
 

 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                            2016. január 

Karácsonyi pillanatok 
 

Beszélgetés Gryllus Vilmossal 
 

„Ég és föld között itt áll a padlás” 
 

A Népkör és a Polgárőrség beszámolója 
 

Új rovat: Webböngésző 

Gyulai Pál: Járom én is a világot… 
 

Járom én is a világot, 
S tanulom, hogy mi az élet, 
És minden nap összetépek 
Egy-egy vágyat, reménységet. 
Mennyi mindent eltemettem, 
Milyen számos már a sír! 
Gyöngeségem néha értök 
Egy-egy dalt és könnyet sír. 
 

Elhangzik a végső dal is, 
És a könny lassan fölszárad, 
Nem fog engem majd gyötörni 
Magasabb vágy, mélyebb bánat. 
Leszek józan, leszek boldog, 
Tudom e szó mit jelent: 
Megtagadni mi a szívben 
Örök, igaz, drága, szent. 
 

Ez tehát az élet titka, 
A boldogság tudománya? 
Az én szívem együgyü még, 
Az én szívem nagyon gyáva. 
Fél, remeg és föl-följajdul, 
Meg-megkérdi eszemet: 
Hogy’ szeresse, akit gyűlöl, 
Hogy’ gyűlölje, kit szeret? 
 

Visszakér hitet, küzdelmet, 
Álmait és ifju kedvét, 
S a szerelmet, bárha érte 
Ezer kín is szaggatná szét, 
S amelyért oly híven küzdött, 
S őrizé szentség gyanánt, 
Büszkeségét, szabadságát 
Kéjben, kínban egyaránt. 
 

Gyáva szív, oh együgyü szív 
Maradj mindig, aki voltál 
Bár egész világ gúnyoljon, 
Bárha egyedűl maradnál... 
Ki szivét meg nem tagadja, 
Szenved és veszít sokat: 
Legfőbb kincsét el nem veszti, 
Tiszta, hű, igaz marad. 
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Gyógyszertári ügyelet 
január 23., 24.: Martonvásár �06-22/569-146 
január 30., 31.: Ráckeresztúr �06-25/455-812 
február 6., 7.: Ercsi �06-25/505-790 
február 13., 14.: Martonvásár  
február 20., 21.: Ráckeresztúr  
február 27., 28.: Ercsi  

Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; �25/455-804) 
Háziorvosok rendelési ideje 
Dr. Bánovics Ilona �06-30/475-5781 
Asszisztens: Erdősi Zoltánné 
Hétfő, szerda: 14–18 
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12 
Dr. Mihalicza Ingrid �06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva 
Hétfő, szerda, péntek: 8–12 
Kedd, csütörtök: 14–18 
(Péntekenként felváltva rendel a két 
háziorvos.) 
Vérvétel (bejárat az udvar felől) 
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30  
Fogorvos – dr. Tóth László 
�06-20/285-5768 
Kedd, szerda: 12.30–20.00 
Gyermekfogászati ellátás:  
kedd, szerda: 12.30–14.00 
Védőnői szolgálat  
Farkasné Vancsura Ildikót Peszter 
Zsuzsanna helyettesíti 
�06-20/852-0351 
Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba 
�06-20/852-0351. Rendel kéthetente 
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpont-
egyeztetés szükséges! 
Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az ak-
tuálisan rendelő háziorvos. 
Sürgősségi betegellátás 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól 
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepna-
pokon: 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 Krisz-
tián, Vásári Dénes): 06-20/210-5166 
 

Polgárőrség: 06-70/211-6424 
Adószám: 18491603-1-07 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
(2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20., telefon: 06-25/517-900,  

06-25/517-902; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu) 
 

Polgármester: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (06-20/239-7255) 
polgarmester@rackeresztur.hu 
Szabadsága idején a polgármester helyettesei: 
Dienes Gábor alpolgármester és Kókai Dávid alpolgármester  
Jegyző: dr. Nagy Gábor (06-25/517-902) jegyzo@rackeresztur.hu 
Képviselők:  
Dienes Gábor alpolgármester (06-20/237-1119) gdienes76@gmail.com 
Kókai Dávid alpolgármester (06-20/239-1902) kokaidavid@rackeresztur.hu 
ifj. Cseprekál István (06-20/237-1113) cseprekal@freemail.hu 
Lisziné Hunyadi Hajnalka (06-20/250-5746) hajcsi75@freemail.hu 
Szabó Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu 
Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu 
Ügyfélfogadás: Hétfő, péntek: 8.30−12.00; szerda: 8.30−12.00; 13.30−17.00 
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs. 
Pénztár: Hétfő: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00 
 

Molnár Nóra titkársági ügyintéző: iratkezelés, képviselő-testület működésé-
vel kapcsolatos feladatok 
Dudás Bianka igazgatási ügyintéző: hagyatéki eljárás, hadigondozotti ellá-
tás, családi csődvédelem, Bursa Hungarica-pályázat 
László Andrea szociális ügyintéző: szociális és gyermekvédelmi ügyek, tele-
pülési támogatások 
Németh László településfejlesztési ügyintéző: műszaki ügyek, település-
rendezés, telekalakítás, üzletek és vállalkozások működése, telepengedélyezés, 
közterületek, közutak, közszolgáltatások, mezőgazdaság, termőföld kifüggesz-
tés, vadkár, katasztrófavédelem 
Baki Imréné és Heráné Hegyi Györgyi adóügyi ügyintéző: adóügyek, 
talajterhelési díj, szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás, adó- és értékbi-
zonyítvány, adók módjára történő végrehajtás, magánfőzésre szolgáló desztillá-
ló berendezések, pénztár 
Matizevics Krisztina gazdálkodási ügyintéző: önkormányzat és intézmé-
nyei költségvetési gazdálkodása, költségvetési támogatások és pályázatok elszá-
molása 
Bilikné Bakonyi Edit számviteli ügyintéző: könyvelés, anyakönyvvezetői 
feladatok 
Barta Károlyné munkaügyi ügyintéző: munkaügyek, közfoglalkoztatás 
 

A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez, adó-
bevalláshoz szükséges nyomtatványok. 

Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.; 
telefon: 06-22/460-023) 
Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Polgármesteri Hivatalban. 
Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)  
Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Birgány Károlyné) 

Falugazdász ● Gulyás Nikoletta 06-70/4893-882; gulyas.nikoletta@nak.hu 
Ügyfélfogadás Ráckeresztúron: hétfő 10.00–12.00, Polgármesteri Hivatal   

Közlemény 
 

A magánszemély kommunális adója helyi adókivetése és a hozzá kapcso-
lódó mentességek köre 2016. január 1-jétől változott, ezért rendkívül fontos, 
hogy a helyi adóhatóság rendelkezésére álló adatbázis az aktuális és frissített 
információkat tartalmazza. Ez nem csak a hivatal munkáját segíti, az adózó 
számára is nélkülözhetetlen. Az adóügyi ügyintéző készséggel segítséget 
nyújt az adatok egyeztetésében és a nyomtatványok kitöltésében is. Kérjük, 
segítse munkánkat a bevallás nyomtatvány mielőbbi benyújtásával. 
Együttműködésüket köszönjük. 

dr. Nagy Gábor jegyző 
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Januárban született  
 

Gyulai Pál (1826–1909) 
költő, irodalomtörténész 

 

Százkilencven évvel ezelőtt született Ko-
lozsváron a kivételes tehetségű kritikus, 
költő, író, akit napjainkban keveset emle-
getnek. A régi udvarház utolsó gazdája című 
kisregénye realista irodalmunk első remeke, ám Gyulai 
szépirodalmi működése elhalványul kritikai tevékenysége 
mögött. Hegedüs Géza irodalomtörténész írja róla: Gyulai 
Pál „kijelöli Petőfi mércejellegét az egész költészetre, felis-
meri Arany nagyságát és helyét a magyar irodalom egészé-
ben, megállapítja Vörösmarty romantikájának döntő jelen-
tőségét (…). Számára a realizmus nem társadalomkritika, 
hanem hiteles emberábrázolás (…). Nem érti Petőfiben a 
forradalmárt, de Petőfiben jelöli meg a magyar irodalom 
addigi csúcsát. Gyanakodva nézi a modern törekvéseket, 
de aggastyán korában is felismeri Adyban az új nagy köl-
tőt. Nemzedékek haladó törekvései vívnak küzdelmet elle-
ne, de Ady és a Nyugat költői felismerik benne az irodalmi 
értékek nagy harcosát.”  
     Gyulai Pálra a Hírmondó címoldalán olvasható verssel 
emlékezünk. 

