárgát, felültem a Pejre, elbaktattam a Fakóval tovább.
Másnap este egy erdőbe értem. Kiterítettem a
nyerget, fejem alá tettem a lovat. Hát, uramfia!
Reggelre a farkasok felfalták a nyerget, az egerek
kirágták a lovat. De azért én felnyergeltem a Sárgát, felültem a Pejre, elvágtattam a Fakóval
tovább.
Déltájban egy házhoz értem. Benéztem az ablakon, hát egy öregasszony éppen túrós dödöllét
csinált. Kértem tőle. Fogta a sodrófát, úgy ellátta
velem a baját, hogy még most is érzem a nyomát.
Aki ezt egy szuszra elmondja, egy pint bor az
ára.
Ezt a mesét 1950 körül hallottam az akkori Dreher utcában lakó Novoth János bácsitól. Nagy sikerrel adtam
elő 1953-ban a parádi úttörőtáborban. Azóta sem felejtettem el.
Előszállás, 2015. április 25.
Gajdó András

Gondolatébresztő...
Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek.
Ők az Élet önmaga iránti
vágyakozásának fiai és leányai.
Általatok érkeznek, de nem belőletek.
És bár véletek vannak, nem birtokaitok.
Adhattok nekik szeretetet, de gondolataitokat
nem adhatjátok.
Mert nekik saját gondolataik vannak.
Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem.
Próbálhattok olyanná lenni, mint ők, de ne
próbáljátok őket olyanná tenni, mint ti vagytok.
Mert az élet sem visszafelé nem halad, sem a
tegnapban meg nem reked.

(Kahlil Gibran)

Tisztelt Ráckeresztúriak!
Megalakult a Katolikus Fiatalok Természetjáró Köre.
Amennyiben gyermeke legalább ötödik
osztályos, szereti a természetet, nem idegenkedik a keresztény lelkiségtől, és szívesen túrázna tavasztól tél elejéig akár havi
rendszerességgel, akkor kérjük, 2015. május 28-ig jelentkezzen Varga Viktornál a
következő telefonszámon:
06-20/232-8309.
Első átmozgató, ismerkedős túránk május
30-án, szombaton, 9.00 órakor indul.
Üdvözlettel:
Katolikus Fiatalok Út, Igazság, Élet
Természetjáró Köre
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RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
A ráckeresztúri hősi emlékmű márványtábláján Aupek Sándor neve az első abban a névsorban, akik meghaltak a hazáért. Ősei az
1700-as évek közepétől a faluban éltek Aibek
néven. Szülei, Aupek József és Broskó Rozália 1887. július 24-én keresztelték a katolikus
templomban. Édesapja a század végén Újpesten kocsisként dolgozott az „orosz halgyár”ban, 1932-ben halt meg.
Sándor asztalosmester volt, és feltehetően a rendes katonai szolgálat után megnősült. Az anyakönyvi bejegyzés tanúsága szerint felesége Gyursánszki
Rozália volt. A család később, 1935-ben Agárdira
magyarosította a nevét.
Aupek Sándor a 69-es császári és királyi közös gyalogezred
állományában, tizedesi rangban szolgált. Az ezred egy része először a szerb fronton harcolt, ahonnan átirányították
szeptember elején az északi hadszíntérre, Galíciába. Az
első hónapokban nem várt veszteség érte a Monarchiát,
ezért újabb és újabb pótzászlóaljakat kellett felállítani.
Aupek Sándort a háború kezdetén Diósdon, a községi
kórházban betegként ápolták, erről a Bécsben 1915. III. 16án kiadott veszteséglistán olvashatunk. Felépülése után az
orosz harctérre vezényelték, ennek pontos ideje nem ismert.
Átkelés a Bug folyón, 1915, Galícia

