
 

 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                          2015. március 

 

Március 22-e a víz világnapja. A 
víz a tűz ellentéte és kiegészítője. 
A tűz és a víz együtt biztosítja az 
élethez szükséges meleget és 
nedvességet.  A víz az élet bölcső-
je. Vigyázzunk rá! 

 
Víz vagyok 

 

Víz vagyok, lassú víz, 
S ki kőként áll utamba, 
Lassan szétmállasztom, 
Vagy áttörök rajta.  
 

Nem engedem soha, 
Hogy átszabják a sorsom, 
Tekervényes életem, 
Üledékét hordom. 
 

Lehetsz kemény gránit, 
Vagy kőszirt, járhatatlan. 
Utat lelek magamnak, 
Esőcsepp alakban. 
 

Minden vagyok egyben. 
Gyengéd, vad, alattomos. 
Nemhiába mondják azt, 
Lassú víz, partot mos. 

 

* 
 

Zúgó patakon 
 

Zúgó patakon a vízi malom… 
Mikor kelepel, el-elhallgatom. 
Ahogy fut a hab, beléje akad, 
Kattogva neki dölyfös szavakat: 
„De nagy hatalom a vízi malom! 
Elállom utad, ha én akarom!” 
A csacska patak, azt csobogja csak: 
„Addig kelepelsz, míg én hajtalak!” 

Móra Ferenc 

Megnyílt a Rácmenza-konyha 
 

Fontos a helyi értékek felkutatása 
 

Gondolatok a Szerdákról 
 

Múltidéző – Húsvéti sibálás 
 

Mit kell tudni a „Mi rendőrünk” programról? 
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Gyógyszertári ügyelet 
március 28., 29.: Ercsi 
április 4., 5.: Martonvásár 
április 6., 11., 12.: Ráckeresztúr 
április 18., 19.:  Ercsi 
április 25., 26.: Martonvásár 
május 1., 2., 3.: Ráckeresztúr 
május 9., 10.: Ercsi   
május 16., 17.: Martonvásár 
 

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

Falugazdász 
Kovácsné Holecz Gyöngyi 
Telefon: 06-20/253-4078 
Hétfő: 9.30–10.30  
 

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

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 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

Ajánlja fel adója 1%-át valamely ráckeresztúri szervezetnek! 
Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség  18491603-1-07 
Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány   18489509-1-07  
Ráckeresztúri Nemzetőrök Egyesülete  18493674-1-07 
Református Rehabilitációs Alapítvány   18492415-1-07 

Hirdetmény 
bírósági ülnökök jelöléséről és választásáról 

 

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében 
törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az 
ítélkezésben. 
 

2015-ben a Köztársasági Elnök március 7. és április 30. napja közé eső időtartamra 
tűzte ki az ülnökválasztást. 
  

A Bjt. 216. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízatása 4 évre szól. 
A Fejér Megyei Közgyűlés 2015. április 30-i ülésén választja meg az ülnököket. 
  

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik 
az ülnökjelölés és választás szabályairól. 
  

A Bjt. alapján ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki 
nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya 
alatt, továbbá büntetlen előéletű, és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. 
  

A Bjt. értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező 
nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkor-
mányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik. 
  

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi 
területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei 
jelölik. 
  

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munka-
adók érdekképviseleti szervei jelölik. 
 

Felkérem a fent leírt feltételeknek megfelelő állampolgárokat, egyesületeket, alapfokú 
nevelési-oktatási intézményeket, hogy jelöljenek bírósági ülnöknek választható szemé-
lyeket, akik az ismertetett feltételeknek megfelelnek.  
  

A jelöléseket tartalmazó „Bírósági ülnökké jelölés”, „Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés 
elfogadásáról” nyomtatványokat, valamint a „Hatósági erkölcsi bizonyítványt” – legké-
sőbb 
a) járásbíróságra jelölt ülnök esetén 2015. április 3. napjáig juttassák el jelöléseiket 
személyesen vagy postai úton Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
talába (2400 Dunaújváros, Városház tér 1.), továbbá 
b) törvényszékre, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságra jelölt ülnök 
esetén 2015. április 10. napjáig juttassák el jelöléseiket személyesen vagy postai úton a 
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály-
ra (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.). 
  

A jelölést elfogadó nyilatkozathoz csatolni kell a büntetlen előéletet igazoló hatósági 
bizonyítványt, melynek megkérésénél a büntetlen előéletre és a közügyektől eltiltásra 
vonatkozó adatmezőket be kell jelölni. Az erkölcsi bizonyítvány csatolásának elmulasztá-
sa esetén a jelöltet ülnökké megválasztani nem lehet. 
  

A jelöléshez szükséges nyomtatványok a település honlapjáról (www.rackeresztur.hu/
hird.html) letölthetők.  
 

Az ülnök megbízatásának megszűnésére, valamint az ülnök javadalmazására vonatkozó 
szabályokat a Bjt. 220. §-a, valamint a 221. §-a tartalmazza. A törvény szövegéből készí-
tett kivonat a honlapon ugyancsak megtalálható. A jelöltajánlás során felhívom a figyel-
met az ülnök megbízatásának megszűnésével kapcsolatos szabályokra, miszerint az 
ülnök megbízatása megszűnik – többek között – a 70. életév betöltésével, valamint a 
212. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megszűnése esetén. 

Ajánlja fel adója egyik 1%-át valamely egyháznak!  
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.  

A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066.  
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
Szerkesztői levél  

 

Március forradalmi hónap. Az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc hőseire emlékezünk, azokra a tisztaszívű, 
bátor ifjakra, akik megváltoztatták az őket körülvevő világot. 
Nem féltek semmitől. Egyetlen cél lebegett a szemük előtt: 
a szabadság. A szabadságért fogtak fegyvert, vállalva akár 
a börtönt vagy a halált is. Petőfi Sándor gyújtó hangú költe-
ményeiben buzdított a cselekvésre, s kemény hangon fi-
gyelmeztette a nemes urakat hibáikra: „Sokat beszéltek, 
szépet is beszéltek, / Jót is, de ebbül a hon még nem él 
meg”. Másutt azon kesereg, hogy a magyar ifjak szívéből 
kihalt a hazaszeretet érzése. A magyar nemzet című, 1946 
decemberében írt versében pedig a jövőre vonatkozó költői 
kérdést fogalmaz meg: „Oh hazám, mikor fogsz ismét / 
Tenni egy sugárt, egy kis fényt / Megrozsdásodott neved-
re? / Mikor ébredsz önérzetedre?” 
     Petőfi az elnyomás ellen küzdött, ám nem felejtett el 
rácsodálkozni a tavasszal megújuló természetre sem. 
„Pacsirtaszót hallok megint! / Egészen elfeledtem már. / 
Dalolj, tavasznak hírmondója te, / Dalolj, te kedves kis ma-
dár!” – írja a lánglelkű poéta 1849. március 8-án.  
     A természet megújulásából erőt merítve élhetjük min-
dennapjainkat mi is, s szabadon dönthetünk arról, vajon mit 
tartunk fontosnak. Elégedetlenkedünk mindennap, s azon 
kesergünk, mi mindenünk nincs, mi minden hiányzik az 
életünkből. Vagy ellenkezőleg: hálás szívvel gondolunk 
mindarra, amink van, amit elértünk. Legyen szó akár önfe-
ledten kacagó gyermekünkről, aki a rossz napokon is arra 
figyelmeztet, felelősek vagyunk érte. És gondolhatunk idős, 
beteg szüleinkre is, akiktől az életet kaptuk, akik felnevel-
tek, s akik példát mutattak arra, mi a szeretet, s miért érde-
mes kitartóan dolgozni. Akik arra tanítottak, hogy a legna-
gyobb kincs és a legnagyobb ajándék az élet. 
     Tavasszal talán könnyebb elfogadni ezt az igazságot, s 
újult erővel végezni feladatainkat. Ehhez kívánok sok erőt. 