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

Januárban sokféle fogadalmat tehetünk, hiszen az új esz-
tendő kezdetén lelkesek és bizakodók vagyunk, nagy 
elhatározásokat fogalmazunk meg magunkban, hogy 
idén aztán majd minden másként lesz. Néhány hétig, 
hónapig kitartóan küzdünk, hogy elérjük a kitűzött célt, 
aztán talán csökken a sebességünk, de előfordulhat, hogy 
teljesen kihuny a lelkesedés tüze. Holott elég lenne egy 
aprócska szikra, s máris újra lángra lobbannánk, s ott 
folytatnánk, ahol abbahagytuk. Ez az apró szikra lehet 
olykor egy jó szó, máskor egy kellemes élmény vagy épp 
alig észrevehető üzenet valahonnan a felhőkön túlról.  
     Biztosan gondoltak már arra, hogy nincs mindenre 
meghatározott recept. Az életünk bonyolultabb annál, 
mint hogy a legújabb vitaminokkal vagy épp fájdalom-
csillapító pirulákkal megoldhatnánk a nehézségeket. Oly-
kor fáj, nagyon fáj, mert a fájdalom is része a fejlődés-
nek. Tanulunk és alakulunk napról napra, néha egymás-
tól, máskor egymás ellenére. Összeütközések, vélemény-
különbségek nélkül nem lehet teljes az élet. De épp ezért 
szép és izgalmas. Vitatkozunk, eszmét cserélünk, ám ha 
mindezt kulturáltan tesszük, meghallgatva és nem túlkia-
bálva a másikat, akkor abból kialakulhat valami jó, valami 
igazán értékes. Sokszor minden bajra gyógyír lehetne a 
hallgatás. A meghallgatás. Ha képesek lennénk odafigyel-
ni úgy igazán arra, amit a másik ember mond. S nem 
csak a saját nyűgeinket sorolni. Panaszból jut mindenki-
nek – de próbáljuk ki, milyen lehet egy nap, amikor az 
örömeinket osztjuk meg a többiekkel. Ha megkísérel-
nénk az apró jóságdarabkákat összeszedni, s nem mindig 
a nehézségekre gondolni. Hiszen élünk. „És ha az ember 
él, akkor még mindig történhetik valami” – ahogyan 
Szerb Antal fogalmaz az Utas és holdvilág című regényében.  
     Az élethez persze erő, bölcsesség, türelem és hit is 
szükséges. Mi mást kívánhatnék Önöknek a 2016-os 
esztendőre, mint azt, hogy találjanak örömet az életben. 
 

Gajdó Ágnes 

Karácsonyi  
pillanatok 

  

A községi kará-
csonyi ünnepség 
idén rendhagyó 
módon kezdő-

dött. A szokásoktól eltérően ugyanis felléptek az óvodások is, 
méghozzá két produkcióval. Előbb az ősztől játékos angolfoglal-
kozásokon részt vevő Micimackó csoport állt a közönség elé 
angol nyelvű karácsonyi dalokkal, majd a Pillangó Társulat kö-

vetkezett a Lúdas 
Matyi mesével. A gye-
rekek fellépése után 
Marczinka Marika 
nótaénekes karácso-
nyi dalokat adott elő, 
gitáron Halász Tibor 
kísérte, Süveges Bog-
lárka verset mondott, 

majd a község civil szervezetei, a Pávakör, a Darázsderék 
Nyugdíjas Táncegyesület és a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület 
következett. A 
sokszínű műsort 
követően a falu-
gazdálkodási kft. 
dolgozói felszol-
gálták az ízletes 
vacsorát (töltött 
káposzta került 
az asztalra), a süteményeket, majd tombolával és tánccal zárult 
az est. 
     Az ünnepségen résztvevők szalvétatartót és poháralátétet 
kaptak ajándékba, amiket Mocsai Katalin ötlete alapján Szokoli 

Lászlóné, Nagy Attiláné, 
Zsapka Dóra és Nyitrai Haj-
nalka készített. A főzésben 
és sütésben nagy szerepet 
vállaltak a következő dolgo-
zók: Szabó Istvánné, 
Földesiné Juhász Andrea, 
Palkó Tiborné, Nagy Szilvia, 

Dénes Jánosné, Bokorné Illyés Ibolya, Patatics Mihályné, Orosz 
Vilmosné, Sátor Jánosné. Az összes közfoglalkoztatott szorgo-
san dolgozott a terem berendezésén, majd a rendrakásban. 
     Külön köszönet illeti a rendezvény nagylelkű támogatóit: 
Cseprekál István, ifj. Cseprekál István, Prograg-Agrárcentrum 
Kft., 2BS Kft., Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség, Roxána 
Virágbolt, Oázis Italdiszkont, Bereczki Csaba, Gajdó Lászlóné, 
Lósits Kft. Állateledel & Horgászbolt, Somodiné Mezei Szilvia, 
Novozánszki Csaba, Saci Bolt, Trió Bt., Kovács Bolt, Napsugár 
Diszkont.                                                                                    ■ 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK  ●  ALPOLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat kép-
viselő-testülete 2015. december 14-én tartott ülésén 
hozott döntésekről: 
 

● Döntés született a dr. Tóth László helyettesítő fogorvossal 
kötött szerződés 2016 végéig történő meghosszabbításáról, 
a fogorvosi rendelőbe felszerelési tárgyak beszerzéséről. 
● A képviselő-testület a Ráckeresztúri Hírmondó 
főszerkesztői feladataival a jövőben is Gajdó Ágnes 
könyvtárost bízza meg. A képviselő-testület köszönetét 
fejezte ki Gajdó Ágnesnek értékteremtő főszerkesztői 
tevékenységéért, valamint a Települési Értéktár Bizottság 
működése érdekében végzett színvonalas munkájáért. 
● Hatályon kívül helyeztünk okafogyottá vált képviselő-
testületi határozatokat. 
● Döntöttünk arról, hogy az Ercsi Egészségügyi Központ 
NKft.-ben lévő, Kajászó Község Önkormányzata 
tulajdonában lévő üzletrészt nem kívánjuk megvásárolni. 
Sőt, a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az NKft.-ben lévő, Ráckeresztúr Község 
Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrész értékesítéséről 
tárgyaljon. 
● A Szent László Falugazdálkodási NKft.-vel kapcsolatos 
elszámolási ügyben döntöttünk. 
● Határoztunk az egészségügyi kártevők irtására történő 
megbízásról. 
● Felülvizsgáltuk a helyi esélyegyenlőségi programot, mely 
az EU-s pályázatokon való indulásnak egyik feltétele. 
● Határozatot hoztunk az időseknek összeállított 
ajándékcsomagok költségeiről.  

● A törvényes működés biztosítása érdekében vállaltuk a 
települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 
időközi választásának költségeit. 
● Megbízást adtunk egy tervező cégnek, hogy a következő 
két év során teljeskörűen vizsgálja felül a 
településrendezési tervet. 
● Önkormányzati rendeleteket alkottunk 
   – a kötelező adatkezelés szabályairól, 
   – az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó rendelkezésekről, 
   – a kiadások készpénzben történő teljesítésének 
eseteiről, 
   – az üzletek éjszakai nyitva tartásának feltételei további 
korlátozásáról, a felügyeleti díjról, valamint az üzlet 
működésével összefüggésben elkövetett jogellenes 
cselekmény ellenőrzéséről, valamint 
   – az önkormányzat vagyonáról. 
● Elfogadtuk a képviselő-testület 2016. évi munkatervét és 
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést. 
● Jóváhagytuk a hóeltakarítási munkákban történő 
közreműködésről szóló szerződést. 
● Tárgyaltunk a Telenor Magyarország Zrt. ajánlatáról, 
esetleges császárfa-telepítés lehetőségéről, az óvoda 
riasztórendszerének bővítéséről, falunap megtartásának 
lehetőségéről. 
● Támogattuk a Polgármesteri Hivatal riasztórendszerének 
korszerűsítését és Gryllus Vilmos koncertjének megtartását.   

Kókai Dávid alpolgármester 

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 

www.rackeresztur.hu 

Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságról 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz 
kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti kérelmet a szülő vagy 
más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező a 
lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgár-
mesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál terjesztheti 
elő. 
 

A rendszeres kedvezményre való jogosultság – ideértve 
az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátást is – ismételt megál-
lapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, 
illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesz-
tenie. 
 

A rendszeres kedvezményre való jogosultság – ideértve 
az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátást is – ismételt megál-
lapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama 
alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is 
benyújtható.  
 

Csatolandó a külön élő szülők esetén a gyermek elhelye-
zése vagy ideiglenes elhelyezése és a gyámrendelés tárgyá-
ban hozott bírósági vagy gyámhatósági határozat, illetve 
nyilatkozat arról, hogy a szülő gyermekét egyedül       
gondozza. 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
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Énekelni, verset olvasni jó 
Beszélgetés Gryllus Vilmossal 

 

Különleges ajándékkal lepte meg idén a gyerekeket és felnőtteket az önkormányzat. 
Gryllus Vilmos, Kossuth-díjas zenész, előadóművész, zeneszerző lépett fel, s dalai-
val, közvetlenségével elvarázsolta a nézőket. Az ismert népdalok mellett elhangzottak 
Kányádi Sándor megzenésített versei s a farsangi bálok elengedhetetlen kísérődalai. 
Az óvodások táncra perdültek, s lelkesen énekeltek együtt a művésszel, aki ezúttal a 
hangszerekkel is megismertette a közönséget. Bemutatta, milyen hangon szólal meg a 
cselló, ha a vékony vagy ha a vastag húrokon játszik a vonóval, de előkerült a furu-
lya, a flóta és a pikula is. Télidőben nem maradhatott el a Nótás Mikulás, a Hó-
ember sem, és karácsony közeledtével a Karácsonyi angyalok is leszálltak kö-
zénk a muzsika hangjaival. Szívet, lelket melengető érzés volt látni, ahogyan a gyere-
kek csillogó szemmel figyelnek, s a vidám dallamok mosolyt csalnak arcukra. Neve-
tős, jókedvű délelőttöt tölthettünk együtt Gryllus Vilmossal, aki már többször bejárta 
Magyarországot, de Ráckeresztúron most lépett fel először. 

