
 

 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                              2016. július 

Diáktalálkozó Horvátországban 
 

Falunk diákja, 2016 
 

Olvasólámpa: Istenáldotta búza 
 

Ráckeresztúriak a labdarúgó-Európa-bajnokságon 
 

Különleges kerti gyümölcsök 

Erdei dal 
 

Nyári, rekkenő meleg 
Elbujok előled. 
Lombjai közé megyek 
Sátoros erdőnek. 
Haja hopp! 
Itt vagyok már, itt vagyok! 
 

Sárga rigó, jó napot! 
Fák között és fák alatt 
Beh vidám az élet. 
Nyúl szalad, virág fakad, 
Zeng a lombon ének. 
Haja hopp! 
Kip! kop! a harkály kopog, 
S a kakuk szól: jó napot! 
 

Vadvirágokat szedek 
S kötözöm füzérbe. 
Vagy a füben heverek, 
S felnézek az égre. 
S haja hopp! 
A madárral dalolok… 
Szép világ te, jó napot! 

 

* 
 

Isten 
 

Isten, óh mondd, a világon 
Azt a pontot hol lelem, 
A füszálat, a bogárkát, 
A hol nem te vagy jelen?... 
 

Mintha arczod mosolyogna 
A természet kék egén, 
S virágok közt járva, mintha 
Lehelleted’ érzeném! 

 

 
Reviczky Gyula 
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Gyógyszertári ügyelet 
július 23., 24.: Ercsi �06-25/505-790 
július 30., 31.: Martonvásár �06-22/569-146 
augusztus 6., 7.: Ráckeresztúr �06-25/455-812 
augusztus 13., 14.: Ercsi 
augusztus 20., 21.: Martonvásár 
augusztus 27., 28.: Ráckeresztúr 

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.) 
Dr. Bánovics Ilona július 4–július 29. 
között, dr. Mihalicza Ingrid augusztus 1–
augusztus 26. között lesz szabadságon. 
Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30  
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) 
Szent László Völgye Segítő   
Szolgálat (2462 Martonvásár Szent 
László út 24.; telefon: 06-22/460-023) 
Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Pol-
gármesteri Hivatalban.  
Gyerekjólléti ellátás:  
hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné) 
Családsegítés:  
hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 
(Birgány Károlyné) 
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-
nappal hívható): 06-20/376-2808 

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 (06-20/219-8129) 
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (06-20/250-5746) 
Jegyző: dr. Nagy Gábor (06-25/517-902) jegyzo@rackeresztur.hu 
Képviselők:  
Dienes Gábor alpolgármester (gdienes76@gmail.com) 
Kókai Dávid (06-20/239-1902) kokaidavid@rackeresztur.hu 
ifj. Cseprekál István (06-30/373-1354) cseprekal@freemail.hu 
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester  (hajcsi75@freemail.hu) 
Szabó Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu 
Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu 
Ügyfélfogadás: Hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00; 13.00−17.00 
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs. 
Pénztár: hétfő: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00; péntek: 
8.00−12.00  
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez, adó-
bevalláshoz szükséges nyomtatványok. 

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői   
Vízszolgáltatás: Vízszolgáltatás: Rézbányai József 06-30/598-1269 

                    Varga István 06-30/598-4776 

Csatornaszolgáltatás: Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/819-5607  
                             Gondi Géza 06-30/868-2293  

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

FONTOS TELEFONSZÁMOK 
Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039  
Körzeti megbízott – Szilukács Krisztián,  
                               Vásári Dénes: 06-20/210-5166 
Polgárőrség: 06-70/211-6424 

FOGORVOSI RENDELÉS AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN 
2465 Ráckeresztúr, Petőfi Sándor u. 7.  

(A rendelő az épület udvara felől, a hátsó bejárón át közelíthető meg.) 
Asszisztens: Petrik Tiborné   Telefon: +36-20/389-0278 

E-mail: rackeresztur@jeneifogaszat.hu 
Rendelési idő: 

Hétfő, szerda: 14.00–20.00;  
kedd, csütörtök: 7.30–13.00  

Péntek: 7.30–12.30  
Gyermekfogászat – kedd: 8.30–12.30 

FALUGAZDÁSZ – Glaszhütter Anett �06-70/436-2449 
Ügyfélfogadási idő 
Hétfő: Ráckeresztúr, Hősök tere 20., Polgármesteri Hivatal, 8.00–12.00; 
Ercsi, Szent István út 12–14., Művelődési Ház, 13.00–16.00  
Kedd:  Martonvásár, Budai út 13., Városháza, Gerots terem, 8.00–12.30; 
Velence, Tópart u. 52., kastély, 13.00–16.00 
Szerda: Kajászó, Rákóczi út 79., Polgármesteri Hivatal, 8.00–12.00; Gyúró, 
Rákóczi út 49., Polgármesteri Hivatal, 12.30–16.00 (páratlan héten); Tordas, 
Szabadság út 55. Művelődési Ház, 12.30–16.00 (páros héten) 
Péntek: Székesfehérvár, Budai út 9–11., 7.30–14.00 
Baracskán továbbra sincsen ügyfélfogadás. 
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Júliusban született  
 

báró Eötvös Loránd (1848–1919) 
fizikus 

 

Báró Eötvös József író, politikus fia a 
pesti piaristáknál, majd magántanulóként 
végezte középiskolai tanulmányait. A jogi 
fakultásra iratkozott be, de matematikát is 
hallgatott, valamint az ásvány- és kőzettannal is ismerkedett. 
A heidelbergi egyetemen doktorált, majd hazatérve egyete-
mi tanár lett. Huszonöt évesen lett a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja, később rendes tagnak is megvá-
lasztották. 1889 és 1905 között ő volt az Akadémia elnöke. 
Részt vett a Természettudományi Társaság munkájában. 
Megalapította a Mathematikai és Physikai Társulatot, és 
Mathematikai és Physikai Lapok címen folyóiratot indított. 
Vallás- és közoktatási miniszterként 1894 januárjától majd-
nem egy esztendeig tevékenykedett. Tudományos kutatásai-
nak egyik eredménye a kapillaritás jelenségéhez kapcsolódó 
Eötvös-törvény. Legismertebb alkotása a torziós inga, amit 
a gravitációs tér térbeli változásának mérésére szerkesztett. 
– 1950-ben róla nevezték el az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemet. Eötvös hegymászó pályafutása is jelentős, tiszte-
letére róla nevezték el a dobogó-kői menedékházat, amely 
elsőként nyílt meg az országban. A tudós nevét kisbolygó is 
őrzi. 

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

Július az év legmelegebb és talán a legvidámabb hó-
napja. A szünidőben nem kelnek korán a gyerekek, és 
sok felnőtt ezekben a hetekben veszi ki jól megérde-
melt szabadságát. Aktív pihenésről álmodozhatunk 
ugyan, de nem mindenki teheti meg, hogy vitorlázzon 
a Balatonon, szörfözzön az Adrián, vagy netán hegyet 
másszon az Tátrában, az Alpokban. 
     A pihenés és a kikapcsolódás azonban nem helyhez 
kötött. Itthon is megoldható! Kirándulhatunk akár a 
Kanális partjára is, vagy süthetünk szalonnát a kert 
végében. Emlékszem, gyerekkoromban a szomszé-
dokkal közösen gyakran főztünk bográcsban paprikás 
krumplit, és még kukoricát is pattogtattunk szabad 
tűzön. Sokáig, nagyon sokáig fönt lehettünk a szünet-
ben, s eszünkbe sem jutott, hogy a tévét bámuljuk: 
kint játszottunk, tollaslabdáztunk, fociztunk, beszél-
gettünk, amíg koromsötét nem lett. Ha meg esett, és 
beszorultunk a házba, a kártya és a sakk került elő, 
vagy mi magunk készítettünk társasjátékot.  
     A nyári napok összébb hozzák a családot, az utca-
beli gyerekeket, hiszen a közös játék sokkal érdeke-
sebb, mint egyedül lenni naphosszat. A szünidőben a 
nagyszülőkre is több feladat hárul, ha ők vigyáznak az 
unokákra, amíg a szülők dolgoznak. Érdemes észben 
tartani, hogy a közös beszélgetésekből észrevétlenül is 
sokat tanulhatnak a gyerekek, hogy aztán életre szóló 
útravalóul magukkal vigyék a kovászos uborka vagy a 
meggybefőtt elkészítésének módját, a fejés vagy a csu-
takolás tudományát, a permetezés vagy a szőlőművelés 
fortélyait, a ráckeresztúri anekdotákat, a családi törté-
neteket. Élményekben gazdag nyarat kívánok kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt! 