     Gajdó Ágnes 

Március virága: a sárga nárcisz 
 

 

Csupros nárcisznak is nevezik az amarilliszfélék családjába 
tartozó növényfajt, amely sok kertben pompázik március-
ban. Mitológiai növény. A római aranykor költője, Ovidius 
Átváltozások című munkájában található romantikus történet 
szerint Narcissus, a gyönyörű, ám bátortalan ifjú visszauta-
sította az érte epekedő Ekho nevű nimfa szerelmét. A nimfa 
belepusztult érzelmeibe, a fiút pedig azzal büntette Aphrodi-
té, hogy a víztükörben meg-
látta saját képmását, és bele-
szeretett. Önmaga iránt ér-
zett reménytelen szerelme a 
halálát okozta, de holtteste 
virággá, nárcisszá változott. 
     A virágból a régi görögök 
illatos olajat készítettek, és 
később sok országban elter-
jedt. Közkedvelt kerti növény 
egész Európában. 

Tisztelt ráckeresztúri lakosok! 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete szeretne utca-
felelősi rendszert létrehozni annak érdekében, hogy 
az utcákban felmerülő problémák az önkormányzat 
tudomására jussanak, és ezáltal hatékonyabban tud-
ja orvosolni, elhárítani azokat. Például: nem világít 
az utcai lámpa; belóg a faág a járdára; gödör kelet-
kezett az úton; lakatlan ház előtt nagy a gaz, stb. 
     Aki úgy érzi, hogy van ideje, energiája a lakhelye 
szerinti utcában felmérni a fent említett teendőket, 
tartaná a kapcsolatot a többi lakóval, meghallgatná 
ötleteiket, és azokat összegezve az önkormányzat-
nak továbbítaná, kérem, jelentkezzen a Ráckeresztúri 
Hírmondó címén: rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
vagy a  06-20/219-8129-es telefonszámon, esetleg 
személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgála-
tán. Kérem, tüntessék fel, hogy melyik utcában kí-
vánnak tevékenykedni, valamint az elérhetőségüket 
(e-mail cím; telefonszám).  
     Több szem többet lát! Együtt élhetőbbé tehet-
jük környezetünket!                          

Dienes Gábor alpolgármester 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
szóló 2015. március 6. napján hatály-
ba lépett 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 
értelmében, ha jogszabály másként 
nem rendelkezik, a lábon álló növény-
zet, tarló, növénytermesztéssel össze-
függésben és a belterületi ingatlanok 
használata során keletkezett hulladék 
szabadtéri égetése tilos! 
     A Vertikál Zrt. minden hónapban 
elviszi a komposztálható hulladékot, 
kérjük, vegyék igénybe égetés helyett a 
hulladékszállítás ezen módját.  
     Megértésüket köszönjük! 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 

Tavaly a karitász az Önök segítségével felnevelt egy 
malacot. A húsát karácsony előtt negyven család 
között osztottuk szét. Idén is szeretnénk egy ilyen 
akcióhoz a segítségüket kérni. Kérjük Önöket, aki 
bármilyen összeggel hozzá tud járulni a termények 
megvásárlásához (vagy terményt tud adományozni), 
jelentkezzen a 06-20/232-8309 telefonszámon.  
     Köszönettel:  

Páli Szent Vince Karitász Csoport 
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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 

Megnyílt a Rácmenza-konyha 
 

Az óvoda épületében új, korszerű konyhát alakított ki a Rácmenza Kft. A 
cég ügyvezetője, Scheszták Kornél az ünnepélyes átadó ünnepségen el-
mondta, hogy régi álma valósult meg, hiszen a településen hosszú ideig 
nem működött konyha, nem helyben főztek a gyerekeknek.  
     Az önkormányzat tíz évre szóló bérleti szerződést kötött a Rácmenza  
Kft.-vel, amely szerint a cég vállalta a konyha teljes körű felújítását, a ma 
már kötelező minőségbiztosítási rendszer kidolgozását, valamint a konyha 
teljes felszerelését, berendezését is. A munkálatokra tavaly nyáron került 
sor. A cég elvégeztette a közművek szétválasztását is, vagyis a konyha és 
az óvoda külön gáz-, víz-, villanyórát kapott.  
     Scheszták Kornél felhívta a figyelmet arra, hogy a kft. vezetőinek célja a 
megfelelően képzett munkaerő alkalmazása, s a lehetőleg helyi  alap-

anyagok felhasználása. Jelenleg hat fő személyzettel működik a konyha. Háromszázötven-négyszáz adagot 
készítenek naponta, de a kapacitás akár 
ezerháromszáz adagra is növelhető. A térí-
tési díjak 2015-ben nem emelkedtek. A cég 
nemcsak Ráckeresztúron szolgáltat, ha-
nem a szomszédos településeken, Marton-
vásáron és Ercsiben is. Tervezik, hogy még 
több településre szállítanak majd meleg 
ételt, és közétkeztetési közbeszerzési eljá-
rásokon vesznek részt a jövőben. Vállalnak 
főzést magánrendezvényekre is, legyen 
szó akár születésnapi, esküvői vagy balla-
gási összejövetelről. 

     (RH) 
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A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény határozza meg. 
Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, 
tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nem-
zetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és meg-
őrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy 
termék, amely – hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így 
nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység lakossága – a 
magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el, jelentősen öreg-
bítheti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban 
és szerte a világon, hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásá-
nak, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez. 
     A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:  
     a) agrár-és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és 
tárgyi javai – idetartozik az erdészet, halászat, vadászat és állategész-
ségügy területe –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmi-
szerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;  
     b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés/
gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, 
főképpen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, 
gyógyvíz- és fürdőkultúra;  
     c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredmé-
nyeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, 
mely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megterem-
tését szolgálja; továbbá az embert körülvevő környezet fenntartásá-
hoz kapcsolódó szellemi termékek;  
     d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a 
kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, 
különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és 
műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás; 
     e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, 
különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézmű-
vesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, tánc-
művészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, külö-
nösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlé-
kek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világ-
örökségi helyszínek; 
     f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartá-
sát, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy 
szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy 
szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói 
életművek és csúcsteljesítmények; 
     g) természeti környezet: az ember természetes környezetének 
tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy 
képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, 
természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai 
rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához 
kapcsolódó szellemi termékek; 
     h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi 
termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgálta-
tások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe 
tartozó étel- és italkészítési eljárások. (Forrás: net.jogtar.hu) 

Fontos a helyi értékek felkutatása 
Megalakult a Települési Értéktár Bizottság  

  

Ráckeresztúr Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
a 2015. február 11-én tartott ülésén döntött a Ráckeresztúri 
Települési Értéktár létrehozásáról, és megalakította a Telepü-
lési Értéktár Bizottságot. Ennek tagjai: Gajdó Ágnes, Herkli 
Antal és Szabó József.  
     Az értéktár a település területén fellelhető nemzeti értékek 
adatait tartalmazó gyűjtemény lesz. Egyelőre még hiányos az 
értéktárunk, ezért felkérem intézményeinket, civil szervezete-
inket településünk minden lakóját, hogy közösen töltsük meg a 
falunkat képviselő tartalommal. A bizottság és a település 
számára egyaránt fontos és igen nagy jelentőségű, hogy a 
falu lakóinak lehetőséget nyújtson abban, hogy a kérdést a 
saját szemszögükből vizsgálva és javaslataikat előterjesztve a 
segítségünkre lehessenek egy különleges, valóban települé-
sünkre jellemző értéktár létrehozásában. Minden ötletet, véle-
ményt, elképzelést örömmel várunk, és köszönettel fogadjuk 
együttműködési szándékukat, amelyet az alábbi szempontok 
figyelembevételével kérünk megtenni. 
     Ezúton szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy milyen 
eljárás alapján kerülhet be egy nemzeti érték a települési ér-
téktárba. Mindenekelőtt arra van szükség, hogy közérthető 
formában meghatározzuk, hogy munkánk szempontjából mit 
tekinthetünk helyben érvényes értéknek. Nemzeti érték: a 
magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudás-
hoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, 
nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmo-
zott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, kö-
zösségi érték vagy termék. Az értékeknek földrajzi, történelmi, 
nyelvi, néprajzi és nem utolsósorban érzelmi arculatuk van, 
ebből adódik komplexitásuk.  
     A Ráckeresztúr közigazgatási területén fellelhető, illetve az 
itt létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba 
bárki írásban kezdeményezheti. A javaslatot egy javaslatminta 
szerint kell elkészíteni, és elektronikus úton vagy postai úton 
(ez estben elektronikus adathordozón mellékelve) kell benyúj-
tani. A javaslattétel ingyenes. A javaslatnak tartalmaznia kell: 
a) a javaslattevő adatait; b) az értéktárba felvételre javasolt 
nemzeti érték adatait; c) az értéktárba felvételre javasolt nem-
zeti érték fényképét vagy audiovizuális dokumentációját; d) a 
nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentu-
mokat, valamint e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szerve-
zet támogató- vagy ajánlólevelét.  
     A beérkezett javaslatokat a Települési Értéktár Bizottság 
megvizsgálja, és dönt a települési értéktárba történő felvételről 
vagy a felvétel elutasításáról. A települési értéktárba felvett 
nemzeti értékek bekerülhetnek a megyei értéktárba, onnan a 
magyar értéktárba, következő lépcsőfokként a hungarikumok 
gyűjteményébe.  
     Helyi értékké nyilvánításra írásban bárki javaslatot tehet levél-
ben (Ráckeresztúr Község Önkormányzata, Települési Értéktár 
Bizottság 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.) vagy a községi 
könyvtárban igényelt nyomtatvány kitöltésével, melyet a polgár-
mesteri hivatal portáján lévő gyűjtőládába lehet elhelyezni. 
     Tisztelettel várjuk javaslataikat. Gyűjtsük össze közösen a 
ráckeresztúri értékeket!  