GRYLLUS VILMOS  
(Budapest, 1951. október 28.–) 

zenész, előadóművész, zeneszerző 
 

Még gimnazistaként, 1969-ben részt vett a Kaláka együttes 
létrehozásában, melyben tíz éven át csellózott, verseket 
zenésített meg és énekelt. Közben a Műegyetemen építész-
diplomát szerzett. 1980-ban csatlakozott Levente Péterhez 
és Döbrentey Ildikóhoz, gyerekszínházi társulatukban ő volt 
a zenész-zeneszerző. 1992-től kezdi kiadni daloskönyveit, 
gyerekelőadásain is ezekből a dalokból válogat. 1996-tól 
ismét együtt énekel és muzsikál – immáron elsősorban 
gitárosként – a Kalákával, de gyerekelőadásait, melyeknek 
elsődleges célja a közönséggel való együtténeklés, továbbra 
is egyedül tartja. 
 

Díjai: Kossuth-díj (megosztva, 2000), Prima Primissima-
díj (2004), rádiós és televíziós nívódíjak, Assitej-díj,  

      Magyar Kulturáért-díj, eMeRTon-díj  
 

         (Forrás: gryllusvilmos.hu) 

– Mióta koncertezik gyerekeknek? 
– Gyerekeknek előadni 1977–78-tól járok programsze-
rűen, addig legfeljebb elvétve fordult ez elő. Akkoriban 
találkoztunk Levente Péterrel, én akkor még a Kaláka tag-
ja voltam. Akkor állítottuk össze első gyerekműsorun-
kat, aminek Mókaláka volt a címe, hiszen Péter akkor 
még Móka Miki volt. Pár évvel később, 1980-ban duót 
alakítottunk, illetve triót, amiben Péter felesége, 

Döbrentey Ildikó is fontos szerepet játszott. Ő nem lépett 
színpadra, de ő írta a műsorainkat. Leegyszerűsítve: ő 
volt az irodalmi felelős, Péter a színpadi, én a zenei 
felelős. Tizenöt éven keresztül működött így. Ebben az 
időszakban csak gyerekeknek játszottam, s nagyon so-
kat megtanultam az ő lelkivilágukról. 
– Ez a trió készítette a gyerekek és a felnőttek kö-
rében is igen népszerű Égbőlpottyant meséket. 
– Igen, együttműködésünk egyik legszebb, legjobb gyü-
mölcse ez a sorozat. 1996-ban azonban megszűnt.  
– Akkor lett újra a Kaláka tagja? 
–  Dániel bátyám rábeszélt, hogy menjek vissza. Azért 
húzódoztam csak, hogy újra a Kaláka tagja legyek, mert 
addigra én már kidolgoztam egy olyan gyerekműsort, 
amit nem szerettem volna feladni. Megállapodtunk 
abban, hogy az együttes tagjaként részt veszek a felnőt-
teknek szóló koncerteken, a lemezfelvételeken, a kül-
földi turnékon, de a gyerekeknek szóló előadásaimat 
továbbra is egyedül tartom. Persze létrehoztunk egy-két 
gyerekeknek szóló műsort közösen is, ilyen a Muzsikáló 
madárház vagy a Ragyog a mindenség című erdélyi gyerek-
vers-antológia CD-melléklete. 

– Hosszú pályafutása alatt bejárta Magyarországot, a 
világot. 
– Negyvenhat éve, 1969-től muzsikálok, bejártam már az 
egész ország területét, többször is. Eljutottam a határon 
túlra, a magyar lakta területekre, szinte mindenhová, ahol 
magyarok élnek, Kanadába, az Egyesült Államokba, Argen-
tínába, s olyan helyekre is, ahol magyarok egyáltalán nincse-
nek, sokat voltam Japánban például. Ráckeresztúron még 
nem jártam, de a környéken biztosan. 
– Mit tanácsolna a gyerekeknek, miért hallgassanak 
zenét, miért olvassanak verseket? 
– Először is azt mondanám, énekeljenek sokat, mert énekel-
ni jó. Csak úgy önmagában az éneklés öröméért. Szerintem 
ezt ők is tudják. Óvodában még énekelnek is sokat, de az 
iskolában a heti egy énekóra, amiből talán most kettő lesz, 
édes kevés arra, hogy valahogy lépést tartsanak a zenével. 
Ezt Kodály Zoltán másként képzelte, s azt hiszem, neki volt 
igaza. Az irodalom szeretete is önmagáért jó, mert verset 
olvasni jó. A verstől élesedik az agy, nemesedik a lélek, és 
olyan szépségeket gyűjthet magába az ember, amikhez más-
hogy nem juthat hozzá. Persze ezekért a szépségekért egy 
kicsit meg kell dolgozni, mert nem adják magukat feltétlenül 
olyan könnyen, mint az áruházban a gyorsétel. De aki veszi 
magának a fáradságot, utólag biztosan azt mondja majd: 
megérte. Aki hajlandó egy kis energiát belefektetni, az egé-
szen biztosan jól jár. 

Gajdó Ágnes 
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Tájékoztatás új szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatási formák bevezetéséről 

 

A 2016. január 1. napjával életbe lépő törvényi változások alapján a 
Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményén belül átszervezés-
re került a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatrendsze-
re. A két részterület integrációra került, és a továbbiakban családsegí-
tő és gyermekjóléti szolgálat néven mint a Segítő Szolgálat egyik 
szakfeladata látja el a szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatáso-
kat települési szinten az intézmény eddigi ellátási területén: Martonvá-
sár, Baracska, Gyúró, Kajászó, Ráckeresztúr, Tordas és Vál települé-
sek közigazgatási határain belül. 
     Az átszervezések következtében kialakításra került, szintén 2016. 
január 1. napjától, a Szent László Völgye Segítő Szolgálaton belül 
működő Járási Családsegítő és Gyermekjóléti Központ. 
     A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ ellátja a Martonvásári 
Járás illetékességi területéhez tartozó összes települést. Így járási 
szintű feladatokat lát el a Segítő Szolgálat fentebb felsorolt ellátási 
területeit kiegészítve Ercsi város közigazgatási területén is.  
     Feladatai az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek csa-
ládban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségé-
nek megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek 
megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatások, progra-
mok szervezése, amelynek keretében biztosít 
● kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,  
● gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 
● jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, 
● családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát, 
● a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézke-
désekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenység 
ellátását, amelynek keretében kezdeményezi a gyermek védelembe 
vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek 
ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, 
● utcai szociális munkát biztosít – ha a helyi viszonyok azt indokolják –,  
● szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjólé-
ti szolgálatok számára. 
     A Szent László Völgye Segítő Szolgálat Járási Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központja heti három alkalommal biztosít esetmene-
dzseri szolgáltatást, valamint gyermekvédelmi jelzőrendszeri koordi-
nációt Ercsi Város területére. Az esetmenedzser hétfő–kedd–
csütörtök 8.00–16.00-ig, a jelzőrendszeri koordinátor pedig csütörtöki 
napokon 8.00–16.00-ig biztosítja a szakmai tevékenységet a Szociális 
Szolgálat épületében, 2451 Ercsi, Kossuth u. 12. szám alatt. 
     A Szent László Völgye Segítő Szolgálat új szolgáltatásai közé 
tartozik ez évtől a Telefonos Készenléti Szolgálat biztosítása. Célja a 
Járási Családsegítő és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl 
felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás 
vagy tájékoztatás nyújtása. 
     A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható, közismert telefon-
szám biztosításával kell megszervezni úgy, hogy a készenlétben 
lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon adni, vagy ilyen segítsé-
get tudjon mozgósítani. 
     Éjjel-nappal hívható számunk: 06-20/376-2808 

Szent László Völgye Segítő Szolgálat 

Zöld óvoda 
 

A Ráckeresztúri Mosoly 
Óvoda 2008 után ismét 
elnyerte a Zöld Óvoda 
címet.  
 
„A Zöld Óvoda program 
célja a fenntarthatóságra 
nevelés, az óvodás gyerme-
kek környezettudatos szem-
léletének, gondolkodásának 
megalapozása, alakítása a 
természetben végzett foglal-
kozások, kirándulások so-
rán. A program segít a pe-
dagógusok, a szülők, a helyi 
közösségek környezettuda-
tosságának formálásában, a 
»Zöld Óvodához« tartozó 
lakóközösségek értékeinek 
megismerésében, a védelem 
fontosságának felismerésé-
ben. Az óvodákban nem-
csak a természeti értékek 
tiszteletét, de rendkívül sok-
oldalú tudásanyagot is átad-
nak a gyermekeknek.” 
 