Május elején, a gorlicei áttörés után csapataink a San
folyón átkelve a menekülő oroszokat kezdik üldözni, akik
az elhagyott falvakat felégetik. Aupek Sándor ezrede május 16-án éri be őket Ostrozecnél, ahol véres napok következnek. Arató Jenő ír erről: az emberek, szembesülve
a csatákból visszatérő, jajgató, sebesült bajtársaik látványával, hallgatagon készülnek, búcsúzkodnak az egy
falubéliek, a rokonok összeölelkeznek. Megrázó a halálba
készülő tömeg. Az ellenség egy nappal később gránátesőt, majd géppuskatüzet zúdít rájuk, így visszaözönlenek Ostrozecbe. Ekkora az egész falu egy nagy kórház
lett, ahol pajtákban, házakban kezelik a sebesülteket lóhalálában, és akit ellátnak, bekötöznek, már küldik is viszsza a hadosztályhoz. Sokukat a segélyhely mellé fektetik,
ők nem harcolnak többé. A 69-esek I. és IV. zászlóaljának
volt a legnagyobb vesztesége, és az ezred hatvan százaléka elesett. Az életben maradt, kimerült katonák ezután
három nap pihenőt kaptak.
Aupek Sándor a négynapos küzdelem végén, május
20-án halt hősi halt. Nem érhette meg huszonnyolcadik
születésnapját, és szerettei nem vihettek virágot a sírjára.
Az elesetteket bajtársak búcsúztatták és temették el. A
HM Hadtörténeti Levéltár 2014. szeptemberi közlése:
Aupek Sándor 1887, tizedes, császári és királyi 69-es
gyalogezred, elesett Ostrozec Galícia, temetés helye
Ostrozec. Nyugodjék békében!
Prága Ildikó
Forrás: anyakönyvek, ÖNB-veszteséglisták, Arató Jenő: Háborús napló 1914–1918, a jogutód engedélyével. A fotó az ÖNB
tulajdona.)

A tartalékos tisztként szolgáló Arató Jenő Háborús naplójában leírja, hogy a 69./II. pótzászlóalj – négyszáz újonc bevonulása után – hiányos kiképzéssel és fegyverekkel indult el
Székesfehérvárról 1915. március 17-én Galíciába marhavagonokban, ahol se ülni, se állni, se mozogni nem lehetett.
Három nap után kivagoníroztak, majd elkezdődött a kegyetlen menet a hegyekben. A harcok kezdete óta elszenvedett
veszteségek pótlására vezényelték őket a Beszkidekbe. A
katonák a menetszázadokban többször élelem nélkül, hiányos ruházatban, térdig érő hóban meneteltek a kijelölt cél
felé, az ismeretlenbe.
Március végétől április elejéig még vad hóvihar tombol a
környéken, az ezred tele van fagyott lábú és kezű emberekkel. A megpróbáltatások és az ellenség golyói sok 69-es
baka végső pihenőjévé tették a havas vidéket.
1915. április végén elegáns, lakkcsizmás vezérkari tisztek látogatnak a frontra, dicsérik a legénységet, és cigarettát
osztogatnak!

F EL H ÍV Á S
Tisztelt Olvasóink, kedves Ráckeresztúriak!
A Ráckeresztúri Hírmondó első világháborús rovatában
már több ráckeresztúri hősről, a Nagy Háborút megjárt katonáról írtunk. Az eddig megjelent írások a
http://rackeresztur.hu/ujsag.html címen a Ráckeresztúriak az I. világháborúban című mappában megtalálhatók.
Kérjük mindazokat, akiknek hozzátartozójuk harcolt az első vagy a második világháborúban, keressenek minket, hogy összegyűjthessük és megőrizhessük
az utánunk jövők számára ezeket a történeteket, dokumentumokat.
Köszönettel:
Gajdó Ágnes szerkesztő
E-mail: rackereszturi.hirmondo@gmail.com
Telefon: 06-20/405-8315; 06-25/454-655
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA

LÁSSANAK”