 Gajdó Ágnes 

Diáktalálkozó Horvátországban 
 

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” – Wass 
Albert gondolatát választották a szervezők a 2016. 
május 23–26. között megrendezett Keresztúr nevű 
települések diáktalálkozója mottójául. Az idei ver-
seny helyszíne eredetileg Rákoskeresztúr lett volna, 
de a mi és a többi csapat örömére testvérvárosa, a 
horvátországi Lovran látott vendégül bennünket. A 
legjobb Keresztúr címért tizenhét csapat szállt ver-
senybe. Ráckeresztúrt képviselték: Bíró Dorina (8. a), 
Ferenczi Dóra (7. a) és Lukács Vivien (7. a). Felkészítő 
tanárunk Endrődi Noémi néni volt. Községünk ön-
kormányzatát Lisziné Hunyadi Hajnalka képviselte. 
     Nagyon sokat készültünk, hiszen ez egy össze-
tett műveltségi vetélkedő volt, ahol a 
hungarikumok, feltalálók, különféle festmények, 
városképek, népviseletek, rovásírás, népdalok volt a 
téma. A tizenhét település közül sikerült a 6. helyet 
megszereznünk. A verseny befejeztével számos re-
mek programnak lehettünk részesei, és új barátokra 
is szert tehettünk. Köszönjük Ráckeresztúr Község 
Önkormányzatának, hogy támogatott minket;   
Tóthné Sutka Edit néninek, hogy segített a népdalok 
gyakorlásában; Noémi néninek, hogy bármikor, 
bármilyen kérdéssel fordulhattunk hozzá és a tan-
testület tagjainak, hogy minket választottak. Büsz-
kék vagyunk, hogy öregbíthettük Ráckeresztúr hír-
nevét. 

Lukács Vivien 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetségének tagjai a diák-
találkozó alkalmával látogatást tettek Lovran város vezetőinél  



4                                                                                                                                   2016. július 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK 
Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat 
képviselő-testülete 2016. júniusi ülésein hozott dön-
tésekről: 
 

● Tekintettel arra, hogy Kókai Dávid munkahelyi elfoglalt-
sága és családi okok miatt lemondott alpolgármesteri 
tisztségéről, a képviselő-testület Lisziné Hunyadi Hajnalka 
képviselőt választotta meg alpolgármesternek 2016. júni-
us 15-től. Ennek megfelelően módosította a bizottságok 
összetételét is. 
● A testület két 8. osztályos diáknak, Furján Beátának és 
Novozánszki Benedeknek adományozta a Falunk diákja 
kitüntető címet. 
● A testület döntött útfelújítási pályázat benyújtásáról, 
valamint a Szent László Falugazdálkodási Kft.-t érintő 
kérdésekben.  

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra  
polgármester 

www.rackeresztur.hu 

A tiszta környezetért 
 

Világszerte sokan háborognak a hulladékproblémák miatt. Ho-
gyan lehetséges, hogy ezen a kis településen mégis minden 
évben konténereket rak tele lommal a Zöld Erdő Vadásztársa-
ság? Talán nincs lehetőség a lomtalanításra? Nincs rendszere-
sen elektronikai hulladékgyűjtés? Itt élünk egy bolygón, de ha 

beszennyez-
zük, és kárt 
teszünk a 
természetben, 
saját magun-
kat mérgezzük 
meg. 
     A falu la-
kott területe 
lassan kezd 

megtisztulni a sok szeméthalomtól a közfoglalkoztatási prog-
ramnak köszönhetően, de a külső területeken bőven akad még 
illegálisan lerakott hulladék. A vadásztársaság rendszeresen 
karbantartja a környéket szemétszedő akcióival, valamint kör-
nyezettudatosságra nevelő programokkal is igyekszik óvni a 
jövőt. Idén a TeSzedd! akción túlnyúlóan, a falu lakott területén 
kívül és a főúttól messze már-már olyan távolságból gyűjtötték 
össze a hulladékot, amit szinte alig lehet elhinni, hogy ennyit 
autóztak a környezetvédelemmel mit sem törődő emberek lom-
mal megrakva, járhatatlan utakon, hogy megszabaduljanak 
felesleges holmijuktól. A „felesleges holmi” persze relatív, hi-
szen a kidobott dolgok között volt számos használható eszköz 
is, amit karitatív célokra fel lehetett volna használni.  
     Ezek után felteszem a kérdést: ki is a vad ellensége? Hát 
nem a vadász, mint ahogy azt a laikusok gondolják, hanem 
azok az emberek, akik a vadállatok élőhelyét tönkreteszik és 
rongálják. A vadász életteret biztosít a vadaknak, és figyelem-
mel kíséri boldogulásukat, mindemellett próbálja helyrehozni 
azt, amit a felelőtlen emberek tesznek. 
     Óvjuk az erdőt, a jövőt és ezekkel együtt az emberiség hol-
napját! Ne szemeteljünk! Éljünk környezettudatos életmódot!  

 (F) 

Sikeres nyelvvizsgázók 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete idén februárban 
hozott határozatot a nyelvvizsga letételét ösztönző 
támogatásról, amely szerint a Ráckeresztúri Petőfi  
Sándor Általános Iskolában tanuló diákoknak 
(lakóhelyre tekintet nélkül) és bármely középiskolában 
tanulói jogviszonyban álló ráckeresztúri lakos diákok-
nak megtéríti a sikeres nyelvvizsga díját.   
     Három középiskolás diák már élt is ezzel a lehető-
séggel. Sári Vanessza angol középfokú szóbeli, Veszeli 
Réka és Maul Tamás angol középfokú komplex (szóbeli 
és írásbeli) nyelvvizsgát tett. A képviselő-testület nevé-
ben Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester gratulált a 
diákoknak, s átadta a támogatási összeget.  
     Az önkormányzat továbbra is várja a sikeres nyelv-
vizsgát tett diákokat, a jelentkezés feltétele az eredeti 
nyelvvizsga bizonyítvány, a költségekről szóló számla 
(bizonylat), valamint (középiskolások esetén) a lakcím-
kártya hatvan napon belüli bemutatása a ráckeresztúri 
Polgármesteri Hivatalban.                                          ■ 

SZAMURÁJ 07 KFT. 
AKCIÓK 

TÁVFELÜGYELETI  

SZOLGÁLTATÁS  

1000 forinttól! 

AKCIÓS  
ESZKÖZCSOMAGOK  

SZERELÉSSEL  
MÁR 27 000 Ft-tól! 

A RÉSZLETEKÉRT  

ÉRDEKLŐDJÖN: 

06-30-9-298-597 
06-30-9-817-396 
06-23-358-723 

www.szamuraj07.hu 
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK” 
Pongrácz Istvánné Bánkuti Mária nyolcvanöt nyárral ezelőtt, 1931. július 28-án 
látta meg a napvilágot. Manci néni – ahogy mindenki ismeri – Bánkuti István és 
Takács Erzsébet első gyermekeként született. Őt még hat testvér követte:   
Pityu, Gyuszi, Jancsi, Magda, Ferkó és Lacika. Ellátásukban, gondozásukban, 
gyermekként is sokat segített. Fiatalkorában a fővárosban szolgált, majd há-
zasságkötése után férjével együtt gazdálkodtak. A Pávakör alapító tagjaként 
több évtizedig lelkesen működött közre a település kulturális életében. 