Az elismerő oklevelet a 
Ráckeresztúri Mosoly 
Óvoda vezetője, Baki 
Bálintné és helyettese, 
Rappai Szilvia vette át 
Budapesten.                  ■ 

JÓTÉKONYSÁGI RUHAVÁSÁR 
 

A Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség     
karitász csoportja jótékonysági ruhavásárt tart 

január 23-án, szombaton, 9–11 között. 
Helye: a plébánia épülete (Kossuth L. u. 38.) 
A legtöbb ruha 50–100 forintos áron elvihető. (A be-
vételt a karitász rászoruló családok segítésére fordítja.) 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
 

Az egyházközség karitász csoportja 
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„Ég és föld között itt áll 
a padlás” 

 

A Ráckeresztúri Petőfi Sándor 
Általános Iskola diákjai minden 
évben részt vesznek a községi 
rendezvényeken,  tanáraik ve-
zetésével tartalmas összeállítá-
sokkal készülnek. Március 15-
én, október 23-án komoly mű-
sort láthattunk tőlük tavaly is, s 
ugyancsak lélekemelő gondola-
tokkal készültek az idősek vi-
lágnapjára és a második adventi 
gyertyagyújtásra is.  
     Karácsonyi ajándékként 
2015-ben az iskola igazi ünnepi 
meglepetéssel állt elő: a felső 
tagozatos színjátszók bemutat-
ták Presser Gábor–Sztevanovity 
Dusán évtizedek óta nagy siker-
rel játszott darabját, A padlás című félig mese-félig musicalt, 

amellyel december 19-én Baracskán is 
felléptek.  
     A színjátszónak a szokásosnál is ne-
hezebb feladattal kellett megbirkózniuk, 
hiszen nemcsak a prózai szövegrészek, 
hanem a dalok is az ő hangjukon szólal-
tak meg. Valamennyien kitettek magukért, remek előadást láthatott 
a népes publikum. A kezdeti lámpaláz hamar elmúlt, s a szereplők 
felszabadultan mozogtak, teljes átéléssel énekeltek az ötletes-
hangulatos díszletek között. A színjátszók produkciója kicsiket és 

nagyokat is megérintett, az idősebbek közül többen nem tudták visszatartani könnyeiket, 
amikor Kanya Rebeka és Baki Áron a Fényév távolság című dalt énekelte: „Néha könnyebb 
lenne elmenekülni, / tiszta fénybe merülni.” Rádi, azaz a Rádiós megingathatatlan hite 
azonban kimondva-kimondatlanul ott él valamennyiünkben: „Nekem itt van dolgom, 
nekem itt vannak álmaim.” S ha mindezt tudjuk, érdemes észben tartani azt is, hogy „nem 
süllyed el semmi, ha nem felejtjük el”. Ezért mi emlékezünk… Örökké.                      (gá) 

Rádiós: Baki Áron; Süni: Czégény Barbara; Mamóka: Szalay Petra; Kölyök: Garai Lilla, Furján 
Bernadett; Herceg: Juhász Zsolt; Lámpás: Kovács Kitti; Meglökő: Klemencz Andrea; Révész: 
Kanya Rebeka; Témüller: Ferenczi Dávid; Felügyelő: Bátki Noémi; Üteg: Kucsera Máté; Barabás: 
Pintér Olivér; Robinson: Kálmán Enikő, Venczkó Alexandra. Rendező: Gajdó Rita magyartanár; 
zenei rendező: Tóthné Sutka Edit ének- és tánctanár 

Néhány fontos dátum  
 

● 2016. január 16-án írják a 8. osztályosok 
a központi írásbeli felvételi vizsgát 
● 2016. január 22-én ér véget az I. félév 
● 2016. január 29-én kapják meg a tanu-
lók a félévi értesítőt 

Karácsonyi dallamok 
 

„Még a legszebb zenében is ott van egy kis csend, pusztán azért, 
hogy tanúi lehessünk a csend fontosságának” – véli Andrea Bocelli 
olasz operaénekes. S valóban: a dallamok és a csend együtt alkot-
nak valami tökéletes elegyet, ami ráadásul gyógyító erejű is.  
     December közepén Tóthné Sutka Edit tanárnő diákjai mutatták 
meg, mit tanultak eddig. Kezdők és haladók játszottak népdalokat, 
karácsonyi dallamokat szintetizátoron, furulyán. A martonvásári 
művészeti iskola ráckeresztúri növendékeinek köszönhetően klari-
nét- és hegedűszót is hallhattunk, s fellépett a Tóth trió is. A muzsi-
káló gyerekek valódi, értékes ajándékkal lepték meg a hallgatósá-
got, hiszen tudásukból, tehetségükből adtak át egy csokorra valót. 
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Köszönet az adományokért 
 

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat a térségi szociális és gyermek-
védelmi alapszolgáltatások biztosítása mellett 2015-ben is jelentős 
számban nyújtott dologi javak közvetítésén keresztül adományozási 
segítséget rászoruló családok számára. 
     Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a ráckeresztúri lakosok-
nak és vállalkozásoknak a támogatását, akik felajánlásaikkal kiegészí-
tették az intézmény által adományozható dologi javak körét. Külön 
köszönetünket fejezzük ki Cseprekál István vállalkozónak a nagy meny-
nyiségű tejtermék felajánlásáért, melyet el tudtunk juttatni a hátrányos 
helyzetű családokhoz.  
     A Szent László Völgye Segítő Szolgálat az ellátási területén lévő 
települések körén belül minden esetben a legrászorultabbak részére 
juttatta el az Önök adományait.  

Szent László Völgye Segítő Szolgálat 

Tájékoztató a hulladékszállításról 
 

A Vertikál Zrt. idén is térítésmentesen végzi a háztartásonkénti szelektív 
hulladékgyűjtést. Havonta egy alkalommal van lehetőség az újrahasznosít-
ható, illetve a komposztálható hulladék ingatlan elé történő kihelyezésére. 
Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése ● Lehetőleg áttetsző műanyag 
zsákban, vagy kötegelve kell kihelyezni reggel 6 óráig a következő elkülöní-
tetten gyűjtött anyagokat: ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok; tiszta 
csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös, üdítő, konzerves); papír 
(újság és karton), illetve a kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes és gyü-
mölcsös, TetraPack). Gyűjtési időszak: havonta egy-két alkalommal.  
FONTOS: A szelektíven előválogatott hulladékok közé üveg NE kerüljön!  
Üveghulladékok gyűjtése ● A Vertikál Zrt. a 2015. évtől minden települé-
sen biztosítja az üveg hulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűjtő szige-
ten, illetve üveghulladék gyűjtőponton történő elhelyezéssel. 
Komposztálható hulladékok gyűjtése ● A levágott füvet és egyéb lágy-
szárú növényeket megfelelő teherbírású zsákban (1 db zsák max. 25 kg), 
illetve maximum 70 cm hosszú és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve 
szállítják el az ingatlan elől alkalmanként 0,5 m3 mennyiségben. 
FONTOS: A komposztálható hulladékot úgy kell kihelyezni, hogy az a köz-
területet ne szennyezze. A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommu-
nális hulladék NEM kerülhet! 
Lomtalanítás: évente egyszer az ingatlantulajdonos kérheti a háztartásban 
keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, bútorok, eszközök)
elszállítását. Nem tartoznak a lomtalanítás körébe: gally, salak, trágya, szal-
ma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mező-
gazdasági, ipari hulladék; elektromos, elektronikai készülékek (pl. tévékészü-
lék, hűtőgép…); veszélyes hulladékok, gumiabroncs; a heti szemétszállítás 
körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből 
származó hulladék. Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék!          
A lomtalanítási igényt az adonyi régiós elérhetőségen kell jelezni. 
További információ: e-mail: info@vertikalrt.hu; honlap: www.vertikalzrt.hu. 
Régiós elérhetőségek: Központ, Polgárdi régió: 22/576-070; 
kommunalis@vertikalrt.hu; Adonyi régió: 25/504-520; info@deszolg.hu  
Figyelem! A falugazdálkodási kft.-nél kapható kommunális hulladéknak 
való zsák (455 Ft/db) és szelektív hulladéknak való zsák (30 Ft/db). 
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Gondolatébresztő… 
 

 

„Tiszteljétek az írást, mert az íráson 
át a lélek szól az emberiséghez. ” 

 

(Móricz Zsigmond) 

In memoriam  
Budavári Gyula 

(1935–2016) 
 

„Én ígérem neked az egyetlen Úr, 
nem tűnsz el a földről nyomtalanul.” 

 
 

Valóban nem tűnhetünk el 
nyomtalanul, mert a jóságos 
teremtő Istenünknek az volt a 
célja, terve velünk, hogy jelet 
hagyjunk magunk után. Jó vagy 
kevésbé jó, apróbb, nagyobb 
üzenetet. Hátrahagyva kezünk, lelkünk, szeretetünk lenyo-
matait, egy élet munkáját. Éppen úgy, mint egy tudós ember, 
aki ránk hagyta a relativitás elméletét.  
     Vagy éppen egy amatőr régész, történész, aki kiválóan 
forgatta a festőecsetet, nemcsak saját, de mások örömére is 
maradandó képeket alkotott. Festett magának, festett a csa-
ládjának és a szívéhez közelálló közösség számára. Megaján-
dékoztad egyházközségünket egy festménnyel, amely a ke-
resztúri templomoltárt ábrázolja régi szépségében. Te voltál 
az az amatőr régész-történész, drága Gyuszi bátyám, aki oly 
nagy szeretettel, odaadással, aprólékosan kutattad települése-
ink történelmét, régmúltját. Fejér megyének azon falvait 
kutattad, amelyek annyira a szívedhez nőttek, mint szülőfa-
lud, Ráckeresztúr, lakóhelyed, otthonod Iváncsa, valamint a 
munkahelyeid a Duna partján, a Százhalmok lábánál. Kavi-
csok közt kutattad Matrica alvó nyomait, a római kor lenyo-
matát. Ott, ahol erőmű és finomító épült, ott voltál az 
ERBE dolgozója, cím- és dekorációs festő. 
     Megírtad Ráckeresztúr történelmét. A vaskortól az újko-
rig minden érdekelt. A régészet, a történelem, a nyelvek ere-
dete. Vélt élet nyomait kutattad dűlőről dűlőre, Ráckeresztú-
ron, Szentlászló-falván, a Szentháromság-szobor körül, a 
Becsei-féle homokos gödörnél, a római hídnál, a kanálison, 
ahol talán Trajánusz császár légiói meneteltek. Kéziratodban 
ez olvasható: Összeállította Budavári Gyula 1973-ban az 
Országos Levéltár és a Székesfehérvári Püspöki Levéltár 
Ráckeresztúrra vonatkozó anyagából, valamint községünk és 
a leletek alapján. Ez csak az egyike volt a sok munkádnak, 
amit szerényen, aprólékosan kidolgoztál, megalkottál és talán 
nem is tettél közkinccsé. Kevesen tudjuk csak, hogy egy 
megírt könyv segítője is Te voltál.  
     Azért mondom el és köszönöm meg mindezt itt, a rava-
talodnál, hogy az idősebbek emlékezzenek Rád, a fiatalok 
pedig halljanak életedről, munkádról, mindarról, amit örökül 
hagytál ránk. Egy polihisztor, aki képeket festett, hegedült, 
kutatta a történelmet, és verseket is írt, és aki Ráckeresztúr 
és Iváncsa történelmének csendes formálója volt.   
     Életednek minden perce fennmarad, hisz az egyetlen Úr 
megígérte neked, hogy nem tűnsz el a földről nyomtalanul. 
     Gyuszi, Isten veled, nyugodjál békében az örök életben. 
 