Krausz Györgyné Molnár Erzsébet 1937. október 14-én született Ráckeresztúron. Szülei, nagyszülei is itt éltek. Erzsike szeret kézimunkázni, hímzett és
horgolt terítőit a tavalyi kézimunka-kiállításon láthatták az érdeklődők. Borászként is ismert: jóféle rozé borával számos díjat nyert már. Kertjében
sokféle zöldség terem, amiből semmi nem veszik kárba: katonás rendben
sorakoznak a befőttek a polcokon. A szüleitől kapott útravalót adta tovább
fiának és unokájának is.
Keresztúron jártam
általános iskolába,
sőt még óvodás is
voltam. Irénke néni
vigyázott ránk, Végh
néni készítette tejporból a tejet. Az
iskolában egy évet
kivéve végig Paksy
Sándorné Baba néni
volt az osztályfőnököm. Nagyon nagy
szeretettel emlékszem vissza rá és
Paksy Sanyi bácsira.
Madarak és fák ünnepén például kimentünk az erdőbe. A szülők kivittek lovas kocsival, s
egész nap játszva tanultunk. Vittük a plédünket, körbeültünk, külön a fiúk, külön a lányok, s hallgattuk a tanítóink
előadását. Mindketten nagyon szigorúak voltak, de nagyon
szerettük őket. Rengeteget szerepeltem abban az időben,
különféle tánccsoportban.
1942. VIII. 1.

Elkerültem középiskolába Székesfehérvárra, de egy hónap
után kirúgtak. A tanulmányi eredményem jó volt, de édesapám nem volt párttag. Később felnőtt fejjel az érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban érettségiztem, de akkor már
huszonhét éves voltam, s akkor már családom is volt. A
Josszi-féle takarékban kezdtem dolgozni, majd hat évet
voltam a községi tanácsnál. Huszonkét évet töltöttem a
Dunamenti Hőerőműben a turbina tmk osztályvezetőjének
titkárnőjeként, innen mentem nyugdíjba.
Szüleimtől azt tanultam, hogy a legfontosabb a tisztesség és a becsület. Abból csak egy van, azt nem szabad
elveszíteni. Életre szóló útravalót kaptam apámtól, aki bár
csak hat osztályt végzett, nagyon bölcs ember volt.