Szabó József  
önkormányzati képviselő 
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„Fusson a tél, boldog, aki él!” 
 
Az óvodások idén is ötletes jelmezekbe bújtak, majd 
a hagyományokhoz hűen húshagyókedden búcsúz-
tatták el a farsangot és a telet. Kolompszóra gyüle-
keztek az udvaron. Minden csoport saját kiszebábot 
készített, amit közösen égettek el a következő ta-
vaszcsalogató, télkergető rövid mondóka kíséreté-
ben: „Gyere, tavasz, várva várlak, hozz örömet fűnek-
fának, jöjjön a tavasz, vesszen a tél!” 

Az alsós színjátszó szakkörösök február 13-án, 
pénteken az alsós iskolában, majd pár nap múlva 
az óvodában mutatták be farsangi műsorukat. A 
vidám kis jelenet főszereplője egy csacsi, akit ki-
csúfolnak az állatok, de a végén minden jóra for-
dul. A színdarabot Elek Kálmánné rendezte. 

Gondolatébresztő... 
 

Úgy táncolj, mintha nem 
látna senki; úgy szeress, 
mintha még sose bántottak 
volna. Úgy énekelj, mintha 
senki se hallaná; úgy élj, mintha a föld 
a mennyország lenne. 

 (Mark Twain) 

Sikeres pályázat 
 

A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda sikerrel pályázott a 
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pe-
dagógiai Kara által kiírt „a Nyugat-magyarországi 
Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Bázisóvo-
dája” cím elnyerésére. Az óvoda által beküldött 
szakmai anyag és dokumentáció elnyerte a bírálók 
tetszését. Dr. Katona György dékán levelében a kö-
vetkezőket írta: „A beérkezett dokumentumok és 
azok szakmai értékelése alapján a Kar nevében a 
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pe-
dagógiai Kar Bá-
zisóvodája címet 
3 év időtartamra 
ítéljük oda, mely-
hez ezúton szív-
ből gratulálunk. 
(…) Óvodájuk a 
cím által a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem hivatalos partnerintéz-
ményévé válik, így Karunk hallgatóit szakmai gya-
korlatuk teljesítésére fogadhatják. A cím birtokában 
az Óvoda jogosult arra, hogy az épületén a bázis-
óvoda elismerést tábla formájában, A/3-as méret-
ben elhelyezze, feltüntesse. Bízunk benne, hogy 
Karunk bázisóvodájaként szorosabb szakmai kap-
csolatot ápolhatunk Önökkel.” 
     Gratulálunk az óvoda vezetőinek és valamennyi 
dolgozójának!                                                 (RH) 

MOSOLY PERCEK 
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A III. Egyházmegyei Ki mit tud? 1. fordulóját 
február 21-én tartották Székesfehérváron. A 
Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola két 
tanulója, Darufalvi Eszter Zita és Kristóf Ágnes 3. b 
osztályos tanulók továbbjutottak a következő 
fordulóba. Eszter a Diódénes című mesét, Ági   
A sóvetés című rátótiádát mondta el. Gratulálunk 
nekik és felkészítőiknek!  

Farsangoló nap az alsó tagozaton 
 
A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, 
a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet 
hagyományosan vidám lakomák, bálok, mulatságok, nép-
ünnepélyek jellemeznek. A farsang csúcspontja a karnevál, 
hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez az utolsó 
három nap, ami nagy mulatságok közepette valójában tél-
búcsúztató is. 
     Az iskolában is minden évben karnevállal, vidám mulat-
sággal búcsúztatjuk a telet. Néhány éve hagyománnyá vált 
már, hogy az alsó tagozatosok iskolai farsangi mulatságát 
projektnappá alakítottuk. Ilyenkor kisdiákjaink már reggel 
jelmezbe öltözve kezdik a tanulást. A tanórákat a tanító 
nénik a farsanghoz alakítják – bohócokról és fánkszámolás-
ról szólnak a matematikaórák, farsangi néphagyományokról 
olvasunk magyarórán, álarcot festünk rajzórán, de még 
testnevelés órán is farsangolunk – ki tud ügyesebben buk-
fencezni a jelmezében… 
     Lelkesen készülnek a szülők és a gyerekek is erre a 
napra. Van olyan, Ercsiből bejáró kisdiákunk, aki már a 
buszon is jelmezben utazik. Fantasztikusabbnál fantaszti-
kusabb, ötletesebbnél ötletesebb jelmezek láthatók ilyenkor 
az osztályokban, és legnagyobb örömünkre egyre több az 
anyukák keze által készített jelmez is. A tanító nénik sem 
húzzák ki magukat a mókázásból, idén cowboynak, rendőr-
nek, boszorkánynak, cicának, tündérnek, ördögnek, indián-
nak öltöztek be. A gyerekek között pedig megtalálhatók a 
sztárfocisták, a kalózok, Spongyabobok, természetesen a 
vámpírlányok és fiúk, sok-sok tündér és hercegnő, katona 
és királyfi, cicák, egerek és medvék.  
     A tízórai szünet végén az egész alsó tagozat kivonul az 
iskola elé, és ilyenkor hangos ordítással elűzzük a telet. 
     Ebéd után aztán megkezdődik az igazi karnevál: az 
iskola feldíszített folyosóján szól a zene, lehet táncolni, 
vonatozni, limbózni, szambázni, seprűtáncot járni. Az osz-
tályokban a tanító nénik különböző ügyességi játékokkal és 
versenyekkel várják a gyerekeket: szörpivó verseny, 
sütievő verseny, lufifújó verseny, van zsákbamacska, mo-
csárjárás, az ötletekben sehol sincs hiány. Természetesen 
a kacsatánc mindig nagy sikert arat. A legügyesebben és 
legkitartóbban táncolók idén cukrot kaptak jutalmul.   
     Elekné Irénke néni színjátszó szakkörösei az idén egy 
vidám mesével kedveskedtek a gyerekeknek, az igazi meg-
lepetés azonban a tanító nénik tánca volt: jelmezbe öltözve, 
parókával a fejükön egy ABBA-számra táncoltak – hatal-
mas siker közepette. A rengeteg csillogó szemet és tapsoló 
mancsot elnézve nem voltak hiábavalók a hajnali próbák.   
     A sok program és rengeteg táncolás közepette nagyon 
gyorsan telt el az idei farsang. Ez a közvetlen, meghitt, 
vidám hangulatú nap, ami egy kicsit a komolytalanságról is 
szól, hiszen tanító és kisdiák együtt bohóckodik, együtt 
mulatozik, derűt és örömöt, kacajt és vidámságot hoz az 
iskola életébe. A borongós tél végi napon energiával tölt fel 
mindannyiunkat, és ha nem is egy egész életre, de a követ-
kező farsangig biztos emlékeket vés mindenkibe: hiszen 
ilyenkor úgy kezdődik a napunk: emlékszel, tavaly is milyen 
jó volt? Ugye, idén is ilyen jó lesz! 

Drozdikné Nagy Ágnes Tünde 

A 2. a osztály 

A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola hírei 

A Petőfi-hét eseményeiről, versenyeredmé-
nyeiről részletesebben a Ráckeresztúri Hír-
mondó áprilisi számában olvashatnak, illetve 
az iskola honlapján (iskola.rackeresztur.hu) 
és facebook oldalán.  