Manci néni testvéreivel na-
gyon nehéz körülmények 
között, de annál nagyobb 
szeretetben nevelkedett. Ez 
a szeretet, ez a kötődés, 
máig igen erős kapocs kö-
zöttük. (Már csak hárman 
élnek.) Édesanyjuk halála 
után Manci néni lett a rang-
idős. Kicsi háza a mai napig 
központi helyet foglal el 
testvérei, gyermekei, a csa-
ládja életében. 

     Nagyon korán dolgozni kezdett. Fiatalon Budapesten 
szolgált. Házasságkötése és a családalapítás után férjével 
együtt gazdálkodtak: kapált, az érdi piacon árulta a ter-
ményt. Lányai nevelése mellett az ercsi cukorgyárban sza-
lagmunkásként cukrot csomagolt. 

A martonvásári Akadémiai Nyomdában könyvkötésnél 
segédkezett. Dolgozott a Gamma Művekben, utána nyug-
díjasként a „Zsigmond kocsmában”, majd 2013 nyaráig, 
minden szerdán, Százhalombattán takarított. 

A Ráckeresztúri Pávakör 
egyik alapítója és 2013-ig 
lelkes tagja. Az énekléssel töltött években aktív részese 
Ráckeresztúr kulturális életének.  
     Többször járt Csehszlovákiában, Amerikában, Erdély-
ben. Máté unoká-
ja MZ motorver-
senyein lelkes 
szurkoló. Szíve-
sen utazik vele 
az oldalkocsis 
motorkerékpá-
ron, a csónako-
son. 
     Mindenki cso-
dálja azt a hihetetlen energiát, amivel Manci néni, pici 
termete ellenére, fiatalokat megszégyenítve teszi a dol-
gát, ellátja a rokonságot, ismerősöket, szomszédokat 
mindenféle fi-
n o m s á g o k k a l . 
Meszes kifli, va-
níliás karika, kó-
kuszos csúcs, 
mártogatós kóku-
szos, zserbó 
kilószámra ké-
szül nála. Az 
udvarában termett diónál, szőlőnél nincs finomabb. Ba-
racklekvárja kedves szomszédjainál is első helyen áll. 
     Nyolcvanöt év! Azt mondják, ennyi még gombócból is 
sok, de nem abból, amit – ahogy a környék gyermekei 
hívják – Mancus készít. Kívánjuk, még nagyon sokáig 
legyen hozzá ereje és egészsége! 
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F A L U N K  D I Á K J A ,  2 0 1 6  

Furján Beáta 
 

Általános iskolai tanulmá-
nyait példamutató magatar-
tással és szorgalommal telje-
sítette. A tanuló közösség 
aktív  tagja. 
     Mind az alsó, mind a 
felső tagozaton, számos is-
kolai tanulmányi vetélkedőn 
és  sportversenyen eredmé-
nyesen vett részt.  
Az iskolai és a közösségi  
rendezvényeken mindig 

mindenkor lehetett rá számítani. 
     Településünk hírnevét a különböző megyei szintű 
sakkversenyeken elért előkelő helyezéseivel öregbítette. 
     Csendes, szerény, tisztelettudó személyiségével pél-
dát mutat társainak.  
     Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy méltó a Fa-
lunk diákja cím elnyerésére.                  (Fotó: Belléncs Erika) 

Novozánszki Benedek 
 

Nyolc éven át kiváló tanulmá-
nyi eredménnyel, példamutató 
szorgalommal és magatartással 
végezte munkáját. 
     Számos sportteljesítményé-
vel öregbítette iskolánk hírne-
vét, közülük a legkiemelkedőb-
bek: mezei futóverseny orszá-
gos elődöntő 2. helyezettje; 
három alkalommal atlétikaver-
seny első helyezettje; országos 
karate döntő 2. helyezettje; két 
alkalommal a Fincsi karatekupa 1. helyezettje. A Nagy 
vagy! országos tévéműsorban két alkalommal is szerepelt 
a kiválóan küzdő csapatban. Ezeken kívül a  kézilabdaver-
senyek, illetve a játékos sportversenyek állandó résztvevő-
je volt. 
     Tanulmányi versenyeken is gyakran szerepelt, többek 
között: a Pangea országos matematikaversenyen, a „gyors 
ész, hamar kész” területi versenyeken. A Petőfi-hét verse-
nyeinek aktív szereplője volt, a műveltségi vetélkedőn, az 
ötödölő és malomjáték versenyeken egyaránt.  
     Minden iskolai rendezvény, ünnepély, vetélkedő aktív 
szereplője volt. 
     Az  osztályközösségért és az iskoláért  végzett munká-
jáért méltó a Falunk diákja címre.            (Fotó: Belléncs Erika) 

MAÁR-TA BT. KÖNYVELŐIRODA 
 
 

Vállalkozásunk húszéves szakmai tapasztalattal vállalja: 
 

● Egyéni és társas vállalkozások teljes körű könyvelését, 
hatóságok előtti képviseletét 
● Magánszemélyek (önadózók) személyijövedelemadó-
bevallásának elkészítését 
● Adózással, vállalkozás indításával kapcsolatos tanács-
adást, jogszabály-értelmezést 
● Európai uniós és hazai pályázatok figyelését, pályázatok 
elkészítését, pénzügyi és szakmai menedzselését 
● Weblapok készítését, számítógépes rendszerek, hálóza-
tok kiépítését 
 

Elérhetőségeink 
MAÁR-TA Bt., 2451 Ercsi, Budai N. A. u. 7/b.  
Telefon-fax: 06-25/491-960, 06-30/9500-262 
E-mail: maartabt@gmail.com, honlap: www.maartabt.hu 

Kristóf Ágnes 
 

Ebben a tanévben, rendha-
gyó módon, a képviselő-
testület egy külön emlékpla-
kettet is adományozott a 
nevelőtestület kérésére és 
ajánlására Kristóf Ágnes 4. 
osztályos tanulónak az alsó 
tagozaton tanúsított példa-
mutató szorgalmáért és ki-
emelkedő versenyeredmé-
nyeiért. 
     Ági évek óta részt vesz a 

Mozaik Kiadó országos tanulmányi versenyén. Idén is 
szép helyezést ért el anyanyelv és általános műveltség 
területen. 
     Részt vett a Herman Ottó természetismereti verseny 
megyei döntőjén. 
     A IV. Székesfehérvári Egyházmegyei „Ki mit tud?” 
döntő díjazottja vers- és prózamondó kategóriában. 
     A Nyelvész verseny megyei döntőjén 1. helyen vég-
zett, az országos megmérettetésen is előkelő helyezést 
ért el. A „Tudásbajnokság” évközi levelező versenyen 
helyes megoldásaival matematika és nyelvtan tantárgyból 
indult a megyei döntőn, ahol nyelvtanból 1. helyezett 
lett, az országos döntőn pedig 4. helyezést ért el. 
     Az alsó tagozat négy éve alatt számos megyei és or-
szágos tanulmányi, vers- és prózamondó versenyen 
öregbítette iskolánk hírnevét.              (Fotó: Németh Gusztáv) 

A Falunk diákja kitüntető címet 2000-ben alapította Ráckeresz-
túr Község Önkormányzata. Minden évben két végzős általá-
nos iskolai diák részesülhet az elismerésben, akik a nyolc év 
során kiemelkedő tanulmányi eredményt érnek el, és közössé-
gi munkájukkal is példát mutatnak. A díjazottak a község címe-
rét ábrázoló emlékplakettet és pénzjutalmat kapnak.  