Mindig azt mondta,
sose legyen tartozásunk, csak azt vegyük meg, amire van
pénzünk. Addig spórolj, amíg meg nem tudod venni, s
ha megvetted, kezdd el utána újra a takarékoskodást.
Az élet olyan, hogy egyszer fönt, egyszer lent, de arra
vigyázz, hogy le ne csússzál. Se anyagilag, se erkölcsileg.
Nagyon szeretek főzni, sütni, szeretem a kertet, a
háztartási munkákat. Nagyon szeretek kézimunkázni is.
A hímzés és a horgolás a kedvencem. Kötni is tudok, de
valahogy a horgolás és a hímzés közelebb áll hozzám.
Megjavítok mindent. Nagymamámnak volt egy lábbal
hajtott Singer varrógépe, de anyám kézzel tanított varrni,
foltozgatni.
Régen volt Etyeken szőlőnk meg itthon is négyszáznyolcvan tőke, de apám halála után már nem műveltük.
Az etyekit eladtam annak, akitől most visszavásárolom a
szőlőt. Ő dolgozik vele, szüret után idehozzuk a termést,
ledaráljuk, kipréseljük, de nem teljesen szárazra, mert a
törkölypálinkának nincs párja. Ahhoz kell érteni, amikor
forr a bor, akkor mit és hogyan kell csinálni, hogy kristálytiszta és nagyon finom legyen a rozé bor, ennek én
vagyok a szakértője. Tíz-tizenegy hektó bor lesz általában egy évben, teljesen vegyszermentesen készítjük. A
Ráckeresztúron rendezett versenyeken többször nyertem már első díjat, sőt egyszer Ercsiben aranyminősítés
kapott a borunk.
Mostanában már gyakrabban előfordul, hogy elfáradok, de én még ebéd után soha nem feküdtem le aludni.
Mert ha van is pihenőidőm, fogom a kézimunkát vagy
bármi mást. A televíziót meg-megnézem, de nem köt le.
Szeretem, ha van a munkámnak látszata. Reggel hatkor
kelek, elrendezem a háztartást, megfőzöm az ebédet,
majd délután megyek a kertbe, s csinálom, amíg el nem
fáradok. Termés nálam nem vész kárba. A zöldbabot és
a zöldborsót például üvegben teszem el, finomabb, mintha lefagyasztanám. Sós vízben megfőzöm a babot vagy
a borsót, ha félig kihűlt, belemerem üvegekbe, s csipetnyi nátrium-benzoátot teszek a tetejére. Télen nagyon
ízletes étel készülhet belőle.
Ha leülök pihenni, vagy a kézimunkát veszem elő,
vagy a keresztúri újságot böngészgetem, ától zéig mindig elolvasom. Én mindig szerettem ezt a falut, és mindig szeretni is fogom.
Lejegyezte: Gajdó Á.
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Országos
első hely
A Mozaik Országos Tanulmányi Versenyen környezetismeret tantárgyból Kristóf
Ágnes 3. b
osztályos tanuló a tavalyi sikert megismételve ismét az
I. helyen végzett. A harmadik–negyedik évfolyaDiáktalálkozó Székelykeresztúron
mos diákok versenyében idén 481-en vettek részt
Három nyolcadikos diák, Gajdó Klaudia, Kálmán
Angéla és Kozocsa Zsuzsa képviselte Ráckeresz- az ország minden pontjáról. Az ünnepélyes eredtúrt a május elején Székelykeresztúron megrende- ményhirdetésre április 25-én Szegeden, a Szentzett diáktalálkozón. A Rác lányok tizenhárom tele- Györgyi Albert Agóra dísztermében került sor.