NyelvÉsz verseny Székesfehérváron 
 

A Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskolá-
ban február 19-én megrendezett NyelvÉsz 
versenyen iskolánkat két tanuló képviselte. A 
szervezők március elején e-mailben küldték el 
az eredményt.  
     A 3. évfolyamosok versenyében a 3. b osz-
tályos Kristóf Ágnes I. helyezést ért el, a negye-
dikesek között Gondi Evelin (4. b) a tizenötödik 
helyen végzett.  
     Gratulálunk a lányoknak és felkészítőiknek! 
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Valentin-napi bál 
 

A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány hosszú évek óta 
minden évben február második hétvégéjén tartja rendezvé-
nyét a tornacsarnokban. Idén éppen Bálint-napra esett a 
bál, amelyet a Zoltán Erika Táncstúdió tánccsoportja nyi-
tott meg. Bemutatójuk nagy sikert aratott. Köszönjük a 
felkészítő tánctanár, Mózsik Viktória munkáját!  
     Pedagógusaink fergeteges produkcióval készültek. Egy 
ABBA-számra táncoltak, s a fantasztikus koreográfia és 
jelmez elnyerte a közönség tetszését. Őket Mabda Gábor 
követte, aki népszerű slágerekből énekelt egy csokorra va-
lót, megteremtve az igazi felszabadult báli hangulatot. Idén 
is megválasztottuk a bálkirálynőt és a bálkirályt. Elek Kál-
mánné Irénke tanítónő és Bosnyák János, a Ráckeresztúri SE 
labdarúgócsapatának oszlopos tagja lett a nyertes.  
     Örülünk annak, hogy ilyen összetartó közösség a mi-
énk! Pedagógusaink a szülőkkel és a gyerekekkel együtt 
tették hangulatossá a tornacsarnokot, így igazán öröm volt 
itt szórakozni. Köszönetet mondunk mindazoknak a szü-
lőknek, akiknek már nem ide jár a gyermekük, de még min-
dig segítenek a rendezvény lebonyolításában, akik hozzájá-
rultak tombolatárgyak felajánlásával, akik anyagi és erkölcsi 
támogatásukkal segítették munkánkat. Köszönet illeti az 
ízletes vacsoráért a Rácmenza Kft. dolgozóit! 
     Köszönjük dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
asszonynak, Dienes Gábor alpolgármester úrnak, dr. Hekman 
Tibor jegyző úrnak, képviselőinknek, hogy megtiszteltek 
bennünket részvételükkel és támogatásukkal. 
     Bízunk abban, hogy a továbbiakban is támogatnak ben-
nünket. 

A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány  
kuratóriuma 

Kedves Barátaink! 
 

A Pávakör április 18-án műsoros estet ren-
dez a szokásos módon, vacsorával, tánccal. 
     Amennyiben szeretne részt venni, és az 
asszonyok még nem keresték meg személye-
sen, kérjük, legkésőbb március 27-éig jelezze 
szándékát Baloghné Valinál a 06-70/369-
8237 számon vagy Halászné Babinál a 06-
30/57-00-498 vagy 06-25/454-190 telefon-
számokon. 
     Köszönettel: 

a Pávakör 

Ki mit tud?-sikerek 
 

A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület sikerrel 
szerepelt az V. Országos Nyugdíjas Ki mit tud? 
veszprémi elődöntőjében. A csoport a táncoló 
pingvinek koreográfiát mutatta be, és bejutott az 
áprilisi döntőbe. Hajdúszoboszlón nemcsak ők, 
hanem a Mákvirág Tánccsoport Egyesület is fellép 
majd Ráckeresztúr képviseletében. Drukkolunk! 

* 
Február utolsó napján Székesfehérváron a XXII. 
Fejér Megyei KOR-TÁRS Nyugdíjas Ki mit tud?-
on kiemelkedő eredményt ért el a Darázsderék 
Nyugdíjas Táncegyesület, a Ráckeresztúri Pávakör 
Egyesület és Halász Tibor. Szeretettel gratulálunk, 
és további sikereket kívánunk valamennyiüknek!  

A Pávakörről 
 

Örömteli nap volt február 28-a a Pávakör életében. 
Learathatta ekkor egy kemény munkafolyamat édes 
gyümölcsét a XXII. Fejér Megyei KOR-TÁRS Nyugdí-
jas Ki mit tud?-on. A zsűri értékelése szerint jól össze-
állított, nagyon nehéz dalcsokrot adott elő (Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei dalok a lányokról, a lányságról). 
A csoport kis létszáma ellenére magabiztos kiállással, 
határozott, jó hanggal lépett színpadra, s meggyőző 
teljesítménnyel érte el a legjobb helyezést. 
     A Pávakör művészeti vezetője, Halász Tibor megze-
nésített versekkel, egyéni indulóként is megmérette 
magát. Már az első dallal „megfogta” a közönséget és a 
zsűrit. A második dal utolsó ütemeit a közönség vas-
tapsa kísérte. Idézek az egyik zsűritag értékeléséből: 
„Az itt bemutatott produkció alapján mondhatom, 
méltó tagja a műfaj családjának, gondolok itt Cseh Ta-
másra, Bródy Jánosra, Dinnyés Józsefre.” Természete-
sen az értékelést követően Tibor is a legjobb minősí-
tést kapta. 
     Az okleveleket boldogan tesszük a gyűjteményünk-
be, a dicsérő szavak pedig biztatást jelentenek mun-
kánk folytatásához. 

Halászné Fleischer Mária 
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Novoth János 1893-ban született Ráckeresztúron. Szülei Novoth János és 
Gallai Anna. Mindössze egyetlen fotográfia maradt róla a család birtoká-
ban, amelyet a fiatal katona Székesfehérváron, Pete Gyula műtermében 
készíttetett, mielőtt a harctérre került. Novoth János történetét Temesvári 
Jenő, Novoth Rozália unokája foglalta össze. 

RÁCKERESZTÚRIAK AZ I .  VILÁGHÁBORÚBAN  

Novoth János népfelkelő gyalogos emlékére 
 

Családom is megadta a maga áldozatát a haza oltárán az I. 
világháború öldöklő csatáiban. Szeretném megidézni anyai 
nagyanyám testvéröccsének emlékét, ezáltal is fejet hajtva az 
ő és egyben minden magyar hősi halált halt katona emléke 
előtt.  
     Novoth János a polgári anyakönyv bejegyzése szerint 
1893. szeptember 23-án született a Fejér megyei Ráckeresz-
túron, Novoth János földműves és Gallai Anna házasságából, 

harmadik gyermekként. 
Sándor (?–?) és István 
(1888) bátyjai után még 
négy lánytestvérrel gya-
rapodott a család: Rozá-
lia (1892–1979), Mária 
(1896–1898), Julianna 
(1898–?), Mária (?–?), 
Margit (1900–1958). 
     Bizonyára ugyanúgy 
nevelkedett, segített a 
ház körüli apróbb mun-
kákban, mint számtalan 
szegény sorsú társa, s 
ugyanaz az „öröklött” 
uradalmi napszámos, 
zsellér vagy földműves 
élet várt volna rá is – ha 
nem szól közbe a háború 
–, mint a többi hasonló 
sorsú gyermekre. Gyer-

mekkoráról nem őrződött meg semmilyen emlék. 
     Novoth János nevével ezután már csak egy veszteséglista 
sebesülési, majd a hősi halálát rögzítő katonai és polgári nyil-
vántartásban, illetve anyakönyvben találkozhatunk. Így csak 
közvetett úton, ezen anyakönyvi adatokból szerezhetünk tudo-
mást arról is, hogy hová, mely alakulathoz sorozták, illetve 
vonult be az 1914–1915-ös évek valamelyikében. Az I. világ-
háború kitörésekor a császári és királyi 69-es gyalogosezred 
(K. u. K. Nr.69. Infanterieregiment), szervezeti felépítése négy 
zászlóaljra tagozódott. Közülük a IV.-ik a székesfehérvári had-
kiegészítő kerület székhelyén, Székesfehérváron állomásozott.  
     1915 februárjában a székesfehérvári laktanyából négyszáz 
fős újoncokból álló (köztük sok ráckeresztúri fiatalember ruk-
kolt be ekkor) zászlóalj hathetes kiképzés után vonult fel az 
északi, galíciai harctérre, köztük talán a huszonegy éves 
Novoth János is. A gyorsított kiképzés és eskütétel után a 
frontra indulás előtt nyílhatott alkalma arra, hogy Székesfehér-
váron, Pete Gyula fényképész műtermében elkészíttesse ma-
gáról azt a portrét, amelyet bizonyára szeretteinek szánt emlé-
kül. Ennyi maradt utána… 