Fotók: Herkli Antal 
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Véget ért a tanév 
 

A hagyományokhoz hűen 
a nyolcadikosok búcsúzta-
tásával kezdődött az idei 
tanévzáró ünnepély. Néhá-
nyan könnyeikkel küszköd-
tek, mások nevetve enged-
ték a magasba a léggömbö-
ket. Gergics Mihályné igazga-

tó személyes hangú beszédében kiemelte, hogy mindkét osztály 
összetartó, sokat nevető közösség volt. Aktívan részt vettek az 
iskola életében, többen művészeti alkotásokkal, előadásokkal is 
meglepték szüleiket, tanáraikat. Búcsúzóul az igazgatónő Ornella 
Fiorini olasz költő gondolatát idézte: „Nagy szárnyakat szeret-
nék adni neked, sűrű pelyheset, hogy megóvjon, ha elvétenéd a 
repted, és ha le is zuhansz, ne essen bajod. Íme hát a szárnyak, 

melyeket adni szeret-
nék neked, de nem 
lehet, mert csak te 
vagy, ki magadnak 
őket megteremthe-
ted.”   
     A tanévzáró kez-
detén elsős diákok – 

Magyar Emma, Ács Tamara, Szegedi Abigél, Horváth Álmos, Tóth 
Mira, Pápai Milán és Mészáros Bettina – a Vakáció című verssel 
léptek színpadra, majd az igazgatónő értékelte a 2015–2016-os 
tanévet, és ismertette a gyerekek eredményeit: „Alsó és felső 
tagozatosaink egyaránt sok versenyen vettek részt. Barabás  
Botond és Venczkó Vencel 3. a osztályos tanulók az Országos 
Honismereti Versenyen, Somodi Zalán az országos szövegértési 
versenyen 1 helyezést értek el. Kicsik és nagyok egyaránt szaval-
tak a váli szavalóversenyen. Egész évben zajlott tanulmányi 
verseny 3.-tól 5. évfolyamig „Legkedvesebb állatom” címmel, 
egy 5. osztályos csapat részt vett az agárdi iskola által szervezett 
tanulmányi versenyen a Velencei-tónál. A 3. b osztályból öt 
tanuló részt vett a Bendegúz levelező versenyen, szövegértés 
kategóriában Ónody Ágnes a megyei döntőn 1. helyezést ért el. A 
felsősök történelemből éves szaktárgyi versenyen, illetve levele-
zős versenyen szerepel-
tek. Tanulóink több 
matematika-, német-, 
anyanyelvi, honismereti 
versenyen, levelező 
versenyeken vettek 
részt. Számos szép 
sporteredményt értek 
el: játékos sportverseny 
körzeti 1., megyei 4. helyezés, atlétika megyei versenyen lány 
csapat 3. helyezés, Izsó János körzeti 1. helyezés.” 
     A Falunk diákja kitüntetést idén Furján Beáta (8. a) és 
Novozánszki Benedek (8. b) vehette át, s rendhagyó módon egy 
negyedikes diák, Kristóf Ágnes is önkormányzati elismerésben 
részesült (a három diák méltatását lapunk 6. oldalán olvashatják – a 
szerk.). 
     Kitűnő eredményt értek el a következő tanulók: 1. a: Magyar 
Emma, Szegedi Abigél; 1. b: Ács Tamara, 2. a: Békes Zoltán, Cserna 
Gréta, Kihári Adrienn, Molnár Bence, Mihály Zoltán; 3. a: Drozdik 
Balázs, Venczkó Vencel; 3. b: Ács Adrienn, Kalocsai Levente, Levolt 
Gábor, Ónody Ágnes, Szakolczi Zsolt, Világosi Dorka; 4. o: Kristóf 
Ágnes, Török Máté, Vagyóczki Szilvia; 5. a: Venczkó Alexandra;    
5. b: Elek Miklós, Ferenczi Dávid, Kucsera Máté; 6. a: Barabás   
Boglárka, Garai Lilla, Juhász Zsolt, Kucsera Réka, Németh Levente, 
Sólyom Lívia; 6. b: Garai Fanni, Török Regina; 7. a: Apró Lili, Gondi 
Vivien, Lukács Vivien; 7. b: Világosi Dániel; 8. a: Furján Beáta; 8. b: 
Novozánszki Benedek. 

Ráckeresztúr Község Ön-
kormányzata ebben a tanév-
ben is megajándékozta a 
kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó tanulókat egy kirán-
dulással. Május 13-án a fő-
városi állatkertben voltak, és 
élményekkel telve értek 
haza. Név szerint: 1. a:  
Magyar Emma, Szegedi Abigél; 
1. b: Kovács Ádám, Ács Tamara; 2. a: Cserna Gréta, Kihári Adrien; 
2. b: Kocsis Nóra, Glócz Tamás; 3. a: Drozdik Balázs, Venczkó 
Vencel; 3. b: Ónody Ágnes, Kalocsai Levente; 4. o: Kristóf Ágnes, 
Garai Hanna; 5. a: Venczkó Alexandra, Major Dominik; 5. b:  
Ferenczi Dávid, Somodi Levente; 6. a: Izsó János, Garai Lilla; 7. a: 
Szakolczi Kármen, Szalay Petra; 7. b: Világosi Dániel, Kálmán   
Enikő; 8. a: Raffer Dorina, Raffer Kristóf; 8. b: Baki Áron, 
Novozánszki Benedek, Orbán Anett.  
     A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány ebben az évben 
minden osztályból egy tanulónak adott át jutalmat kiemelkedő 
közösségi munkájáért. Az ajándékokat Bereznai Istvánnétól és 
Gajdó Györgynétől vehették át a következő tanulók: Venczkó Zsófia 
(1. a), Kovács Ádám (1. b), Jankovics Kincső (2. a), Barabás Botond (3. 
a), Világosi Dorka  (3. b), Kocsis  Csenge (4. a), Varga Borbála (5. a), 
Gondi Evelin (5. b), Garai Lilla (6. a), Benke Sándor (6. b), Apró 
Lili (7. a), Kanya Rebeka (7. b), Garai Máté (8. a), Baki Áron (8. b). 
     Két nyolcadikos diákot külön elismerésben részesített a tan-
testület: „Raffer Dorina jeles eredményével és számos vetélkedőn 
való részvételével méltán öregbítette iskolánk hírnevét. Ráter-

mettségével összefogta az osztályt, és 
mindig jó hangulatot teremtett. Mike 
Ernő a nyolc év folyamán számos ver-
senyen vett részt, melyeken szép ered-
ményeket ért 
el. Magatartá-
sa és szorgal-
ma példaérté-
kű. Biológiá-
ból kiemelke-
dő teljesítmé-
nye meghozta 
gyümölcsét, 

felvették biológia tagozatra.” 
     A Magyar Vöröskereszt helyi szer-
vezete nevében Drozdikné Nagy Ágnes  
Tünde emléklapot és apró ajándékot 
adott át A padlás szereplőinek, akik megyeszerte nyolcszor 
mutatták be a darabot: Baki Áron, Czégény Barbara, Kovács Kitti, 
Juhász Zsolt, Garai Lilla, Furján  Bernadett, Klemencz Andrea, Szalai 
Petra, Venczkó Alexandra,  Kálmán Enikő, Pintér Olivér, Kanya 
Rebeka, Bátki Noémi, Ferenczi Dávid, Kucsera Máté. 
     A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület három negyedikes 
diákot jutalmazott közösségi munkájukért. Csesztregi Eleonóra, 
Furján Fanni és Garai Hanna az egyesület elnökétől, Király   
Antalnétól vehette át a jutalmat.  
     Gergics Mihályné megköszönte a polgárőrség és a nemzet-
őrség egész éves segítő munkáját is, mindkét szervezet sokat 
tett azért, hogy a gyerekek balesetmentesen jussanak az iskolá-
ba, délutáni rendezvényekre és onnan haza. 
     Az ünnepélyes tanévzárót Fodor Anna versmondása és az 
alsós angolszakkörös gyerekek előadása zárta; Bócz Anna, Furján 
Fanni, Kocsis Csenge, Kristóf Ágnes, Nánási Ramóna, Vagyóczki 
Szilvia Shakira egyik jól ismert dalával lépett színpadra, amely 
arról szól, hogy soha ne adjuk föl álmainkat.                        