pülés tizennégy csapata közül a hatodik helyen végeztek a kétnapos vetélkedőn, majd megismerkedtek a település nevezetességeivel és bebarangolták
Erdély legszebb tájait.
*
Erdély gyönyörű hely volt számomra is és szerintem
kirándulótársaim számára egyaránt. A keddi napunkat versennyel, valamint egy kis kirándulással töltöttük Székelykeresztúron, ahol a múzeumot látogattuk meg, és betekintést nyertünk, hogyan is éltek
régen a székely emberek. Másnap rendezték meg a
nagyversenyt, melyen csapatunk a 6. helyezést érte
el. A következő két napunkat kirándulással töltöttük.
Jártunk Tamási Áron szülőfalujában, Farkaslakán, a
Gyilkos-tónál, a Békás-szorosban és az ezeréves
határon. Fehéregyházán felkerestük a Petőfiemlékhelyet, Csíksomlyón a nevezetes kegytemplomot, Szejkefürdőn Orbán Balázs síremlékét, melyhez székelykapusor vezet. Az erdélyi táj gyönyörű,
bárcsak láttunk volna medvét is a fenyőfák között!
Kálmán Angéla
A „Fény Nemzetközi Éve, művészetek találkozója”, Baracska ● Buzeskó Tünde, Csontos Réka és
Paizs Ferenc rajzait is kiállították. Csanki Éva németszakkörösei rövid jelenetet adtak elő nagy sikerrel, természetesen német nyelven.
„Gyors ész, hamar kész” logikai-matematikai
vetélkedő, Ercsi ● A Ráckeresztúri Petőfi Sándor
Általános Iskola több csapattal indult. A 8. évfolyamos csapat az I., a hetedikesek a III., az ötödikesek
pedig a IV. helyen végeztek.

A 8. osztályos lányokból álló Női szeszély csapat
1. helyezést ért el a Pusztaszabolcson rendezett
irodalmi vetélkedőn. A csapat tagjai: Gajdó Klaudia, Fenekes Lilla, Kálmán Angéla és Kozocsa
Zsuzsa. Felkészítőjük Gajdó Rita magyartanár.
Lovas pályázat
Elek Júlia 6. a osztályos tanuló munkája is megtekinthető a szedresi
Lovas Udvarházban május 16-án
megnyílt kiállításon. Több mint
háromezer-kétszáz
beküldött alkotást
értékelt a zsűri.
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Kártevő a kertben: a meztelen csiga

Miki és párja a Vajda utcában

Gólyák Ráckeresztúron
Jelenleg két gólyapár lakik településünkön. Az
egyik a Vajda utcában építgeti fészkét (fenti kép),
a másik a főút mellett. Utóbbiakat akár az interneten is nyomon követhetjük Damak Lászlóné jóvoltából, aki webkamerát szereltetett a fészek közelébe: http://golyakamera.livenetwork.hu.
A megfigyelt gólyák fészkében feltehetően három tojáson már költ Timi, a tojó, s várhatóan
május végén megszületnek a kis gólyák.
Kérjük Olvasóinkat, gondolkozzanak, milyen nevet adhatnánk a gólyababáknak.
Damakné Kati javaslata, kérése, hogy R-rel
kezdődjön a fiókák neve, utalva ráckeresztúri
születésükre. S a Vajda utcai tojó is várja, hogy
elkereszteljük. Mi legyen a neve? Kérjük, ötleteiket írják vagy üzenjék meg.
Gólyáink életét a jövőben is figyelemmel
kísérjük, s rendszeresen tudósítjuk olvasóinkat.