A hivatalos dokumentu-
mok sorában elsőként azt 
a  v e s z t e s é g l i s t a -
laprészletet kell említe-
nem, amelyen szerepel-
nek Novoth János azono-
sító adatai, csapatteste, 
utána a verw. rövidített 
kifejezés, azaz a verwundet  ’sebesült’ megjelölés. A 
veszteséglista adatai nincsenek datálva, így abból nem 
derül ki, hogy mikor és hol sebesült meg, későbbi sorsá-
ból csak az derül ki, hogy felgyógyulása után visszakerült 
alakulatához a galíciai orosz frontvonalra. 
     Ezt követően már csak hősi haláláról értesülhetünk a 
Hadtörténeti Levéltár bécsi kirendeltségén őrzött halotti 
nyilvántartásból (Sterbregister). Az 59. számú oldalpár 
legfelső bejegyzése rögzíti Johann Novoth alakulatának 
nevét (K. u. K. Infanterieregiment von Hindenburg № 69.), 
születési helyét, idejét, besorolását (Landsturminfanterist, 
azaz népfelkelő gyalogos), hősi halála körülményeit 
(ütközetben esett 
el), időpontját (am 
Júli.24.1915.) és 
h e l y s z í n é t 
(Galizien, bei Doli-
na). 
     Novoth János 
n e v é t  a 
ráckeresztúri I. 
világháborús hősi 
emlékmű már-
ványtábláján örö-
kítették meg. A 
család szétszóró-
dott, Ráckeresztú-
ron a temetőben 
már csak szülei, 
id. Novoth János 
és felesége, Gallai 
A n n a  ( d é d -
nagyszüleim) el-
hagyott sírja őrzi a 
család emlékét. 
Távol élek én is, ha utam arra visz, az autópályáról leka-
nyarodva nem mulasztom el, hogy virágot vigyek, és 
gyertyát gyújtsak értük, őrizve emléküket.   

Temesvári Jenő 
 
 

A teljes írás az alábbi linken érhető el: 
h t t p : / / t e m e s v a r i j e n o . b l o g . h u / 2 0 1 4 / 1 0 / 2 3 /
novoth_janos_nepfelkelo_honved_1893-1915_emlekere  

Novoth János és Gallai Anna 
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK” 

Bendák Imre születése óta (1964) Ráckeresztúron él. Az általános 
iskolát helyben végezte, majd Székesfehérváron tanult gépész- és 
híradástechnikai középiskolában. Kevesen tudják róla, hogy a zene 
megszállottja, immár tizennégy esztendeje az ercsi illetőségű 
Bananas együttes billentyűse. 

– Imre, honnan ered a zene iránti rajongásod? 
– Anyai nagyapám, Bicskei János is zenélt, prímás volt, 
Tőle örököltem a zene szeretetét. 
– Kitől sajátítottad el a zenélés alapjait? 
– Negyven éve, Bicskei Nándi bácsiék kezdeményezésé-
re Székesfehérvárról járt ide egy tanárnő, Lászay Gézá-
né, Márta néni, akihez itt helyben tíz-tizenketten jártunk 
zongorát és szolfézst tanulni. Négy évig tanultam klasszi-
kus zenét, majd Fehérváron tanultam tovább, ott a zene-
tanulásra nem volt lehetőségem. 
– Mikor szerepeltél először zenekarban? 
– A középiskola elvégzése után elvittek katonának, Kör-
menden voltam határőr. A seregben néhányan rendel-
keztünk zenei képzettséggel, és zenéltünk a tiszteknek, 
valamint a környező települések lakóinak. Leszerelésem 

után (1985) a martonvásá-
ri Jodes zenekarban ze-
néltem, majd 2001-ben 
hívott a Bananas. 
– Mit érdemes tudni a 
zenekarról? 
– A Bananas együttes 
immáron húsz éve vegyíti 
a pop, rock és a funky 
stílust országszerte és 
határainkon kívül is a kö-
zönség legnagyobb meg-
elégedésére. 
     Hétfős zenekarunk 
repertoárján megférnek a 
80-as, 90-es évek retro 
zenéi és napjaink rádióslá-
gerei egyaránt.  

Rendszeresen fellé-
pünk utcabálokon, 
céges rendezvénye-
ken, többezres tömeg 
előtt vagy akár kisebb 
klubokban is. Nem 
csak zenélünk: a szó-
rakoztatás azért megy könnyen, mert mi is együtt bulizunk a 
közönséggel, szívből jövő lelkesedéssel! Női és férfi szóló-
ének, duettek és sokszólamú vokál jellemzi a hangzást, no és 
persze szólóhangszerként a gitáron és a billentyűkön kívül a 
szaxofon is alaphangszer. 
– Úgy emlékszem, Ráckeresztúron még nem léptetek fel. 
– Valóban nem, bár többször is szóba került, eddig nem sike-
rült kivitelezni egy helyi fellépést. Úgy gondolom, itt inkább a 
mulatós zenét szeretik az emberek, de reméljük, egyszer 
ráckeresztúri fellépése is lesz a Bananas együttesnek. 
– Évente hány alkalommal léptek fel? Mennyit próbáltok? 
– Átlagban mondhatjuk, hogy kéthetente van meghívásunk, és 
szintén kéthetente próbálunk Budapesten, a Dürer Kertben. 
– Hol lehet meghallgatni a zenei felvételeiteket? 
– Hamarosan új honlapunk indul, ahova feltöltjük a zeneszá-
mainkat, videóinkat.  
– A családodról mit tudnál elmondani? 
– Köszönettel tartozom a szüleimnek, akik a zene irányába te-
reltek, valamint feleségemnek, Marcsinak, aki biztosítja a hátte-
ret a szenvedélyem kibontakoztatásához, gondoskodik hattagú 
családunkról. Nyugdíjas édesapámmal élünk egy háztartásban, 
aki – csakúgy, mint én immár harminckét éve – a MOL százha-
lombattai finomítójában dolgozott. Nevelt fiam, Gergő huszonöt 
éves, már dolgozik. Éva lányom tizennyolc éves középiskolás. 
Matyika hatesztendős, még óvodába jár, benne látom azt, hogy 
továbbviheti a családi hagyományt, a zenélést.     Dienes Gábor 

VIII. Országos Wass Albert-felolvasás 
 

Ráckeresztúr második alkalommal csatlakozott az országos rendezvényhez. Idén is a községi 
könyvtár szervezésében – az önkormányzat támogatásával – valósult meg a felolvasóest. A résztve-
vők ezúttal nemcsak Wass Alberttől választhattak szemelvényt, hanem más magyar írótól, költőtől is. 
Az est folyamán elhangzott Csokonai, Móricz, Móra, Örkény és Karinthy, Nagy Gáspár egy-egy írása 
is. Horváth Patrícia felolvasta az országos rendezvény kezdeményezője, Hegedűs Gergely András 
köszöntő levelét, amelyből kiderült, hogy több mint hatvanöt helyszínen gyűltek össze egy időben a 
lelkes irodalombarátok. 
     Ráckeresztúron többen is olvastak: Gajdó Rita (Wass Albert: Záróvers), Horváth Patrícia 
(Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez), Kristóf Ágnes (Móricz Zsigmond: A nehéz kétgarasos),   
Takácsné Spáh Erika (Wass Albert: Karácsonyi mese), Varga Viktor (Örkény István: Nápolyi), Varga 
Sebestyén (Karinthy Frigyes: Rádió), Pátkai István (Wass Albert: Te meg a világ – részlet), dr. Szen-
tes-Mabda Katalin Dóra (Móra Ferenc: Nagymosás volt nálunk), dr. Hekman Tibor (Móra Ferenc: 
Ének a búzamezőkről – részlet), ifj. Baki Bálint (Wass Albert: Farkasok), Herkli Antal (Nagy Gáspár 
verse és Mécs László levele Wass Alberthez). 
     Valamennyi résztvevő könyvjelzőt kapott emlékbe. Többen bejegyezték gondolataikat a vendég-
könyvbe is.                                                                                                                                        (rh) 
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A megelőzés a cél 
 