 RH (fotók: Belléncs Erika, gá) 
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VIRÁG-NYELV 2.  
Rózsa 

 

A rózsáról komolyab-
ban akkor gondolkod-
tam el először, miután 
Pier Imre bácsi rózsa-
kertjét megcsodáltam. 
Imre bácsi akkor még 
saját kezűleg gondoz-
ta őket (nem is en-
gedte volna másnak), 
ma már segítség 

szükséges minden művelethez. Akkor morfondíroztam azon, 
hogy vajon mi táplálja Imre bácsi elszakíthatatlan kötelékét 
(és egyáltalán az emberek vonzódását) e szúrós virágokhoz. 
Csupán a szépségük? Nem hinném, itt többről lehet szó. 
Tudunk a világ legragyogóbb ültetvényeiről, ismerjük Mécs 
László gyönyörű verssorát: „Vadócba rózsát oltok, hogy 
szebb legyen a Föld”. Tudjuk, hogy a rózsa az ember legne-
mesebb érzelmét, a szerelmet hivatott kifejezni, és hogy a 
nyelvünkben is számtalan metafora és hasonlat ihletője, ha 
csak az „édes rózsám” kifejezésre gondolunk. Ez mind ékes 
bizonyítéka a rózsa elsőségének a virágok közt, ám ha rá 
akarunk találni legmélyebb üzenetére, nem lesz kielégítő 
sem az irodalom, sem az esztétika, sem a népművészet. A 
kötelék ezeknél még mélyebb, még titokzatosabb. 
     A legtöbbet talán az ismert közmondás árulja el róla: 
„Nincsen rózsa tövis nélkül.” Hiszen aki e mondással él, az 
az élet nagy titkáról beszél. A virágok pompázatos királynő-
jében tudniillik maga az Élet áll előttünk: varázslatos szépsé-
ge mellett ugyanúgy lényegét alkotják a vérző sebeket ejtő 
tövisei. Az izgalmas az, hogy végső soron ide lyukad ki min-
den emberi kérdés: miért van az életben egyszerre jelen a jó 
és a rossz? Miért kell megsebződnünk és sebeket ejtenünk, 
miért kell egy életen át betokosodott tüskéket hordoznunk?     

Miért nem elég nekünk soha a becsület, a tisztesség, a jó 
szándék? A rózsában éppen az az üzenet rejlik, hogy kell 
lennie olyan válasznak, olyan igaz történetnek, amely egybe-
fogja a valóságokat. A fájdalmat a gyógyulással, a szépséget 
a vérző sebbel, a szeretetet a szenvedéssel. Ez a virág el-
gondolkodtat, és bevezet a természetfölötti világ misztériu-
mába. Nem vagyunk könnyű helyzetben. Úgy érezhetjük, 
hogy ez az a pont, ahol az élet értelmét firtató ember eme 
kérdésével egyszerre éri el a tetőpontot és jut zsákutcába. Az 
emberi logika itt már kevésnek bizonyul. Ugyanakkor azt sem 
felejthetjük el, hogy a rózsa csak egy jel. Egy üzenet. Elve-
zethet a titokhoz, de nem ő a titok. 
      A titok nyitja szigorúan a virág és a tövis szoros egységé-
ben keresendő. Bármennyire is szeretnénk, nem bonthatjuk 
ketté az életet. Nem menekülhetünk minduntalan az élet fáj-
dalmas fele elől a jobbik feléhez. Aki az élet kettősségét nem 
fogadja el, mit sem ért belőle! Hiszen az élet nem ott kezdő-
dik, amikor bele akarunk merülni a szépbe, az élvezetesbe, 
amikor el akarunk bódulni a világ illataitól, hanem akkor, ami-
kor így egyszerre mindenbe belemarkolnánk – és váratlanul, 
éles fájdalommal belénk hasít a tövis valósága. De még ez 
sem az élet teljessége. Mert nem elég csupán elszenvedni az 
életet, azt a szenvedést még összhangba kell hozni önma-
gunkban a széppel. Hogy szenvedve is embernek tudjunk 
maradni, hogy tövisekkel teli is virágba tudjunk még borulni. 
     Az élet ott kezdődik, amikor azt vesszük észre, hogy ha 
nem boldogulunk a tövisekkel, akkor soha nem lehet a miénk 
teljesen a rózsa szépsége sem. Valahol ott kezdődik, mikor 
megrendülten döbbenünk rá: a vérző és könnyes szív tud 
igazán szeretni, a töviskoronát hordozó Krisztus tud egyedül 
megváltani, hogy a keresztfa lehet egyedül az Élet Fája. Ami-
kor Jézus története az az igaz történet, ami a mi igaz történe-
tünkké lesz. Annál a belátásnál, hogy ha Istent csak a szép-
ségben keressük, akkor soha nem fogjuk megtalálni őt. 
     Figyelem az idős, meghajlott férfit a rózsák közt. Mennyi 
tövis, mennyi virág! És közöttük „Isten lépked a kertben”...
(Ter 3,8)                                                                             v. v. 

Arany minősítés 
 

A Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület 2007 óta tagja 
a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsé-
gének. A KÓTA által meghirdetett népzenei együttesek országos 
minősítését idén május 22-én a Pest megyei Bugyi nagyközségben 
rendezték. A szakmai zsűri – dr. Alföldy-Boruss István népzenekuta-
tó, karnagy, a Magyar Rádió nyugalmazott zenei főszerkesztője, 
Budai Ilona Kossuth-díjas népdalénekes, dr. Gerzanics Magdolna 
népzenekutató, zenei szakújságíró arany fokozatra minősítette a 
dalárdát. 

Dobrádi Károly elnök  
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Istenáldotta búza 
 

A búzamezőkről hoztam ezt a 
mesét, amelynek édes az íze, 
mint a bibliai mannának. To-
vábbadom úgy, ahogy vettem, 
azazhogy sokkal olcsóbban 
adom, mint amibe nekem ke-
rült. 
     Mert kalászszedő Mári néni 
mesélte ezt nekem, akit ülve 

találtam a tarlón, két keresztbe fektetett zsákocska mellett. 
     – Mit visz, Mári néném? – kérdeztem a szegény, töpörödött 
öreg kis Noémit. 
     – Csak vinném, lelköm, ezt a kis felejtött kalászt, mert a 
gazda mögengedte, hogy összeszödhessem, de az én öreg 
vállamnak már ez is nehéz köröszt. 
     Fölkaptam a vállamra a Mári néni „nehéz köröszt”-jét, és 
míg beértem vele a sárfalú zsellérputriba, addig mesélte el 
Mári néni az istenáldotta búza történetét, és mikor bevégezte, 
azt tette hozzá: 
     – Adja az Isten lelke üdvösségire. 
     Hát én senkitől se kívánom, hogy vigye az én keresztemet, 
hanem aki elolvassa a búza legendáját, annak én is azt kívá-
nom: 
     – Adja az Isten lelke üdvösségire... 
     Úgy volt az, hogy mikor az Úristen a világot teremtette, 
leküldte az angyalokat, nézzenek körül idelent, van-e még 
valami híja a világnak. 
     – Van ám, Urunk-teremtőnk – jelentették az angyalok –, 
mert búzát elfelejtettél teremteni. 
     – Ejnye, ejnye – csóválta meg az Úristen a fejét –, hát ak-
kor miből sütik odalent az emberek a kalács-kenyeret? 
     – Bizony csak zuzmóból törik, fakéregből őrlik – panaszol-
ták az angyalok. 
     – No, ez nem jól van így – tűnődött el az Úristen –, de hát 
mit lehetne itt most már tenni? 
     Szerencsére az Úristennek nem jutott eszébe ankétot ösz-
szehívni, se népjóléti minisztérium nem volt még akkor teremt-

ve, mert ha lett volna, akkor még ma se volna búza. E helyett 
kiadta az Úristen a parancsot az angyaloknak: 
     – Nosza hamar, rázzátok ki az abroszomat az ablakon! 
     – Egykettőre fölkapták az angyalok az aranyabroszt az 
Úristen diófa asztaláról, vitték a csillagablakhoz, s ami morzsa 
volt rajta, azt mind kirázták a földre: abból hajtott ki idelent a 
búza. 
     Az ám, csakhogy akkoriban még nem volt istenáldotta búza 
a búza. Olyan volt az csak, mint az árokparton növő vadbúza, 
amivel a gyerekek szoktak játszani. Alacsony a szára, tarac-
kos a gyökere, ritkás a kalásza, apró a szeme. 