RH
Timi, a tojó és Misi
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A csigák mindenevők, de a finom szöveteket előnyben részesítik. Peteállapotban telelnek át, a lárvák 2-4 hét elteltével kelnek ki. Táplálkozni csak éjszaka vagy esős időben
bújnak elő. Petéiket a földben levő lyukakba vagy a kövek
alá helyezik el. Száraz időben csökken a szaporulat.
A fényt kerülik, éjszaka és szürkületkor mozognak, leginkább reggel és este találkoznak velük a gazdák. A lágy szárú növények a kedvenceik, ezért tudnak mérhetetlen károkat
okozni a kertészetekben. Kedvelik az uborkát, a paradicsomot, a salátát, káposztát, epret, de a virágokba és a gyümölcsökbe
is belekóstolnak.
Teljesen kiirtani nem lehet őket, azt azonban el lehet érni, hogy
ne okozzanak katasztrofális pusztítást. A legfontosabb, hogy a kert
környékén minden elhanyagolt, gazos területet számoljunk fel,
ahol a csigák megbújhatnak.
Riasztó növények: paszternák, zsálya, zsázsa, fokhagyma,
majoránna, kakukkfű. Ezeket védővonalként ültethetjük az ágyás
köré, főleg salátánál.
Kora tavasszal többször gereblyézzük át az ágyásokat, így
sikerülhet kiforgatni az áttelelt egyedeket, amelyek a hidegben
elpusztulnak. Vigyázzunk arra, hogy a komposztteleptől is tartsuk
távol a csigákat, ellenkező esetben a komposzttal hurcoljuk be a
csigatojásokat a kertbe.
A paradicsomot – mármint a növényt – soha nem rágja le a
csiga, éppen ezért a veszélyeztetett növények közé paradicsomhajtásokat (hónaljazásból nyerjük) szórjunk, de hasonló szolgálatot
tesz a páfránylevél is.
Bármilyen hihetetlen, a csigák rendelkeznek bizonyos fokú
emlékezőtehetséggel, ezért a csalétket a kertben mindig ugyanarra a helyre tegyük.
Bármilyen deszkát fektessünk a földre, ahol a csigák általában
kárt tesznek, amikor később megfordítjuk, a csigákat alatta találjuk.
Nagyobb kő, cserép vagy tégla alá is behúzódnak. Benedvesített
újságot lefektetünk este, az alá is összegyűlnek.
A sózás is eredményes lehet, de a túl sok só tönkreteheti a
talajt. Néhol mészport szórnak ki ellenük, ha ezen átmászik, kiszárad és elpusztul, de ha a meszet éjszaka harmat vagy eső éri,
kérget képez, ami már nem akadály neki. Tojás héja, kávézacc,
fűrészpor, fahamu, kőpor is jelenthet védelmet. Törjük össze a
kiszáradt tojáshéjat, vagy az érdes nedvszívó dolgokat szórjuk a
növény köré, amit védeni szeretnénk. A csigák nem szeretnek rajta
sétálni, mert sérti a bőrüket. Eső után ismételjük. Egy pohár sör is
megfelelő csapdát képezhet, amelyre éjszaka messziről odagyűlnek a csigák, mert vonzza őket a maláta illata. Isznak és belefulladnak. Hibája, hogy esetleg a szomszéd csigáit is vendégül hívjuk. Este kell kitenni, és cserélni a sört mindennap.
Sör helyett élesztőt is használhatunk: egy evőkanál élesztőport
fél teáskanál cukorral oldjunk két és fél deci langyos vízben.
A csigák ellen sokféle csigaölő szer kapható a kereskedelemben, ezeket azonban csak ott szabad kiszórni, ahol a növényeket
nem használjuk étkezésre. Saláta, zöldhagyma, hónapos retek
között ne használjuk!
A csigák természetes ellenségei: béka, madár (fogoly, fácán),
gyík, vakond. Biológiai fegyverként a kacsa is szóba jöhet, de a
házi kacsa sajnos ugyanúgy lecsipkedi a kerti növények leveleit is.
Az indiai futó kacsa viszont ügyesen megtalálja a rejtőző csigákat,
és hihetetlen mennyiséget el tud belőlük fogyasztani. Angliában
élelmes vállalkozók kacsacsapatokat adnak bérbe a kertészeknek.
Hatékony védelmet jelent, ha sün lakik a kertünkben. Na de
hogyan szerezzünk sünt?
Kristóf László
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Új könyvek a könyvtárban
A Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer keretében új könyvek
érkeztek könyvtárunkba, amelyek
szabadon kölcsönözhetők. Reméljük, nemcsak a gyerekek, hanem a
felnőttek is találnak köztük kedvükre valót.
Grandin, T.: Képekben gondolkodom
Forward, S.: Mérgező szülők
Anderson, C.: Borostyánszín
Barry, S.: A tartalékos tiszt
James, P.: Emésztő tűz
Klassen, J.: Lány a kapusházban
McCarthy, C.: Az út
Posadas, C.: Öt kék légy
Chesney, M.: Agatha Raisin és a
feddhetetlen feleség
Nesser, H.: A visszatérés
Schäffer E.: A szőlővirág illata
Reagan, R.: Egy amerikai élet
Levron, J.: A versailles-i névtelenek
Christie, A.: A karácsonyi puding
esete
Wodehouse, P. G.: Bízza Psmithre!
Pálfi A.: Recept nélkül kapható gyógyszerek
Covey, S.: A kiemelkedően eredményes fiatalok 7 szokása
Matos Z.: Matematikai tételek és összefüggések
Mesék anyákról
Mesék apákról
A II. világháború fegyverei
Klasszikus zeneszerzők
Magyar irodalom
Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és
Árnika
Lindgren, A.: Harisnyás Pippi
Stilton, Geronimo: Extraegeres
vakáció a Pompás Pocokpanzióban
Tolkien: Befejezetlen regék
Numenorról és Középföldéről
Tomlinson, J.: A tyúk, aki soha nem adta fel
Weston, R. P.: Szörnyen titkos részleg
Bond, M.: A medve, akit Paddingtonnak hívnak
Bond, M.: Paddington itt és most
Bond, M.: Paddington a kertben
Zöller, E.: Történetek a lovasiskolából
Vad macskák
Erdei állatok papírból
Bálnák és delfinek (Mi micsoda)
Az ókori Róma (Mi micsoda)
Középkor (Mi micsoda)