 

Budavári Gyulát ezzel a visszaemlékezéssel búcsúztatta 
2016. január 9-én az iváncsai temetőben: 

Herkli Antal 

Egyházközségi hírek 
 
A Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség decemberben 
a következő jótékonysági programokat valósította meg, mely-
ben segítségére volt a közösség karitász csoportja. 
     November 28-án az időseket ünnepeltük, melynek kereté-
ben szép számmal voltunk jelen a plébánián. A délelőtt folya-
mán Jácint atya kiszolgáltatta a betegek szentségét, majd be-
mutatkoztak a fiataljaink, délben pedig ebéddel kedveskedtünk 
a jelenlévőknek. 
     December 5-én, szombaton ötödik alkalommal tudtuk meg-
rendezni a jótékonysági disznóvágást. Egy 180 kg-os sertést 
dolgoztunk fel, továbbá 100 kg sertéscombot porcióztunk ki, 
valamint hurka is készült. A nap folyamán ötvenhárom család-
nak (összesen százötvenhét főnek) tudtunk élelmiszer-
csomagokat szétosztani. Osztásra került továbbá: száz darab 
kenyér, hatvan darab tejcsomag (túró, sajt, tej, joghurt, kefir, 
tejföl, Túró Rudi, tojás), ajándékok (játékok, díszek, háztartási 
eszközök, főleg poharak), ruhaneműk. Ezen a napon természe-
tesen nem maradhatott el a meleg étel sem. Négy üstben főtt a 
finom toros káposzta, amiből kétszáz adagot tudtunk készíteni. 
     Nagyon szépen köszönjük Cseprekál Istvánnak és egy mar-
tonvásári családnak, hogy évek óta nagylelkűen támogatják a 
rászorulók ügyét, továbbá nagyon köszönjük a Kerekes Pék-
ségnek és Novozánszki Csaba boltjának, hogy hozzájárultak a 
nap sikeréhez. 
     December 12-én jótékonysági célú ruhavásárt tartottunk, 
melynek bevétele harmincezer forint volt, és a karitász kasszá-
ját gazdagította. 
     December 19-én huszonhét család részére tartottunk kará-
csony előtti élelmiszerosztást, ezekben a csomagokban hallal, 
bejglivel, füstölt kolbásszal és tartós élelmiszerrel kedvesked-
tünk a megjelenteknek, összesen nyolcvan embernek. 
     December hónapban közösségünk nagylelkű tagjai tizenöt 
élelmiszercsomagot állítottak össze, amiket folyamatosan szál-
lítottunk ki a családokhoz. 
     Gondoltunk egy kicsit a saját gyerekeinkre is, akik ebben az 
évben is példát mutattak kitartásukkal, hűségükkel, mások iránt 
tanúsított szeretetükkel, így ők kedves kis karácsonyfadíszeket 
rejtő ajándékokat találtak 24-én, az éjféli szentmisén a fa alatt 
(Benke Sándor, Bognár Sarolta, Bognár Bíborka, Daradics 
Bence, Daradics Botond, Daradics Barnabás, Darufalvi Eszter, 
Dienes Regina, Dienes Boldizsár, Kristóf Ágnes, Herkli Boglár-
ka, Herkli Levente, Herkli Zsombor, Kucsera Réka, Kucsera 
Kitti, Novozánszki Kristóf, Novozánszki Benedek, Novozánszki 
Bíborka, Ónody Ágnes). 
     A ráckeresztúri egyházközség karitász csoportja kéri azokat, 
akik úgy gondolják, hogy segítségre lenne szükségük, jelent-
kezzenek az alábbi elérhetőségeken: a templom kerítésére 
kihelyezett postaládába bedobott papíron, melyre, kérjük, írják 
rá nevüket, címüket, telefonszámukat, e-mail címüket (minden 
kérést személyesen megvizsgálunk, a helyszínre megyünk, és 
úgy tudunk választ adni a folytatásról); vagy vasárnap a temp-
lomban szentmise előtt vagy után személyesen (a mise 11.30-
kor kezdődik). Várjuk azok jelentkezését is, akik úgy érzik, szí-
vesen segítenék anyagiakkal, élelmiszer-felajánlásaikkal közös-
ségünk munkáját. 
     Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a keresztúri test-
véreinknek, akik az elmúlt évben anyagilag vagy egyéb formá-
ban támogatták az egyházközség karitatív munkáját, hogy ez-
zel is közelebb kerülhettünk azokhoz, akiknek nem adatott any-
nyi lehetőség ezekben a nehéz hónapokban. 
 
     Áldott, boldog, másokra figyelni tudó új esztendőt kívánunk: 

 

Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség 
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A vállalat további fejlesztése részeként keresünk az alábbi pozícióba munkatársat: 
 

KARBANTARTÓ TECHNIKUS (3 m űszakos munkarendben)  

A Musashi Hungary Ipari Kft. japán tulajdonban lévő Ercsiben található autóalkatrész-
gyártó cég, melynek termékei kiemelt fontosságúak és minőségűek az autógyártásban.    
A Musashi-csoporton belül alkalmazott folyamatoknak köszönhetően világszinten jól ismert 
piacvezető cégeket mondhat partnereinek. Főbb termékei: vezérműtengelyek, lengőkarok, 
gömbcsuklók, kerékagyak és ezek részegységei. 

Jelentkezés: Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, 
pályázati anyagát az alábbi címre szíveskedjen küldeni: 
Musashi Hungary Ipari Kft. –  Humán Erőforrás Osztály 
2451 Ercsi, Ercsény út 1., musashi@musashi.hu 

Főbb feladatok: 
• Gépmeghibásodások okainak feltárása és javítása  
• CNC gépek, összeszerelő gépek karbantartása  
• Tervezett karbantartási munkák elvégzése  
• A karbantartási munkához kapcsolódó adminisztrációs fel-

adatok ellátása  
• Fejlesztési javaslatok kialakításában, kivitelezésében való 

részvétel  
Elvárásaink: 
• Középfokú műszaki végzettség  
• Alapszintű számítógépes ismeretek  
• Terhelhetőség, önálló, precíz munkavégzés  
• Rugalmas, kiegyensúlyozott, megbízható személyiség  

Amit kínálunk: 
● Versenyképes bér                 ● Teljesítményalapú bónusz 
● Cafeteria juttatás                   ● Kedvezményes meleg étkezés 
● Átlagon felüli munkába járási költségtérítés  
● Változatos munka multinacionális vállalati környezetben 
● Szakmai fejlődési lehetőség  
 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 

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 Zólyominé 
Margitai Zitánál (Kossuth u. 40., volt téesz-irodaház) vagy a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen. 

Előnyt jelent: 
• Technikusi végzettség   
• PLC, pneumatika, hidraulika ismeret (gépelemek, 

csapágyazás, hajtás, lineáris elemek)   
• Gyakorlat NC/CNC gépek karbantartásában   
• 2D; 3D tervezőprogram ismerete (AutoCAD; CATIA)   
• Alapszintű angolnyelv-tudás   
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK” 
Tóthné Bányai Márta, a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola angoltanára 
Budapesten született, ott járt középiskolába, egyetemre. Tizenkét esztendeje köl-
töztek a fővárosból Ráckeresztúrra. A tanítás mellett mindig is volt valamilyen 
hobbija: ikont festett, horgolt, de hét évig solymászkodott is. Jelenleg papírcsipke-
készítéssel foglalkozik. Az alkotót a 22. Országos Betlehemi jászol kiállítás anya-
gának elbírálása során a szakmai zsűri díjazásra javasolta. A díjátadásra Budapes-
ten került sor, az alkotást a Veszprémi Szaléziánumban állították ki.  