– Ejnye, de hitvány 
gizgaz lepte el a 
földet – mondogatták az emberek, és ügyet se vetettek a 
búzára, hanem azután is zuzmóból meg fakéregből őrölték a 
kenyeret. Mert mindig olyanok voltak az emberek, hogy a jó 
se kellett nekik, ha rájuk nem parancsolták, ugyan néha még 
akkor se kellett. 
     Mindössze két testvér akadt, aki azt mondta, hogy nem 
szabad az Isten ajándékát megvetni, hanem legalábbis próbát 
kell vele csinálni. Az egyik is fogott magának egy darab búza-
földet, a másik is. 
     – Isten nevében vessünk – mondta a fiatalabb, akinek 
annyi volt a fia, lánya, ahány ujja. 
     – Isten nevében arassunk – mondta az öregebb testvér, 
aki olyan magánosan élt a világban, mint valami öreg fűzfa a 
pusztában. 
     Hát hiszen vetni könnyű volt, mert abban a szél is segített. 
Vitte az apró magot, mint a pelyvát, s hol szemenként hullaj-
totta el, hol csomósan ágyazta bele a földbe. 
     – Adtál, Uram, segítséget, de nincs benne köszönet – 
sóhajtották a testvérek, akik az első szántóvetők voltak a 
világon. 
     Bezzeg nem fújt a szél aratáskor. Sütött a nap, mint a 
fűtött kemence, hullott a verejték, mint az eső, szédelgett a 
két testvér, mint a beteg. Külön kellett leszakajtani minden 
szál búzácskát, kézzel kipergetni minden kalászát, s utoljára 
se lett több az egész termés egy-egy zsák búzánál. 
     Szép holdvilágos este volt, mikor a fiatalabb testvér bekö-
tötte a zsákját a tarlón. De ki is nyitotta mindjárt, felét kiöntötte 
a szérűre, és csak a másik felét hagyta a zsákban. 
     – Hát azzal mit akarsz? – kérdezte a felesége. 
     – Ezt átviszem a bátyám szérűjére, kiöntöm az övéhez. 
Nézd, nekünk van fiúnk, lányunk, aki segítsen kenyeret keres-
ni. Neki nincs se kicsi, se nagy, aki segítségére legyen. 
     – Isten segítsen meg jó szándékodban! – igazította az 
asszony a vállára a zsákot. 
     Az ember azzal nekivágott az éjszakának. Hát ahogy a 
földje szélére ér, és át akar bújni az eleven sövényen, össze-
ütődik valakivel, annak is zsák van a vállán, mint neki, az is 
hátrahökken, mint ő. 
     – Te vagy az, öcsém? 
     – Én ám, bátyám. Hát te hova igyekszel éjszakának ide-
jén? – kérdezte a fiatalabb testvér, lecsúsztatván válláról a 
zsákot nagy meglepetésében. 
     – Én bizony tehozzád indultam – tette le az öregember is a 
zsákját. – Azt gondoltam, hogy jó lenne megfeleznem veled, 
amit az Isten adott. Magános ember vagyok én, kicsivel beérem; 
ti meg sokan vagytok, sok éhes szájat kell megelégítened.  
     Abban a percben nagyot villant a fejük fölött az ég, hirtelen 
meleg szellő kerekedett, fölkapta a zsákokat, s ami búza volt 
bennük, azt mind szerteszét szórta a világon. 
     – Legyen megáldva, amit a testvéri szeretet megszentelt – 
mosolyodott le az Isten az égből. 
     S azóta olyan bokros növésű, dús kalászú, kövér szemű, 
istenáldotta növény a búza. De mikor gyűlölködés hatalmaso-
dik el az embertestvérek között, akkor alacsony a szára, ta-
rackos a gyökere, ritkás a kalásza, apró a szeme... 
      – Az Isten tudja, lelkem, mitől van – simogatta meg a 
kabátom ujját búcsúzóban Mári néni –, de mintha csupa vad-
búza nőne mostanában a világon. 

Móra Ferenc 

OLVASÓLÁMPA 
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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. 44., volt téesz-irodaház) vagy a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen. 

MEGNYITOTTUK  
termelői boltunkat  

a Hősök tere 1. szám alatt  
(volt papírbolt)! 

 

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat 
keddtől péntekig  

8-tól 17 óráig, 
szombaton  

8-tól 12 óráig. 
 

Július közepétől  
cecei dinnye  

is kapható lesz! 
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Régi képek nyomában 
 

A fenti fotográfiát Németh Lászlóné Gajdó Ilonka néni őrizte 
meg. A képen az 1950-ben végzett osztály látható: Bakonyi 
Erzsébet, Bádovszki János, Bendák Károly, Borbély István, Bús 
Julianna, Csizmadia Etel, Fekete Márta, Gajdó Gábor, Gajdó 
Ilona, Gajdó János, Gutyina Veronika, Hoffner Dezső, Horváth 
Rezső, Istvánfi Magdolna, Katona Rózsi, Kluber Erzsébet,     
Kunvári Gábor, Kuzsel Margit, Makács Károly, Máté János,  
Németh Ilona, Piroth Irén, Pogány Dániel, Pálinkás Mária,   
Somogyi Rózsa, Szabó Julianna, Szakmány Károly, Takács   
Eszter, Vámosi Mária, Zsigmond Kató, Zsigmond Erzsébet.  
Tanáraik: Kárász Erzsébet osztályfőnök, Weinrauch Sándor 
igazgató, Paksy Sándor tanító, Kassai Ilona tanító, Brunczvik 
Irén tanító, Ványi Sarolta tanító. 
     A Keresztúri képeskönyv jelenleg mintegy kilencszáz fény-
képet tartalmaz. Megtekinthető a Községi könyvtár, Rácke-
resztúr Facebook-oldalon. Továbbra is várjuk a képeket, 
dokumentumokat. 

Az ugorka 
 

Nagymamáink, déd-
szüleink receptgyűj-
teményeiben, tan-
könyveiben számos 
érdekességre buk-
kanhatunk. Csak jó 
helyen kell keresni. Nemrég egy 1913-as kiadású kötet 
került elő, amelyben az ugorkáról, azaz az uborkáról is 
szó esik. 
     „Az ugorkát nyáron kovásszal savanyítva vagy sós 
vízbe tesszük el. Kovászos ugorkának a szép fiatal, de 

már arasznyi ugorkákat szedjük. Jól megmossuk, oldalain 
bevágjuk, tetejét levágjuk, és ugyanakkor megízleljük, nem 
keserű-e. Az így elkészített tiszta ugorkát leforrázzuk és 
állani hagyjuk. Azután cserépfazékba kaprot, szőlőindát 
rakunk, reá szép sorjában az ugorkát. Ha a forrázó víz ki-
hűlt, megsózzuk, egy darab kovászt vagy pirított kenyeret 
teszünk az ugorkásfazék tetejére, átlyukasztott papírral vagy 
tüllel kötjük be, és meleg helyen állani hagyjuk. Három-
négy nap múlva az ugorka érett. Ilyenkor pincébe, hideg 
helyre állítjuk és elfogyasztjuk. 
     Salátának a nagy, kinőtt, de még nem sárga ugorkát 
használjuk. Szépen meghámozzuk, meggyaluljuk és besóz-
zuk, azután állani hagyjuk. Kis idő múlva a levéből kissé 
kicsavarjuk, és tálba rakjuk. Öntünk reá egy kanál finom 
(nem avas) salátaolajat, jól elkeverjük benne, egy kis pohár-
ban kellemesen savanyú ecetes vizet készítünk, a salátára 
öntjük, és ezzel is elkeverjük, azután a salátástálra csinosan 
elhelyezzük, és tetejére borsot, paprikát hintünk.”             ■ 
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A bőr védelméről 
 