Újabb szép és izgalmas köteteket kaptunk a Móra Kiadótól. Immár teljes a ráckeresztúri lányok körében is
igen népszerű LOL sorozat! A Pöttyös könyvek és a Már
tudok olvasni sorozat is olvasókra vár.
Ezúton is köszönjük mindenkinek a felajánlott könyveket, amelyek között megtalálható több klasszikus regény, csecsemő- és babaápolási és kertészeti szakkönyvek, mesekönyvek.
G. Á.

IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Élettitkok
A Kiemelkedően eredményes
fiatalok 7 szokása című kötetből kiderül, hogy nem irányíthatunk mindent, ami velünk
történik. Nem tőlünk függ,
milyen színű a szemünk, nem
tehetünk arról, hol születtünk,
kik a szüleink. Egyetlen dolgot tudunk csak befolyásolni:
miképp reagálunk arra, ami
velünk történik. „Ezért kell abbahagynunk az aggódást
olyan dolgokért, amelyeket nem tudunk irányítani, hogy
azzal törődjünk, amire hatással lehetünk.” Sean Covey
arra figyelmeztet, hogy álmaink és terveink megvalósíthatók, elérhetők. Nemcsak tizenévesek és fiatal felnőttek
meríthetnek erőt ebből a humoros, élvezetes stílusban
megírt kézikönyvből, hanem mindenki, aki fiatalokkal
foglalkozik. A könyvet Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta nem csak a fiataloknak
ajánlja: „…ennek a könyvnek inkább ezt a címet adnám:
Élettitkok – Így készülj a felnőttségre, boldogságra! Ha
tehetném, minden tíz és húsz év közötti fiatal (és szülei)
számára ajándékba adnám: hadd erősödjék az életbátorságuk!” De csupa jót ír a kötetről Benedek Tibor olimpiai bajnok vízilabdázó, a magyar férfi vízilabdaválogatott szövetségi kapitánya is: „Mindenki álmodik
valamiről. Ki sikeres akar lenni valamiben, ki gazdag,
valaki csak egyszerűen boldog akar lenni a párjával – de
egyik sem valósul meg tervezés nélkül. A könyv ahhoz
ad útmutatást, hogy megtanulj tervezni, és ne csak a
Vágyaim című füzetedben árválkodjon a mondat, hogy
olimpiai bajnok szeretnél lenni.”
A tervezésre és szervezésre való figyelmeztetés mellett álljon itt még egy jó tanács: „…az élet küldetés, nem
karrier. A karrier mesterség. A küldetés indíttatás. (…)
Ahhoz, hogy küldetésed legyen, nem kell megváltanod a
világot.”
(G.)
(Sean Covey: A kiemelkedően eredményes fiatalok 7 szokása.
Harmat Kiadó, Budapest, 2014)

Tisztelt Olvasóink!
Nyilvántartásunk szerint sok kikölcsönzött könyv
nem került vissza az elmúlt időszakban a könyvtárba.
Kérjük, hogy a rég lejárt kölcsönzési határidejű
könyvtári könyveket nyitvatartási időben mielőbb
juttassák vissza könyvtárunkba.
A könyvtár nyitvatartási ideje:
hétfő: 10.00–16.00; kedd: 10.00–14.00
szerda: 12.00–17.00; csütörtök: 14.00–17.00
péntek: 8.00–12.00; szombat: 9.00–11.00
Köszönettel:
Községi könyvtár
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SKANDINÁV REJTVÉNY
(Forrás: skandomata.hu)
Százötven évvel ezelőtt,
1865. május 31-én Kőszegen született a képen látható
kiváló magyar ornitológus.
Madártani megfigyeléseit
tizenkét éves korától naplójában rögzítette. Ki ő?
Határidő: 2015. június 10.,
szerda, éjfél.
A 2015. áprilisi rejtvény
helyes megfejtése: Nagy
Konstantin. Tizenegy helyes
megfejtés érkezett. A három
sze ren csé s nye r tes :
Csizmarik Alexandra,
Herkli Istvánné, Kókainé
Mocsai Katalin.
A nyeremények a könyvtárban vehetők át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!

Falugazdász
GULYÁS NIKOLETT
Időpont-egyeztetés a
06-20/667-37-30
telefonszámon.

Buszbérletvásárlás
a tornacsarnokban minden hónap 26-ától
a következő hónap 10-éig.
Hétfőtől péntekig 8-tól 20 óráig.
További információ:
sztlaszlo@rackeresztur.hu;
06-25/454-095

A Fejérvíz Zrt.
helyi képviselői
RÉZBÁNYAI JÓZSEF
06-30/598-1269
VARGA ISTVÁN
06-30/598-4776

KISSZÉKELY
Erdővel borított dombok, hegyek övezik a TolnaiHegyhát egyik csodaszép települését, ahol mindössze háromszáztizennyolcan laknak.
Lázár Ervin gyakran időzött itt feleségével és
gyerekeivel, olykor egyedül is. Naplójában, a Kisszékelyi füzetben
gyerekkori emlékeit eleveníti föl, vagy éppen a csöndes faluban oly gyakori külső, félelmetes
zajokról ír: „Itt mások a hangok. Ha éjjel a földre esik egy szilva, akkorát dobban, mintha az
ördög ugrott volna be a kerítésen.” Kisszékely és a Lázár Ervin teremtette (mese)világ szorosan összekapcsolódik. A településen kialakított, mintegy tizenegy kilométeres Négyszögletű
Kerek Erdő tanösvény az író egyik népszerű, sokak által kedvelt regényének címéről kapta a
nevét. Azokon a falubeli és erdei utakon járhatunk, ahol hajdan Lázár Ervin is gyakran
sétált, megismerve közben Kisszékely és a
Tolnai-Hegyhát természeti és kulturális értékeit. A templomot, a kálváriát, a kilátót, a Barátok tavát, a Jáger réti erdei pihenőhelyet, a
fából faragott keresztet, a Szentháromságszobrot… Négy körutat alakítottak ki a helyiek: a Kökény körút 3,6 kilométer, a Berkenye
körút 3,2, a Galagonya körút 2,7; a Vadkörte
körút a leghosszabb, 4,4 kilométeres.
A kép forrása: www.kke-kisszekely.hu
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Mozduljunk ki!