– Mit kell tudni a perga-
mencsipke-készítésről? 
– Kata barátnőm honlapján 
nagyon szépen összefog-
lalta a történetet. A perga-
mencsipke-készítés kezde-
te a 14. századig nyúlik 
vissza. Az első ilyen jellegű 
alkotásokat, oltárdíszítő 
képeket, áldozati kártyákat 
apácák készítették a kolos-
torokban. Eleinte kódexek, 
jogi iratok, tudományos, 
hivatalos és vallási doku-
mentumok szövegei kerül-
tek a vékony hártyákra. 
Később, az olcsóbb papír 
elterjedésével háttérbe 

került a pergamen, majd a nyomdagép feltalálásával a nagyobb 
példányszámú gyártás is lehetővé vált. Ma pauszpapírt használunk, 
nem a legvékonyabb fajtát, hanem egy masszívabbat. Fogunk egy 
kifogyott golyóstollat, s ha azt végighúzzuk a pauszon, domborodni 
fog a túloldalán és kifehéredik. Így rajzoljuk elő a mintát a pauszpa-
pírra. Azután körbeszurkáljuk, perforáljuk, de ollót nem használunk. 

– Honnan jött az ötlet, hogy ezzel 
foglalkozzon? 
– Mindig szerettem kézműves dolgokat csinálni. Mérleg természe-
temnél fogva mindig beleszeretek valamibe. Foglalkoztam üvegfes-
téssel, ikonfestéssel. A pergázást már több mint tíz éve művelem, s 
több kiállításon is szerepeltek már a munkáim. (Amelyekből több a 
www.pergamarti.eoldal.hu honlapon megtekinthető. – a szerk.) 
Régebben készítettem egy Ráckeresztúr-címert az iskolának, a 
Keresztúr-találkozón és egy 
családi napon is láthatták az 
érdeklődők alkotásaimat. 
Korábban adventi koszorú 
pályázatra is neveztem, ta-
valy nyáron pedig A Magyar 
Kézművességért Alapítvány 
Kézművesség a játékvilágban 
avagy játékos kézművesség 
kiállításán vettem részt, a 
kompozícióm karosszékből, 
babakocsiból és bölcsőből állt 
(jobb alsó kép). 
– Ha jól tudom, az állatokat is nagyon szereti. 
– Igen. Hét évig volt egy héja madaram, solymászkodtam. Le kel-
lett tennem a rendes vadászvizsgát, plusz volt elméleti és gyakorla-
ti vizsga solymászatból, valamint egy EU-s jogi, természetvédelmi 
vizsga. Amikor ez mind sikerült, kaptam a solymászmesteremtől 
egy fiatal madarat. Egy cipősdobozban hoztam haza Kiri pipit, majd 
építettünk neki az előírásoknak megfelelő ketrecet. Azután a beta-
nítási időszak következett, meg kellett tanítani vadászni, s minden-
nap röptetni kellett. Kedves és okos madár a héja, nagyon szeret-
tem vele foglalkozni. Mint a pihe, úgy tud leszállni az ember    
kezére. 
     Kutyánk mindig volt, amikor Pesten laktunk, akkor is. Férjem, 
Bálint egy időben galambozott, de rövid ideig tartottunk nyulakat is.   
– Visszatérve a kézműveskedésre: van-e valami új technika, 
amit szívesen kipróbálna, vagy most már megmarad a papír-
csipkénél? 
– Az interneten nézelődöm, s ott fedezek fel új dolgokat. Csak hát 
sajnos nem sok időm van ezekre a tevékenységekre. Amit leg-
utóbb találtam, az nagyon érdekesnek tűnik, gyémántfestésnek 
hívják (diamond painting). Hasonlít egy kicsit a gobelinhez vagy a 
keresztszemes hímzéshez. Van egy műanyag lap, amiről le lehet 
húzni a fedőpapírt. A ragadós alapra festették rá a mintát, szemen-
ként megjelölve a 
színeket. Egy csi-
pesszel kell az apró, 
három-négy millimé-
terszer három-négy 
milliméteres  lapocs-
kákat erre a ragadós 
felületre ráhelyezni. 
De a papírcsipke 
marad! Azt nem 
hagyom el soha. 

GÁ 

Betlehemi jászol papírcsipkéből 
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Beszámoló a Népkör elmúlt évi munkájáról 
 

Szeretettel köszöntöm falunk lakosait és a Népkör Egyesület tagjait az 
új esztendő alkalmával. Szeretném ismertetni egyesületünk 2015-ös 
tevékenységét, s összegezni az elmúlt évben végzett munkát. 
     2015. február 13-án a Solar Hotel Nagyatád farsangi rendezvényén 
vettünk részt Marczinka Marika nótaénekesünkkel együtt, Marika nagy 
sikert aratott, ezúton köszönöm, hogy velem együtt képviseltette magát. 
Április 19-én a Fővárosi Nagycirkuszba kirándultunk, Axt Lászlóné 
Ibolyának köszönhetően kedvezményes helyjegyet válthattunk. 
     Május 9-én a tornacsarnokban rendeztük meg a nyárköszöntő és 
anyák napi ünnepségünket, melyen meghívott vendégként felléptek a 
Morvay Károly Nóta- és Dalkör Egyesület tagjai: Kovács F. András és 

kedves párja, Tiszai Nagy Ildikó, valamint Marczinka Marika, aki a nótakör elnöke és a Népkör oszlopos tagja. A környékbeli települések, 
Érd, Tordas, Martonvásár, Rácalmás, Besnyő, Ercsi képviselői és a ráckeresztúri egyesületek is megtisztelték jelenlétükkel                   
rendezvényünket. 
     Május 11-én meghívásra Székelykeresztúrra szerveztem utat, melynek létszáma (negyvennégy fő) a falu lakosságából és a Morvay 
Károly Nóta- és Dalkör Egyesület tagjaiból tevődött össze. Székelykeresztúron a felújított kultúrház nagytermében mutattuk be a nótakör 
elnöke által összeállított, mintegy háromórás műsort. Az előadás végén a közönség könnyes szemekkel, állva tapsolta és köszönte meg 
fellépésüket. A helyi tévé interjút készített velünk, amit ezúton is nagyon szépen köszönök a riportereknek. Az előadókat szívélyes fogadta-
tásban részesítették a helyi zenekar tagjai, akik meghívták a társaságot egy kis borkóstolóra. Ezúton is szeretném megköszönni Árpi bácsi 
segítségét, aki részt vett a szervezésben, s felségével együtt vendégül látott bennünket. 
     Az év majdnem minden hónapjában buszos kirándulást szerveztem Budapestre, a Morvay Károly Nóta- és Dalkör Egyesület rendezvé-
nyeire, ahol mindig szép számmal vettünk részt. Egyesületünk meghívást kapott az áporkai nótás találkozóra, Iváncsára, az ottani egyesü-
let rendezvényére és a kisapostagi falunapra, ahol Marczinka Marika éneklésével képviselte a Népkört, kiemelkedő sikerrel. Szeptember 
12-én Pusztaszabolcson vettünk részt énekes találkozón, ahol nótaéneklés kategóriában Marika oklevelet kapott. Szeptember 19-én a 
Besnyői Dalkör Egyesület jubileumi rendezvényén vettünk részt Marikával. Az önkormányzat által megrendezett művészeti napokon szin-
tén képviseltettük magunkat. Meghívást kaptunk az idősek világnapja alkalmából a velencei Napfény Hotel műsorára, ahol az Életet az 
Éveknek Fejér Megyei Szervezete látott vendégül bennünket. Szintén az idősek világnapján voltunk Rácalmáson, az ottani nyugdíjas szer-
vezet jóvoltából, ahol Marczinka Marika éneklésével képviselte a Népkört, melyet ezúton is köszönök neki. 
     Szervezetünk részt vett az önkormányzat által szervezett szüreti felvonulás munkáiban. A táncosok reggelijét készítettük, és segítettünk 
az asztalok felállításában, a teremdíszítésben, s este részt vettünk a bálon is. 
     November 13-án Marika a Dunaharaszti Kastélyban rendezett évfordulós ünnepi műsorban énekelt több énekes társával együtt, ide is 
elvitt mint a Népkör elnökét meghívott vendégként. Az eseményt a helyi televízió is rögzítette. Köszönet érte. November 14-én Nagyatádra 
voltunk hivatalosak a Nótakör tagjaival együtt a Szép korúak Fesztiváljára. Tolnai András nótakirály, Kovács András, Németh Anna, Monti 
Marika és Marczinka Marika képviselték a nótakört, kiemelkedő sikerrel, melyre újbóli meghívást kaptunk a hoteltől. 
     November 28-án rendeztük meg a Népkör évzáró ünnepségét. Százhatvan vendég képviseltette magát a helyi és a környező települé-
sekről. Felléptek a helyi civil szervezetek, Mayer Adél verset mondott. A műsorban fellépett a Budapestről érkezett Tiszai Nagy Ildikó, Ke-
mény Ágnes, Cselényi László zongoraművész, Németh Anna és Sianecz László, valamint Marikánk, zárásként pedig a Zoltán Erika Tánc-
stúdió csoportja mutatta be csodálatos előadását. A terem díszítéséért külön is szeretném elismerésemet, hálámat kifejezni társaimnak. 
     Decemberben részt vettünk az önkormányzat által szervezett községi karácsonyi ünnepségen, valamint az adventi gyertyagyújtáson. A 
helyi civil szervezetek rendezvényein meghívásra minden alkalommal képviseltettük magunkat.  
     Beszámolóm végén megköszönöm az egyesület vezetőinek, a tagságnak és az egyesületet támogató Cseprekál István úrnak, 
Novozánszki Csaba úrnak, az általános iskola igazgatónőjének, Gergics Mihálynénak, Axt Lászlónénak és Rideg Tamás gyógyszerész 
úrnak kimagasló segítségét. 
     Kívánok a falu lakosságának boldog és eredményekben gazdag új évet.                                                  Paizs Istvánné, a Népkör elnöke 

ADÓ 1%             Tisztelt Ráckeresztúri Lakosok! 
 