Az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) két munkatársával, 
Fábiánné Susán Szilvia dietetikussal és Baczakó Andrea 
egészségfejlesztési munkatárssal beszélgettünk az egészség-
megőrzésről, az állapotfelmérés és a kockázatbecslés fontos-
ságáról. Mindketten határozottan állítják, érdemes időben 
szakemberhez fordulni, hogy életmódváltással megelőzzük a 
komolyabb betegségek kialakulását. 
     Az iroda dolgozói szívesen adnak felvilágosítást országos 
és helyi egészségmegőrzési programokról, segítenek az 
egyéni, személyre szabott életmódváltó program összeállítá-
sában és abban, hogy a „beteg” mindazt végigvigye, amit 
eltervezett. Tanácsadással, szakmai és lelki támogatással 
talán könnyebb megszabadulni a túlsúlytól, letenni a cigarettát 
vagy kialakítani a megfelelő energia-egyensúlyt.        
     Az Egészségfejlesztési Iroda március 16-án befejezi mun-
kájának első tizennyolc hónapos, pályázati szakaszát, egyút-
tal megkezdi a fenntartási időszakot, ami 2020-ig ad lehetősé-
get, hogy kamatoztassák az eddigi tapasztalatokat. A jelenleg 
vállalt programok a végéhez közelednek, nagy részük már 
befejeződött. Szűréssel és diétás tanácsadással az iroda to-
vábbra is áll a járásban élő lakosság rendelkezésére. Remé-
nyeik szerint a sikeres programok folytatása mellett akár új 
foglalkozások indítására is lehetőségük nyílik majd, erről infor-
mációt a közeljövőben kapnak és adnak közre.                   GÁ 
 

Az iroda elérhetőségei: az ercsi Egészségügyi Központ első 
emeletén (Esze Tamás utca 14.). Telefon: 06-25/520-777;         
e-mail: ercsi.efi@gmail.com; honlap: http://ercsirendelo.hu/
EFI.html. Nyitva tartás: hétfő: 9.00–18.00; kedd: 9.00–17.00; 
szerda, csütörtök: 9.00–16.00; péntek: 9.00–14.00. 

FŐ AZ EGÉSZSÉG! Gondolatok a Szerdákról 
 

Minden esetben szörnyű leírni, de az élet árja 
nemcsak felnőtt embereket sodorhat el, ha-
nem egész családokat, így gyerekeket is. 
Lehetetlen megmondani, hogy az anyagi 
nincstelenség a tragikusabb egy érési folya-
matban, vagy a lelki, mentális zavarok. Egy 
kisgyerek esetében ezek törvényszerűen a 
tanulásban, az iskolában csapódnak le, amit 
ugyanúgy megszenved a szülő, a tanár és az 
osztálytársak is. Ám sok esetben nem is tud-
juk, milyen eredetű félelem vagy szégyenérzet 
áll a háttérben, vagy ha tudjuk, nincsenek 
eszközeink annak megváltoztatására. Ezt a 
megoldatlan feszültséget hordozzák napról 

napra az iskolatáska mellett szörnyű teherként a gyerekek, 
reménytelenül. Súlyos, és az életükre nézve meghatározó ta-
pasztalatuk a világról, hogy senki nem tud segíteni problémáju-
kon. 
     Félreértések elkerülése miatt egyből le kell szögeznünk: a 
Szerdák nem vállalkozhat arra, hogy megváltja ebből a helyzet-
ből az erre rászoruló gyerekeket és családjukat. De arra igen, 
hogy minden hét közepén egy kis szeretetműhely legyen azok 

számára, akiknek ez hiányzik leginkább. Esély legyen, lehető-
ség, ahol személyesen is és átlátható kis közösségben is foglal-
koznak velük. Ha kisiklott, akkor síneket teszünk elé, ha elbu-
kott, akkor felemeljük, ha megtorpant, továbbindítjuk. Vagyis 
elsősorban nem a tanulmányi eredmény javítását akarjuk kicsi-
karni tőlük, a világ már úgy is olyan teljesítménycentrikus. Ha-
nem a hozzáállásukat, a szorgalmukat, a felelősségérzetüket 
szeretnénk befolyásolni, és ha belegondolunk, igazán ezek az 
emberség alapjai. Kedvre deríteni, motiválttá tenni, hogy nyis-
son a világ felé, sőt vállalja is azt. Még ha szembe is kell ússzon 
a sodró árral. Kis lépés ugyan ez egy kívülállónak, de nagy 
lépés annak, aki meglépi. Mert egy egész életet nyer vele.  
     Miután az önkormányzat helyet biztosított a kastélyban, 
azóta igen nagy hivatástudattal rendelkező önkéntesekkel dol-
gozunk, akik azóta is, minden szerdán két órát áldoznak sza-
badidejükből. Övék elsősorban az érdem, illetve azoké a szülő-
ké és gyerekeké, akik akarják a változást. Kis közösség a mi-
énk, keresztény alapokon. „Amit a legkisebbel tesztek, velem 
teszitek” – mondja Jézus. Ezekben a hat–tizennégy éves gyere-
kekben – akiket már ilyen fiatalon is annyian leírtak a társada-
lomban („hülye vagy, és az is maradsz”) – ugyanúgy ott van az 
isteni élet, a méltóság és érték, mint a jól tanuló és jól nevelt 
kortársaikban. Ezt mi nem csupán beléjük látjuk, hanem igazán 
bennük is van. Ezer esetben bizonyították már számunkra, és 
mi még ezerszer ezer alkalommal ki akarjuk hozni belőlük, hogy 
napvilágra kerüljön, hogy megnevezhessük a bennük lévő jót, 
és együtt örülve köszönetet mondhassunk.  

Páli Szent Vince Karitász Csoport 
 

Forrás: Páli Szent Vince Karitász Csoport facebook oldala.  
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A növénytársításról 
 

A régiek jól tudták, hogy 
melyik növényt melyik mel-
lé kell ültetni. Mára talán 
kissé feledésbe merült a tu-
datos veteményezés, a kert-
tervezés. A mellékelt táblá-
zat segít eligazodni abban, 
hogy mely növények szere-

tik egymás társaságát, s melyek 
„vesznek össze”, ha túl közel 
kerülnek egymáshoz. Mindez 
azért is fontos, mert több termés 
várható akkor, ha barátok között 
fejlődik, növekszik egy-egy nö-
vény. Egyik védi a másikat, visz-
szafogja a rovarokat és a talajfér-
geket, hogy a haszonnövény fej-
lődhessen. Egyik növény a má-
siknak támasza vagy talajtakaró-
ja. Van, amelyik a gyökerén nit-
rogént alkot, amit aztán a társ-
növény is használ. Némely társ-
növény pedig javítja a főnövény 
ízét. 
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Változások a könyvtárban 
 

Ráckeresztúr község tavaly csatlakozott a Könyvtárellátá-
si Szolgáltató Rendszerhez (röviden: KSZR). A Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rendszer célja, hogy az 5000 főnél 
kisebb lakosságszámú településeken élők minőségi 
könyvtári szolgáltatásokhoz jussanak. A KSZR szolgálta-
tási szerződések kötésével teszi lehetővé, hogy központi 
pénzforrások felhasználásával a községi könyvtárak állo-
mányába rendszeresen kerüljön friss szak- és szépiroda-
lom, folyóiratok, javuljanak a tárgyi feltételek. Minderről 
bővebben a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyv-
tár honlapján olvashatnak: www.vmk.hu. A jövőben a me-
gyei könyvtár munkatársaival együttműködve nálunk is 
jelentős változások várhatók. Minderről itt, a település 
honlapján és a könyvtár facebook oldalán (Községi könyv-
tár, Ráckeresztúr) is tájékoztatjuk Önöket.  
     A könyvtár nyitvatartási ideje március 1-jétől megvál-
tozott. Az új nyitvatartási rend a következő:  

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 
vasárnap: zárva 

A könyvtár elérhetőségei:  
cím: 2465 Ráckeresztúr Hősök tere 4., telefon:              
06-25/454-655, e-mail: wakonyvtar@gmail.com. 
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Húsvéti sibálás 
 