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG
Keretes hirdetések díja: 1/1 oldal: 14 400 Ft;
1/2 oldal: 7200 Ft; 1/4 oldal: 4800 Ft;
1/8 oldal: 2400 Ft; 1/16 oldal: 1200 Ft
(Az árak az áfát nem tartalmazzák!)
Hirdetésfeladás személyesen a kastélyban
Zólyominé Margitai Zitánál vagy a
rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen.

Itt a május, a jó idő,
már nincs sok eső, még
nincs túl nagy meleg,
érdemes körülnézni a
bennünket körülvevő
világban. Ha tehetik,
mozduljanak ki kicsiny
falunkból, s utazzanak, fedezzék fel a környező
falvakat, nagyobb lélekszámú településeket vagy
éppen a fővárost.
Számos új és régi kiállítás várja a látogatókat
Budapesten. A Petőfi Irodalmi Múzeum állandó
kiállítása Petőfi Sándor életét dolgozza fel. Interaktív, igazán gyerekbarát tárlat, már nem mindenütt érvényes a „mindent a szemnek, semmit
a kéznek” szabály. Lehet például korabeli ruhákat próbálni, olyan jelmezeket, amiket hajdan a
vándorszínészek viseltek. Vagy interaktív tudáspróbán vehetnek részt a vállalkozó kedvűek,
vajon mennyire ismerik az 1848. március 15-én
történteket. Ha csoporttal megyünk, rendkívül
kedves és képzett tárlatvezetők ismertetnek meg
Petőfi életútjával, költészetével.
Ugyancsak itt látható a Petőfi Irodalmi Múzeum első világháborús kiállítása, amely a nagy
háborút megélt magyar írók és költők nézőpontjából és értelmezésében mutatja be az 1914 és
1918 közötti éveket. Az időszaki kiállítás elsősorban a korabeli irodalmi művekből és személyes forrásokból építkezve az egyéni tapasztalatok közvetítésére vállalkozik. „Egymás mellett
haladva bontakozik ki a hátország zaklatott világa, valamint a front ellentmondásokkal terhelt
lelki élete. A három fő háborús írói/újságírói
szereplehetőséget több példával mutatjuk be, így
találkozunk az alkalmatlan Ady Endrével, Babits
Mihállyal, Lengyel Menyhérttel és Móricz Zsigmonddal az egyik oldalon, míg a katona Gyóni
Gézával, Tersánszky Józsi Jenővel, Szép Ernővel, Balázs Bélával a másik oldalon.” A kiállításon korabeli kéziratok és sajtótermékek is láthatók, s egy sajátosan berendezett lövészárkon is
keresztülmehetünk, ami igazán vegyes érzéseket
kelthet az érzékeny lelkű szemlélőben.
(Megtekinthető 2016. január 10-ig.)
A múzeum címe: 1053 Budapest Károlyi u. 16.
E-mail: muzeuminf@pim.hu
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 10.00-tól 18.00--ig.
A múzeum hétfőn zárva. A jegypénztár telefonszáma: 06-1/317-3611/203. A múzeum gyalogosan
megközelíthető a Ferenciek tere, az Astoria vagy a
Kálvin téri metrómegállótól.
Bővebb információ: www.pim.hu
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Kedves Olvasóink! Örökítsük meg Ráckeresztúr nevezetességeit, természeti értékeit!
Várjuk nagy felbontású, jó minőségű fotóikat e-mailben. A legjobb fényképeket közzétesszük a lapban és a község honlapján.

Képek: G. Á.
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