Adójuk 1%-ával segíthetnek a településen működő civil szerve-
zeteknek. Kérjük, a bevallás elkészítésekor ne feledkezzenek el 
a helyi egyesületekről. (A szervezet adószámát kell a rendelkező 
nyilatkozaton feltüntetni.) 

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

A Magyarországi Református Egyházé: 0066.  
Bővebb információ: http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/
technikai_szamok 

Tisztelt Támogatóink! Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák ala-
pítványunkat. Adományukat tanulóink javára használjuk fel. A 
következő címre várjuk a felajánlásokat:  

Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány 
Adószám: 18489509-1-07  

Tisztelt Támogatónk! 
 
 

A Ráckeresztúron 1977-ben megalakult klub harminc-
kilenc éve a nyugdíjasok széles körű lakossági összefo-
gásával, rendezvényei színvonalával, 2004-től mint 
önállóan bejegyzett civil szervezet tevékenyen vesz 
részt a helyi közélet magasabb színvonalú kialakításá-
ban, igényesebb környezet megteremtésében, valamint 
valós segítséget ad – nem csak a klub tagjainak – köz-
ségünkben élő idős, beteg, mozgásukban korlátozott 
rászorulóknak is. 
  

RÁCKERESZTÚRI „ŐSZIRÓZSA”  
NYUGDÍJAS KLUB EGYESÜLET 

  

Adószám: 18496608-1-07 
  

Köszönjük a felajánlott 1%-ot! 
  

Az „Őszirózsa” Nyugdíjas Klub Egyesület 
vezetősége és tagjai 
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A Polgárőrség 2015. évi tevékenységéről 
 

A 2015-ös év az élet minden területén eseményekben gazdag 
év volt. Két pályázaton indultunk, mindkettő sikeresnek mond-
ható. A nyertes pályázat eredménye egy Suzuki Vitara terepjá-
ró gépkocsi, ezzel sikerült lecserélnünk egyik öreg autónkat, 
ami nem a bűnözők, hanem a keresztúri autószerelők réme 
volt. Második, a működés célú pályázatunk is megfelelt a kiírá-
soknak, de sajnos csak várólistás státuszba került. A megma-
radt öreg gépkocsinkat is sikerült lecserélni egy jóval fiatalabb, 
jó állapotú Suzuki Ignisre. Ehhez kellett a tavalyi szüreti bál 
bevétele, az önkormányzat támogatása és a régi autó értékesí-
tése. A két jármű lecserélésével üzemeltetési költségeink re-
ményeink szerint nagymértékben csökkennek, az így megma-
radt támogatásokat más célokra tudjuk majd felhasználni. 
     A hosszú évek munkájának eredménye kezd megmutatkoz-
ni, hiszen egyre többen keresnek bennünket, ha valami gyanú-
sat észlelnek. Mi minden egyes bejelentésre reagálunk, vagy a 
szolgálatot teljesítő polgárőröket, esetleg az ercsi rendőr jár-
őröket riasztva. Ennek köszönhetően kevesebb az olyan eset, 
amikor idegenek ellenőrzés nélkül járhatják a falut. Mivel a 
tisztességtelen szándékkal érkezők látják, hogy érkezésüket 
követően megjelennek a polgárőrök vagy a rendőrök, gyorsan 
elhagyják településünket. A bűncselekmények számának csök-
kenésében nagyon fontos a megelőzés, ami minden becsüle-
tes lakos érdeke. Ebben van nagy szerepe az időben történő 
jelzéseknek. 
     Sok volt a rendőrséggel közösen végzett szolgálat, amit 
rendőrautóval vagy polgárőr járművel hajtottunk végre, ezek 
során volt olyan eset, hogy nem csak a településünkön kellett 
helytállnunk. Többször biztosítottunk helyszínt, a rendőrség 
kérésére hatósági tanúként működtünk együtt. Természetesen 
önálló polgárőr szolgálatot is ellátunk saját gépkocsival. 

A körzeti megbízot-
takkal, Vásári Dé-
nessel és Szilukács 
Krisztiánnal, vala-
mint csoportvezető-
jükkel, Bali Imrével 
jó munkakapcsolatot 
tartunk fent. Sok esetben munkaidőn kívül segítenek a beje-
lentések során. Meg kell említenünk még Szabó Zoltán őrspa-
rancsnok urat is, mert kinevezését követően változott meg 
gyökeresen együttműködésünk a rendőrséggel, és neki kö-
szönhető a közbiztonság jelentős javulása.   
     Az önkormányzat kéréseit erőnkhöz mérten minden eset-
ben megpróbáltuk teljesíteni. Több rendezvényen részt vet-
tünk, biztosítottuk azokat. Az iskola és annak környékének 
figyelését, a gyerekek úttesten történő biztonságos átkelését 
szintén folyamatosan biztosítjuk. Megyei és országos rendez-
vényeken is képviseltettük magunkat. A kamerarendszer meg-
valósításában is szerepet vállaltunk, a kamerák figyelése szin-
tén terveink között szerepel. 
     A sokrétű és egyre szaporodó feladatok ellátása nem kevés 
terhet ró szervezetünkre, ezért várjuk minden olyan, agilis 
lakosunk jelentkezését, korra, nemre való tekintet nélkül, aki 
szeretne a település közbiztonságáért tenni, együtt dolgozni a 
rendőrökkel, segítve munkájukat. 
     2016-ot írunk, újra itt az adóbevallások ideje. Kérem,    
gondoljanak az 1% adásának lehetőségére, ha elégedettek 
teljesítményünkkel, kérem, támogassanak bennünket.       
Adószámunk: 18491603-1-07 
     Tisztelettel:                                           Novozánszki Csaba  

a Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség elnöke 

Sporthírek az iskolából  
 

December 1-jén és 3-án az 1–2. korcsoportos 
gyerekek az  intézményi Bozsik-program kereté-
ben kergették a labdát. 
December 6-án a „Dobd a kosárba” program Pusztaszabol-
cson rendezett sorversenyén vettek részt az 1–2. osztályosok. 
December 9-én Ráckeresztúron volt a játékos sportverseny 
körzeti döntője: 1. Ráckeresztúr, 2. Adony, 3. Nagyvenyim. 
December 10-én a „Dobd a kosárba” program keretén belül 
a 3–4. osztályosok „add tovább” játékon vett részt. 

December 12-én az U8 kézilabdás 
lányok-fiúk Karácsony-kupán vettek 
részt Martonvásáron (lányok 1. hely, 
fiúk 3. hely).                 Kókai Dávid 

NYEREMÉNYJÁTÉK NYEREMÉNYJÁTÉK NYEREMÉNYJÁTÉK    
 

Mi látható a képen? A fotó Ráckeresztúron készült. 
Kérdés, hogy pontosan hol. A megfejtéseket szemé-
lyesen is leadhatják a könyvtárban nyitvatartási időben, 
vagy a rackereszturi.hirmondo@gmail.com címen várjuk. 

 

Határidő: 2016. 
február 7., éjfél 

 

Előző havi játékunk 
megfejtése: a Rácke-
resztúri Mosoly 
Óvoda melletti jár-
dába karcolt mosoly-
gós arc ☺. Hét he-
lyes megfejtés érkezett, a nyertes: Dobi Erika. Gratulálunk! 
A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. 
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SZATMÁRCSEKE 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ezerötszáz lelkes 
község a Tiszaháton található. Itt élt 1815-től halálig 
Kölcsey Ferenc költő, s itt írta a Himnuszt 1823. ja-
nuár 22-én. Tiszteletére a hajdani Kölcsey-kúria he-
lyén épült művelődési házban emlékkiállítást ren-

deztek be; az épület előtt a költő egészalakos bronz szobra látható. Kölcsey Ferenc fehér 
márványból készült síremléke a temető legmagasabb pontján áll. A község református 
templomát a XV. században építették, a Szentháromság tiszteletére felszentelt római kato-
likus templom klasszicista stílusban az 1840-es években épült. Évtizedes hagyományra te-
kint vissza a nemzetközi szilvalekvárfőző verseny és a cinkefőző fesztivál. 

Csónakos fejfák a temetőben ● Sorokba rendezve több mint hat-
száz tölgyfából faragott sírjel áll: stilizált emberfejet, illetve csónakban 
fekvő embert szimbolizáló sötét fejfával. Eredetükről megoszlanak a 
vélemények. Egy verzió szerint a csekeiek a halászatból éltek, s ezért 
úgy vélték, a halálban is szükségük lehet a csónakra, amit a fejfa jel-
képez. Mások szerint azért temetkeztek így, mert a falut körülvevő 
vizek áradásakor a halottakat csak ladikkal lehetett a temetőbe vinni, 
így errefelé a bárkás és deszkás temetés volt a hagyományos. A kát-
ránnyal és korommal konzervált fejfák mindegyikén ott a felirat: 
A.B.F.R.A., melynek olvasata: A boldog feltámadás reménye alatt. 
Több helyütt az elhunyt életének legfőbb eseményeit rövid versikékbe 
szedték, ezt is a fejfákra vésték. (Forrás: www.top7hungary.com) 

SKANDINÁV SKANDINÁV 
REJTVÉNYREJTVÉNY 

(Forrás: skandomata.hu)  
 

Száznegyven éve, 
1876. január 28-án 
halt meg a képen lát-
ható magyar politikus. 
Megfontoltsága miatt 
kortársai a rejtvény 1. 
fősorában elrejtett 
néven emlegették. A 
megfejtés beküldésé-
nek határideje: 2016. 
február 7., éjfél. 
 