A múltkori padlástakarításnál sok más kacat (kedves em-
léktárgy) mellett kezembe akadt egy régi (ifjúkori) sibám 
is. A korombeli keresztúriak vagy a nálam idősebbek 
biztosan tudják, hogy mi az. Talán a gyerekeim korosztá-
lyából is néhányan, de a mai iskoláskorúak nagy része 
valószínűleg már nem. Húsvét közeledtével ez adta az 
ötletet, hogy gyermekkorom húsvéti sibálási szokásáról, a 
sibafonás tudományáról összeszedjem emlékeimet, és 
megosszam azt újságunk olvasóival. 
     A siba egy fűzfavesszőből font, hatvan–nyolcvan cen-
timéter hosszú korbács, amivel a fiúk, férfiak a húsvéti 
locsolkodás alkalmával – mintegy ráadásként – jól elnás-
pángolták a lányokat, asszonyokat, illendő sibálóvers 
kíséretében. Pici, de már járni és beszélni tudó fiúcskák-
nak harminc centi körüli sibákat fontak. 
     A kanálispartról begyűjtött frissen serkenő fűzfavesz-
szőkből már virágvasárnap körül megfonták a legények 
és a nagyobb fiúgyermekek a sibájukat. A kicsi fiúk szá-
mára apjuk vagy nagyapjuk készítette el. Mivel nekem 
sem apám, sem az egyetlen élő nagyapám nem foglalko-
zott ilyesmivel, ezért családunk pótnagyapja, nagyanyám 
egyik sógora, a drága emlékű Bilik János bácsi készítette 
első sibáimat.  
     Keresztúron leggyakrabban nyolc szálból fonták a 
négyszögletes keresztmetszetű sibát. A keresztúri sibának 
jellegzetessége volt a felső, vékonyabbik végén levő 
szem, ami miatt nehéz volt megfonni. A sibafonáshoz 

úgy kezdtünk hozzá, hogy a megfelelően elő-
készített, beáztatott, kiválogatott, minél hosz-
szabb vesszőket a vékonyabbik végénél össze-
illesztettük, és a vastagabbik végénél egyforma 
hosszúra vágtuk. Egy másik szál vessző vasta-
gabb végét késsel bevágtuk, majd a hüvelykuj-
junk körmével végighasítottuk. A kés élével 
kikapartuk a kettéhasított vessző belsejét, hogy 
minél hajlékonyabb legyen. Az így kiválasztott 
nyolc szál vesszőt a vékonyabbik végüknél 
elkezdtük összefonni. Amikor már olyan hosz-
szú rész elkészült a fonásból, hogy az kényel-
mesen, kellő rátartással visszahajlítható volt, 
akkor visszahajlítottuk. A legelőször megfont 
vékony véget visszabontottuk olyan hosszan, 
hogy az így szabaddá vált vesszőket be tudjuk 
fonni a siba folytatásába. Ez lett a szem. Mikor 
ezeket a szabad szálakat elfontuk, utána foly-
tattuk a fonást a vesszők vastagabb vége felé, 
míg teljesen el nem fontuk a szálakat. Majd itt 
a kettéhasított elvékonyított vesszővel beteker-
tük, összebandázsoltuk azt. 
     Alig vártuk a húsvéthétfőt, hogy mehessünk 
locsolni, és persze sibálni is. Egyedül vagy a 
haverokkal csoportba verődve jártuk végig a 
rokonokat és a falu általunk ismert lányos háza-
it. Ahol bebocsátást nyertünk, a jól ismert lo-
csolóverseink és a locsolkodás után, mintegy 
ráadásként, hozzákezdtünk a sibáló versünkhöz 
és a sibáláshoz is. „Sibi ribi, macska ribi, / tet-
ves ne légy, bolhás ne légy, / jó friss légy, / 
fazekakba, tányérokba kárt ne tégy!”  

MÚLTIDÉZŐ A vers értelmét nem nagyon tud-
tuk, nem is foglalkoztunk vele. 
Egy dologra figyeltünk nagyon, 
hogy lassan, szinte szótagolva 
mondjuk, és minden szótagnál 
gondosan rásuhintsunk a kedves 
lányra vagy asszonyra. Persze 
arra is nagyon vigyáztunk, hogy a 
sibánkat ki ne kapják a kezünk-
ből, és azt a szégyent kelljen 
megélnünk, hogy mi is kapjunk a 
saját sibánkkal. 
     Locsolás és sibálás után a lá-
nyoktól piros tojást kaptunk, eset-
leg egy kis zsebpénzt. Nekünk 
már nem nagyon kötöttek szép 
színes szalagot a sibánkra, mint 
valamikor régen, pedig azért volt 
a végén az a nehezen kialakított 
szem.  
     Szép szokás volt ez. Mi, fiúk 
nagyon élveztük, de gondolom, a 
lányok se nagyon haragudtak érte. Jó volna újra feleleve-
níteni.  

                               Pátkai István 
 

A sibálás (húsvéti korbácsolás, vesszőzés) célja nem az asszonynép 
megverése. Ez a népszokás nem valamiféle büntetés, hanem a húsvét-
hoz kötődő jelképes termékenységi és megtisztulási varázslatok egyike. 
A rítus elsősorban a lányok, asszonyok szépségének kiteljesítését 
célozza, hiszen úgy tartják, a sibált lány egészséges, friss, szép lesz. 
Bizonyos településeken a sibálás a locsolást helyettesítette. Pázmándon 
és Tordason ma is élő népszokás. A pázmándi legények a következő 
versikét mondják: „Sibiribi tojásos, / keléses, bolhásos, / esztendőre 
frissebb légy, / ne olyan lusta, mint most.”  
     Ha ellátogatunk Szápárra, Súrra, Bakonybélbe, Jásdra, Orosz-
lányba vagy akár Sóskútra, a hagyományokat ápoló idősebb korosz-
tály képviselőitől szintén hiteles beszámolókat kaphatunk e különös 
népszokásról. Sőt még azt is megtudhatjuk (akár Pázmándon), ho-
gyan kell kilenc fűzfavesszőből kígyóhátú sibát fonni. – A szerk. 

A képeken látható 
sibát Herkli Antal 

készítette 
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SKANDINÁV REJTVÉNYSKANDINÁV REJTVÉNY 
(Forrás: skandomata.hu)  

 

Március 31-e a színházi 
világnap. A rejtvény fősorá-
ban egy jól ismert idézetet 
rejtettünk el. Kérjük, írják 
meg azt is, kinek melyik 
művében hangzik el ez a 
gondolat. Határidő: 2015. 
április 8., szerda, éjfél.  
     A 2015. februári rejtvény 
helyes megfejtése: Gondol-
kodom, tehát vagyok. Tizen-
négy helyes megfejtés érke-
zett. A három szerencsés 
nyertes: Fleischer Andrea, 
Szabó Zsoltné Simon Zita, 
Törköly   Tímea.  
    A nyeremények a könyv-
tárban vehetők át nyitvatar-
tási időben. Minden megfej-
tőnek gratulálunk!  

SÁRSZENTÁGOTA 
 

A település Fejér megye közepén, a Sárvíz mellett 
található, Székesfehérvártól 26 kilométerre. A 63-
as főúton közelíthető meg. Sancta Agatha néven az 
oklevelek 1334-ben említik Szentágotát, amely mai 
nevét 1898-ban kapta. Besenyők éltek itt, majd a 

XIV. században kisnemesi családok népesítették be. A török időkben a lakosság elmenekült, he-
lyükre szerbek települtek. Ma mintegy ezernégyszázan élnek a településen, melynek nevezetes-
ségei közé tartozik a Szent Ágota tiszteletére felszentelt római katolikus templom, a kúria épüle-
te (az általános iskola működik benne), valamint az I. és II. világháborús emlékmű.      

Szent Ágota-emlékhely ● A Sárszentágota szívében felépí-
tett emlékhely az országban egyedülálló, sokan zarándokolnak 
ide gyógyulásukért fohászkodva, vagy hálát adva az emlőbe-
tegségből való felépülésükért. A község önkormányzata a 
Székesfehérvári egyházmegye hozzájárulásával és a helybeli-
ek kétkezi munkájának igénybevételével a dombon álló Szent 
Ágota-templom lábánál alakította ki az emlékhelyet, melyet 
Spányi Antal megyéspüspök avatott fel és áldott meg. Tudo-
mányos kutatások bizonyítják, hogy a hit és a gyógyulás szo-
rosan összefügg, nem véletlen, hogy a kegyhely létrehozásá-
nak gondolata is az emlőrák elleni küzdelem egyik jeles képvi-
selőjétől, Göblyös Péter professzortól származik. A Szent Ágo-
tát ábrázoló kép felirata: Sancta Agatha Ora pro nobis me! 
Szent Ágota, könyörögj érettünk! 