A kánikulában különösképpen oda kell figyelnünk bőrünk 
védelmére is. Nagy melegben, erős UV-sugárzásnál akár 
tizenöt perc alatt is leéghet a bőrünk, könnyen égési sérü-
léseket szerezhetünk. A legnagyobb veszélynek a világos/
fehér bőrű emberek vannak kitéve, vagyis azok, akiknek a 
legkevesebb pigment van a bőrükben. Ők egyáltalán nem 
tudnak lebarnulni, nem is lenne szabad kísérletezniük 
vele, mert tíz perc után heves napégést szenvedhetnek. 
Kipirosodik a bőrük, és könnyen felhólyagosodik. A szep-
lők is megszaporodnak az UV-sugárzás hatására.  
     Vannak olyan bőrtípusú emberek, akik bőre világos, 
napozás hatására kipirosodik, de enyhén le tudnak bar-
nulni. Ők fényvédelem nélkül maximum húsz percet tölt-
hetnek napon. A harmadik bőrtípusba azok az emberek 
tartoznak, akik mértéktartó napozással szépen le tudnak 
barnulni, de fényvédelemre nekik is szükségük van. Har-
minc percnél többet nem érdemes  a tűző napon tölteniük. 
A negyedik csoportba a kreolos árnyalatú bőrrel rendelkezők 
tartoznak. Bőrük ritkán ég le, szépen és gyorsan barnulnak. 
     Akármilyen bőrtípusról beszélünk is, nagyon fontos bőrünk 
megóvása. A legjobb módszer, ha kerüljük a tűző napot, és 
árnyékos helyen maradunk. A 
túlzott napozás nemcsak a bőrünk 
leégését okozhatja, hanem a bőr 
öregedésével is jár. Krémekkel 
elősegíthető bőrünk védelme. 
Jobbnál jobb fényvédő krémet 
(naptejet, napolajat) lehet vásárol-
ni patikákban, drogériákban. Nyár 
elején érdemes fokozatosan hoz-
zászoktatni a bőrünket a napfény-
hez, és a napozókrémek haszná-
latához is az UV-sugárzás erősségének megfelelően. Kezdet-
ben rövid ideig alacsony faktorszámú napozót használjunk, 
majd ahogy emelkedik a napon eltöltött idő mennyisége, úgy 
emelkedjen a napozó faktorszáma. 
     Lényeges, hogy legalább húsz perccel a napozás megkez-
dése előtt alkalmazzunk fényvédőkrémet. Fontos, hogy vízálló 
napozókrémet válasszunk, fürdés után ugyanis hatékonyságuk 
drasztikusan csökken, ezért minden pancsolás után célszerű 
egy újabb adagot felvinni bőrünkre. A napozók hatékonyságát 
több tényező is befolyásolja, ilyen például a tengerparti homok, 
a ruházat dörzsölő hatása és az izzadás is. Ezért egy fontos 
szabály van a napvédők használatánál, hogy másfél-két órán-
ként újra és újra be kell kennünk magunkat. 
     A gyermekek bőrére magas, 50 vagy e feletti faktorszámú 
napozót érdemes alkalmazni. A színes napozó termékeket 
direkt nekik készítették, így jól látszik, hogy a gyerek minden 
testrészére került-e a krémből. Gyermeket tűző napra vinni nem 
ajánlott, árnyékos helyen szabad őket levegőzetni. Ha mégis 
tűző napra vinnék őket, akkor érdemes alaposan bekenni a 
bőrüket, és egy vékony fehér póló és kalap viselése is ajánlott. 
     Ha későn jutott eszünkbe a fényvédelem, akkor a teendők: a 
kókuszolaj nagyon jól hidratálja a leégett bőrt; a paradicsom 
lehúzza a gyulladást, az uborka hidratál; a tejföl is megnyugtat-
ja a vízhiányos bőrt; az aloe vera segít megszüntetni az égető, 
maró érzést; kamillavirág főzete; hideg vizes borogatás; igyunk 
sok folyadékot. Ha fájdalmat érzünk, és a napégést hőemelke-
dés is kíséri, akkor fájdalomcsillapítót is bevehetünk. 
     Mindenkinek balesetmentes, vidám nyarat kívánok.    
 

Peszter Zsuzsanna védőnő 
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„Az éjjel soha nem  
érhet véget…” 

Ráckeresztúriak a labdarúgó-
Európa-bajnokságon 

 

Harminc esztendeje szerepelt 
utoljára világversenyen a ma-

gyar labdarúgó-válogatott. Generációk nőttek fel úgy, 
hogy nem láthatták a csapatot, nem drukkolhattak a 
nemzeti tizenegynek komolyabb futballtornán. Végre 
sikerült a bravúr, amivel már nem is számolt a szurkoló. 
A Norvégia ellen megvívott sikeres pótselejtezőn jogot 
szereztünk a részvételre, a magyar csapat ott lehetett 
Franciaországban. Néhányan – akik régóta a magyar foci 
elkötelezett hívei vagyunk – elhatároztuk, hogy a helyszí-
nen buzdítjuk a csapatot. 
 

A tervezés és szervezés első lépései – 2015. november 15-
én késő este biztossá vált, hogy Magyarország résztvevője lesz 
a 2016. évi labdarúgó-Európa-bajnokságnak. Daradics Zoltán 
és Orosz Vilmos barátommal elkezdtük megszervezni álmunk 
valóra váltását, vagyis a kiutazást a mérkőzések helyszínére. A 
jegyigénylés folyamata sem volt egyszerű, hiszen semmi ruti-
nunk nem volt ebben a témában. Az Európai Labdarúgó Szö-
vetség (UEFA) internetes jegyértékesítési felületén kellett re-
gisztrálnunk, egy fő maximum négy jegyet igényelhetett. Két 
magyar vonatkozású meccsre, Izland és Portugália ellen kér-
tünk belépőt. A hatalmas túljelentkezés miatt úgy sorsolták ki, 
hogy kinek a regisztrációja ér belé-
pőjegyet. Az utazólétszámot ekkor 
még nem tudtuk meghatározni, 
mivel nem tudtuk, ki lesz a szeren-
csés, viszont abban megegyez-
tünk, amennyiben négyünk közül 
(Dara bátyja, Szilveszter is velünk 
tartott) csak egy nyer, magával 
viszi a másik három embert is, aki 
regisztrált. 
Biztossá vált, mehetünk! – Soha-
sem örültem még ennyire bank-
számlámról leemelt összegnek, 
mint január végén! Az UEFA levon-
ta a jegyek árát! Négyünk közül csak engem sorsoltak ki, ezzel 
eldőlt: négyen megyünk. Egyre többször írtuk be az útvonalter-
vezőbe úti célunkat, Marseille-t, Lyont… Teltek-múltak a hetek, 
hónapok, szép lassan tavasz lett. A helyzet bonyolódott. A Da-
radics testvérpár munkahelyi és családi elfoglaltság miatt egy 
mérkőzésre tudott kilátogatni. Felkeresett Gyulay „Cigi” Marton-
vásárról, hogy a feleslegessé vált két jegyet átvenné, és a fiával 
velünk tartana. Április végén az addig virtuális meccsjegyek 
fizikai valósággá váltak. Futár hozta házhoz. Rögtön megnéz-

tük, hogy a stadion mely 
részére szólnak, és gon-
dolatban már egyre több-
ször száguldottunk el 
Franciaországba. 
Indul az utazás (csak 
erre vártál) –  Többen 
kérdezték a terrorfenye-
getettség miatt: nem 

félsz kimenni? Erre azt válaszoltam: előfordulhat, hogy az em-
ber rossz helyen van rossz időben, de ilyen itthon is megtörtén-
het. Igyekszünk mindent megtenni, ami tőlünk telik, kerülni a 
veszélyes helyeket, szituációkat, de ami meg van írva, az ellen 
úgysem tehetünk  semmit. � 