A 2015. decemberi rejt-
v é n y  m e g f e j t é s e : 
Rudyard Kipling: A 
dzsungel könyve. Tizen-
hét helyes megfejtés 
érkezett.  
A három szerencsés 
nyertes: Csizmarik 
Alexandra, Komondi 
Gáborné, Szabóné 
Kántor Szilvia. 
A nyeremények a könyv-
tárban vehetők át nyitva-
tartási időben. Minden 
megfejtőnek gratulálunk!  
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  Kik ásnak a kertünkben? 
 
A vakond(ok). Nevét azért kapta, mert teljesen vak. Na-
gyon könnyen ás. Fő ásószerve lapát alakú, kezei erős 
karmokkal vannak ellátva. Ha a járatban a kiásott föld 
fölhalmozódik, a földfelszín irányában kezd ásni, s ezen a 
kürtőn át nyomja ki a földet. Ez a vakondtúrás. 
     Az állat mozgása sokkal gyorsabb, mint hinnénk. A 
föld felszínén is, ahol pedig nem otthonos, aránylag gyor-
san fut. A vízben is boldogul, tudunk esetekről, hogy 
nemcsak széles folyókat, hanem tengerszorosokat is 

átúszott. 
     Szaglása képessé teszi az állatot a táplálék felfedezésére. 
Hallása is kitűnő. Nem tart téli álmot, hanem éjjel-nappal örökös 
mozgásban van, követi a gilisztákat és a rovarokat. Fő táplálé-
ka gilisztákból áll. Megeszi még a cserebogarat, ganajtúró bo-
garat, lótetűt és minden más rovart, illetve ezek lárváit, sőt a 
csigák is nagyon ínyére valók. Saját súlyának több mint másfél-

szeresét kebe-
lezi be napon-
ta. Növényeket 
sose rág meg. 
     Fő ellensé-
gei a görény, 
menyét, ba-
goly, sólyom, 
ölyv, holló és 
gólya. Ezek 

lesben állnak, amikor a föld alól a felszínre jön. Az apró testű 
menyét a vakond járataiba is bemászik. 
     A vakond nem kártevő, hanem olyan hasznos állat, mely 
kárt is tesz. Megjelenése csalhatatlan jele annak, hogy kertünk 
talaja pajorral, lótetűvel, illetve egyéb férgekkel fertőzött. Ki-ki 
eldöntheti, melyiket látja szívesebben a kertben: a vakondot, 
vagy a mocskospajort. A közönséges vakond (Talpa europeae) 
eszmei értéke 25 000 Ft. 
     Jelenléte túrásai miatt a kertekben néha zavaróvá válik. 
Fiatal ültetvényekben és melegágyakban sok növényt tönkrete-
het, mert ásása közben gyökereiket meglazítja, és azok elszá-
radnak. Jól gondozott pázsitterületeken pedig a vakondtúrások 
a szemet sértik. A gátakban és töltésekben nem szabad meg-
tűrni, mert folyosói által a víznek utakat nyit, és ezzel gátszaka-
dást okozhat. Ahol kárt okoz, ott sem szabad megölni. Vegyi 
anyagokat, egyéb mérgeket, üvegcserepet ne szórjunk a föld-
be, mert így a vakonddal együtt a környezetünket is pusztítjuk. 
     Egyfajta védekezés az elektromos vakondriasztó használa-
ta. A készülék által kibocsátott hangimpulzusok irritálják az 
állatot, ezért elhagyja a területet. Másik módszer, hogy petróle-
ummal vagy terpentinnel átitatott rongyokat helyeznek el a va-
kond főfolyosójának néhány helyén. Ezek szagát nem bírja az 
állat, nem képes zsákmányát kiszimatolni, ezért inkább elmene-
kül a területről. Modern módszer a vakondháló használata. 
     A nagy sárfű (vakondűző fű) távol tartja a kertből ezeket az 
állatokat. Hasonló hatású a császárkorona, melynek erős szagú 
gyökerei tartják távol a vakondokat, egereket és egyéb rágcsá-
lókat. Ajánlott megoldás: talajfertőtlenítő szert kell kiszórni né-
hányszor az év során. Az így elűzött férgek híján a vakondot 
semmi nem vonzza oda, inkább az ennivalóban dús környéket 
keresi, a pázsit nem érdekli. 
     Ha elfogtunk egy vakondot, vigyük ki a mezőre, és engedjük 
szabadon. Ne öljük meg, csak mert épp a mi kertünkben szere-
tett volna élni. A vakondtúrások nem mutatnak jól a gyepben, 
ez kétségtelen, de a túrást el lehet gereblyézni.                     KL 

K
E
R
T
E 
L
Ő 

Rabló a cirkuszban 
 

Finy Petra gyermekkönyve a 
híres-nevezetes Zöld Cirkusz-
ban játszódik. Ebben a családi 
vállalkozásban mindenki részt 
vesz, beleértve a gyerekeket 
is: Linát és Lórit, a különleges 
ikerpárt. 
     Papita, a cirkusz vezetője 
megszállottan szereti a növé-
nyeket, komoly gyűjteménye 
van. A virágok között rejtőzik a társulat kabalavirága 
is, ami nélkül tönkremenne a cirkusz. Egy szomorú 
napon azonban ellopják a létfontosságú szerencsevi-
rágot. 
     Lina és Lóri a tolvaj nyomába erednek. Vajon 
megtalálják a rablót? Kiderül az izgalmas regényből. 

Kristóf Ágnes  
 

(Finy Petra: A Zöld Cirkusz és a virágtolvaj. Rubik Anna illuszt-
rációival. Pozsonyi Pagony, Budapest, 2014)  

 

* 
A könyvtárban megtalálható 
még A tesó-ügy és Az ovi-ügy 
című Finy Petra-kötet is, me-
lyekben a szerző frappánsan, 
értő és érző humorral, mély 
gyerek-
ismeret-

tel mutatja be, milyen nehézsé-
gekkel jár a kisbaba érkezése a 
nagytesó számára, és hogy mi 
minden jó az oviban, esetleg 
mi okozhat problémát.  

Karácsonyi könyvtári nyereményjáték 
 

A nyereményjátékot minden korosztálynak meghirdettük. A 
karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó kérdésekből álló fel-
adatlap a könyvtár Facebook oldalán, a község honlapján is 

elérhető volt, valamint a pedagógusok népszerűsítették az 
iskolában. Nyomtatott formában az érdeklődők a könyvtár-
ban is beszerezhették. A játék a KSZR keretében valósult 
meg a Vörösmarty Mihály Könyvtár támogatásával. Har-
mincegy szép könyvet sorsolhattunk ki – a játékosok nagy-
nagy örömére. (A képen a nyertesek egy csoportja látható.)  
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ÚTRAVALÓ ÜZENET 

RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ ● Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja ● IV. évfolyam 1. 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  

Tizenévesek kedvence               www.kozepsuli.hu 
 

A honlap készítői a tizenéves korosztálynak írnak az őket érintő 
témákról, érdekesen, izgalmasan, a tinik nyelvén. Zsebpénz, Suli, 
Divat/életmód, Sport, Pszicho/szex, Környezetvédelem, Uta-
zás, Programok, Pályázatok – csak néhány rovatcím a sok 
közül. A legfrissebb hírek között olvashatnak például az 
emelt szintű érettségi tételekről, a felsőoktatási felvételi kö-

vetelmények változásairól, a tanulásra alkalmas legtökélete-
sebb helyről, kiállításokról, utazási tippekről vagy épp szilveszteri 

érdekességekről. A könnyedebb, ám nem haszontalan témák között szó esik 
a világító iskolatáska hasznáról, azokról a dolgokról, amiket soha nem szabad 
a Facebookon posztolni vagy a hirtelen jött siker és népszerűség árnyoldalai-
ról. A honlap az elmúlt év 
tavaszán websorozatot 
indított, amelynek szerep-
lői – Eszti, Juli, Barbi, 
Zsófi, Korinna, Olivér, 
Bende, Dominik, Berci – 
az internet sztárjai lettek 
2015-ben. 
     A weboldalt nem csak 
diákok böngészhetik; a 
cikkekből a szülők is szá-
mos fontos információhoz 
juthatnak.                        ■ 
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„A könyv, amely minde-
nütt jelenlevővé varázsol-
ta a szellemet, megterem-
tette az emberiség lelki 
közösségét. A könyv, 
amely nemcsak a teret 
hódította meg, hanem 
béklyóba verte a térnél is 
nagyobb ellenségünket, 
megállította az időt. En-
nél nincs nagyobb csoda. 
Mindig a legegyszerűbb 
dolgok a valódi csodák.” 

(Kosztolányi Dezső) 

M E G H Í V Ó  
a Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség 

JÓTÉKONYSÁGI  
FARSANGI DÉLUTÁNJÁRA 

Időpont: 2016. február 6., szombat 
Helyszín: tornacsarnok 

Program: 
14.00 órától:  
vendégvárás 

14.30: megnyitó 
14.35–15.30: fellépések 

15.30–16.00:  
jelmezes felvonulás 

16:00–18:00: sportvetélkedő 
18.30 órától: eredményhirdetés + tombola 

 

A rendezvény ideje alatt BÜFÉ működik. 
 

Hagyja otthon gondjait,  
jöjjön maskarában,  

s töltsünk együtt egy szép délutánt! 
 
 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 