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 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 

E.ON gáz- és villanyóra-, valamint mobiltelefon-feltöltés (Vodafone, 
Telenor, T-Mobile) a kastélyban lehetséges hétköznap 9 és 16 óra között.  
     Vállalunk fénymásolást, nyomtatást, szkennelést több méretben (akár 
nagyobb mennyiségben is), fekete-fehérben vagy színesben, továbbá név-
jegykártya- és szórólapkészítést is. Fax küldésére (belföldre és külföldre) 
egyaránt lehetőség van. További információ a 06-25/454-095 telefonszá-
mon vagy a sztlaszlo@rackeresztur.hu e-mail címen kérhető.  

Szent László Falugazdálkodási Kft. 
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Add tovább!  
 

A bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában ren-
dezték az Add tovább! játékot 3–4. osztályosok számára 
2015. február 17-én. A játék a Dobd kosárba! program kere-
tein belül zajlott le, s a mieink négy csapatból a második 
helyet szerezték meg. A csapat tagjai: Csesztregi Eleonóra, 
Csák Lili, Kórik Alexandra, Baki Eszter, Nánási Ramóna, 
Furján Fanni, Balogh Emánuel, Csizmarik József, Tóth Do-
minik, Csuka Patrik, Gajdó Olivér, Varga Lóránt. Felkészítő-
jük Endrődi Noémi. Mindannyiuknak gratulálunk! 

KOSÁRLABDA 

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 szemé-
lyesen a kastélyban Zólyominé Margitai Zitánál vagy a 
rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen. 

A Ráckeresztúri SE 
tavaszi programja  

 
 
 
 

március 21., 15:00        Ráckeresztúr – Újbarok   
március 29., 16:00        Vértesboglár – Ráckeresztúr  
április 4., 16:30             Ráckeresztúr – Gyúró   
április 12., 16:30           Beloiannisz – Ráckeresztúr  
április 18., 17:00           Ráckeresztúr – Zichyújfalu  
április 26., 17:00           Vereb – Ráckeresztúr  
május 9., 17:00             Ráckeresztúr – Lovasberény  
május 17., 17:00           Besnyő – Ráckeresztúr 
május 23., 17:00           Ráckeresztúr – Dinnyés  
május 31., 17:00           Etyek – Ráckeresztúr 

LABDARÚGÁS 

Iskolánk részt vett a II. korcsoportnak megszer-
vezett intézményi Bozsik-tornán Martonvásáron. 
A képen a csapat: Béni Gergő, Major István, Ferenczi 
Dávid, Csizmarik József, Sándor Bence, Csuka Patrik, 
Balogh Emánuel, Gajdó Olivér, Endrődi Noémi, Somodi 
Levente, Balogh Róbert, Hujber Ádám, Bendák Gyula, 
Németh Levente, Varga Lóránt, Tóth Dominik.  

Lapzártakor érkezett a hír, hogy az Ercsi-
ben március 6-án rendezett intézményi Bo-
zsik-tornán I. korcsoportos focicsapatunk 
szépen szerepelt. Kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott két első osztályos tanuló, Knolmár 
Zsombor és Hertelendi Dávid. A csapatot 
Endrődi Noémi és Kókai Dávid készítette fel. 
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RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ ● Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja ● III. évfolyam 3. szám  
Kiadó: Szent László Falugazdálkodási Nonprofit Kft. 2465 Ráckeresztúr Kossuth L. u. 37. Telefon: 06-25-454-095 
A kiadásért felel: Zólyominé Margitai Zita ügyvezető E-mail: sztlaszlo@rackeresztur.hu 
Szerkesztő: Gajdó Ágnes E-mail: gajdoagnes@gmail.com 
Szerkesztőség: 2465 Ráckeresztúr Hősök tere 4. (könyvtár); telefon: 06-25-454-655; e-mail: rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
Megjelenik 1300 példányban. Nyilvántartásba vételi szám: CE/55570-3/2013.  
Nyomdai munkák: Co-Print Nyomdaipari Kft., www.co-print.hu  
Felelős vezető: Gebauer Gergő  

Megkérdeztük…          
Mit kell tudni a „Mi rendőrünk” programról?                      Válaszol: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra  

polgármester 
 

– Az Ercsi Rendőrőrs körzeti megbízott csoportvezetője, Bali Imre rendőr főtörzszászlós arról tájékoztatta 
az önkormányzatot, hogy a rendőrség a bűnmegelőzés és a hatékonyabb együttműködés érdekében elin-
dította a „Mi rendőrünk” programot. Ez azt jelenti, hogy a településen élők bátran felkereshetik ügyes-
bajos dolgaikkal a körzeti megbízottakat. Ráckeresztúr község területén két körzeti megbízott tevékenyke-
dik, Szilukács Krisztián rendőr főtörzsőrmester és Vásári Dénes rendőr főtörzsőrmester. Csütörtökönként 
délután 14 és 16 óra között felváltva tartanak fogadóórát a rendőr-polgárőr irodában (Kossuth L. utca 19.). 
Telefonszámuk: 06-20/210-5166. A rendőrség arra törekszik, hogy a közösségi, a segítő rendőr szemléle-
tet erősítse, hiszen a körzeti megbízottak elsődleges feladata a lakossággal való kapcsolattartás. 
     A rendőrség újításként bevezette az igény szerinti fogadóórát is, ami azt jelenti, hogy a körzeti megbí-
zott akár házhoz is megy. Ha valakinek kérdése van, tájékoztatást szeretne kapni, vagy nem azonnali in-
tézkedést igénylő bejelentést tenni, hívja a körzeti megbízottat, s egyeztessen vele időpontot.  
     Az azonnali rendőri intézkedést igénylő eseteket továbbra is a 107 vagy 112 segélykérő telefonszámon 
kell bejelenteni! 

„Az emberek bebarangolják a 
világot, megcsodálják a hegyek 
égre meredő csúcsait, a tenger 
egekig ívelő hullámait, a folyók 
félelmetes kanyargásait, az óce-
án végtelenjét és a csillagok 
semmibe tűnését. Csodálnak, 
miközben elfelejtenek emlé-
kezni. Boldogtalan, aki emléke-
ire ügyet sem vet, és boldog 
ezek szerint csak az lehet, aki 
emlékezni képes.” 

Hioszi Tatiosz 

ÚTRAVALÓ ÜZENET 

Az év hüllője: a dunai tarajos gőte 
 

A dunai tarajos gőtét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- 
és Hüllővédelmi Szakosztálya választotta 2015-ben az év hüllőjévé. Tudományos 
nevén Triturus dobrogicus, a kétéltűek osztályába, a farkos kétéltűek rendjéhez és 
a szalamandrafélék családjába tartozik. Élőhelyként kedveli a síkvidéki nedves, 
bokrokkal és erdőkkel tarkított területeket. Hazánkban a Duna és a Tisza mentén 
gyakran előfordul. A hüllő karcsú testalkatú, tizenhárom–tizenhat centiméter hosz-
szúságú. A feje a testéhez képest kicsi. A hímek taréjt viselnek a fejük közepétől a 
farkukig, a nőstények nagyobbak és sötétebb színűek. Színük zöldes-barnás, és a 
hasuk kivételével fehér pöttyök tarkítják testüket. Táplálékuk férgekből, csigákból, 
ízeltlábúakból és lárvájukból áll. Márciustól novemberig aktív életmódot folytatnak, 
majd novemberben telelőhelyet keresnek maguknak. Tavasszal előjönnek, és párt 
választanak. A párzási időszak május–júniusban tart. A nőstény kétszáz–négyszáz 
petét rak, a lárvák két és fél hét után kelnek ki. Három hónap múlva a lárvákból 
kifejlett gőte lesz, ekkor elhagyják a vizet, és kimásznak a szárazföldre. Azért is 
választották ezt az állatot a 2015-ös év hüllőjének, mert kiemelt szerepünk van a 
fajmegőrzésben, ugyanis a dunai tarajos gőte hazánk egyik leggyakoribb gőtefaja, 
ráadásul elterjedésének negyven százaléka nálunk található. 

Takács Flóra 