Borivóknak való 
avagy bivalycsók és nagymafla 

 

Ezúttal nem Balassi Bálintról lesz szó, hanem egy kis bor-
történelemről. Egy pohár hárslevelű mellett eltűnődhe-
tünk azon, hányféleképpen fogyaszthatjuk is a hegy levét. 
Sokan esküsznek rá, hogy tisztán a legjobb, kis hazánkban 
azonban a bor és a szóda keverékének, a fröccsnek is 
számos rajongója akad. A legenda szerint 1842-ben Fáy 
András a fóti pincéjébe hívta szüretre Vörösmarty Mihályt 
és néhány barátját, akik között ott volt Jedlik Ányos, a szó-
davíz magyar feltalálója is. A tudós magával vitte a világ 
legelső szódásüvegét, majd a házigazda és a vendégek 
álmélkodása közepette elkészítette a legelső fröccsöt, amit 
ő németesen spriccernek nevezett. Vörösmartynak ez 
azonban nem tetszett, és helyette kitalálta a fröccs szót. A 
Fóti dalban meg is énekelte a szódával higított bort:  

„Fölfelé megy a borban a gyöngy; 
        Jól teszi. 
Tőle senki e jogát el 
        Nem veszi. 
Törjön is mind ég felé az 
        Ami gyöngy; 
Hadd maradjon gyáva földön 
        A göröngy.” 

A fröccstörténelemhez hozzátartozik a spriccféleség-leltár 
is, amely hasznos segítségünkre lehet az igen meleg nyári 
napokon.  
     A kisfröccs (egy deci bor és egy deci szóda) más néven 
rövidlépés, fütty vagy tréfa; a lakófröccs (egy deci bor, 
négy deci szóda) másként kisházmester. A hosszúlépést 
(egy deci bor és két deci szóda) Krúdy Gyula 
gyógyítóvíznek nevezte, de fordítottként is ismert; a nagy-
fröccs (két deci bor, egy deci szóda) másként húzós vagy 

hajtás. A 
viceházmes-
ter két deci 
bor és há-
rom deci 
szóda ele-
gye; a ház-
mester há-
rom deci 
borból és 

két deci szódából áll; a háziúr vagy nagyházmester négy 
deci bor és egy deci szóda (Csongrádban bivalycsóknak 
nevezik). A mafla fél liter bor és fél liter szóda; párja a 
nagymafla (egy liter bor és egy liter szóda). Létezik még 
csattos (egy liter bor, fél liter szóda), lámpás (másfél liter 
bor és fél liter szóda) és kőműves fröccs (huszonöt liter 
bor és fél liter szóda) is. Különleges válfaj a rezzentett, 
amikor „éppen csak megcsiklandozza a bor felszínét a 
szódásüvegből ráspriccelt semmiség”. Két méretezett 
rokona a kispermet (három deci bor rezzentve) és a nagy-
permet (fél liter bor rezzentve). A nagyon-nagyon hosz-
szúlépés neve spárga (egy deci bor, három deci szóda); a 
góré kis pohár bor ujjnyi szódával; a sóher egy deci bor és 
kilenc deci szóda. A színészfröccsnek semmi köze a bor-
hoz: deci langyos víz némi szódával.  
     A „Milyen lehet négy deci?” kérdést Márai Sándor 
Szindbádja teszi föl. Alkalomadtán próbáljuk ki, hátha 
megtudjuk a választ.                                                     (ó) 

Szódásüveg csobogó és ivókút Jedlik Ányos tiszteletére Győrben 
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� Június 17-én, pénteken, reggel fél 6-kor Vilivel nekivágtunk 
az útnak. Célunk Olaszország, Cervo, egy tengerparti kisváros 
kempingje, ahol Cigi nyaralt a családjával. A szlovén határnál 
rengeteg magyarral, magyar zászlókkal, sálakkal fellobogózott 
autóval találkoztunk, akik a másnapi meccsre igyekeztek velünk 
együtt, köztük ercsiek, százhalombattaiak, akikkel a Vidi mecs-
cseiről már ismertük egymást. Mintegy tizenkét órai utazást 
követően célhoz értünk, hogy másnap innen menjünk tovább a 
háromszáz kilométerre lévő Marseille-be.  
 

Marseille – Délelőtt 10 órakor négyen útnak indultunk a Magyar-
ország–Izland mérkőzésre. Az olasz–francia határon volt egy 
kisebb torlódás, de gond nélkül megérkeztünk. Az autót a kikötő 
közelében hagytuk. Elindultunk a stadion felé, mint utóbb kide-

rült, hatalmas 
kerülővel. Cso-
daszép helyen, 
a tengerparton 
sétáltunk jó 
darabig, majd 
rátértünk a sta-
dionhoz vezető 
sugárútra. Ott 
magyarok és 

izlandiak a legnagyobb békességben együtt vonultak a Stade 
Vélodromhoz. A kezdés előtt ötven perccel hatalmas tömeg állt 
a bejáratnál. Ilyen esetben itthon maximum a 2. félidőt láthatja a 
szurkoló… Tizenöt perc alatt bent voltunk a helyünkön! A belép-
tetés flottul ment, semmi felhajtás, udvarias motozás és útbaiga-
zítás. Egy Fradi–Újpest meccsen nagyobb a készültség, mint 
amit itt tapasztaltunk.  
     Bent egyre nagyobb lett a piros–fehér–zöld színekbe öltözött 
tömeg. Amerre szem ellátott, éneklő, kiabáló, teli torokból szur-
koló magyarok! Még néhány perc volt a kezdésig, és megszólalt 
a magyar himnusz. Huszonötezren énekelték átkozottul hami-
san…. CSODÁLATOSAN! Kifüggesztettük a kerítésre a 
„RÁCKERESZTÚR” feliratú magyar zászlót. Csapatunk nagyon 
jól játszott, mégis hátrányban vonultunk szünetre, de egy pilla-
natig sem éreztük, hogy kikaphatunk. A végén sikerült az egyen-
lítés. Hangrobbanás a stadionban. Egymás nyakában, eksztá-
zisban ismeretlen és ismerős, olyanok, akik sohasem találkoztak 
egymással, és lehet, hogy ezután sem fognak, de az nem szá-
mított. Magyarok vagyunk, és továbbjutott a csapat! A lefújás 
után hatalmas ünneplés vette kezdetét. A közönség és a játéko-
sok egymást tapsolták, köszöntötték. Feledhetetlen, a legna-
gyobb reményeinket túlnőtte ez a teljesítmény. 
     A visszaúton egy helyen le kellett csavaroznunk az autópálya 
fizetőkapujának sorompóját, miután az automata elnyelte a je-
gyet, és nem tudtunk kártyával sem fizetni. Sebaj, ennyi belefér 
a francia költségvetésbe – gondoltuk.  
 

Irány Grenoble – Másnap délelőtt Cigiék elindultak haza, hogy 
a szerdai meccsre – Daráékat összeszedve – visszajöjjenek, mi 
pedig áttettük Franciaországba a székhelyünket. Rideg Eszter – 
aki Grenoble-ban alapított családot – felajánlotta, hogy lakjunk 
náluk. Ezúton is köszönjük neki, férjének és gyermekeinek azt a 
minden képzeletet felülmúló szeretetet és gondoskodást, ahogy 
fogadtak minket, ahogy viseltettek irántunk ottlétünk idején. Gre-
noble – Stendhal szülővárosa – gyönyörű hely. Havas hegy-
csúcsok veszik körül, nagyon sok park, zöld terület található 
benne, kétszázezer lakosú, igencsak élhető város. Ami szembe-
tűnő volt: az emberek nyugodtsága, vidámsága. Nem sietnek 
sehova, mégis odaérnek, nem bonyolítják túl a dolgaikat, mégis 
megoldják azokat. Kedden megérkeztek Daráék hárman. 
Ennyien Eszteréknél már nem fértünk volna el, ezért egy kem-
pingben töltöttük kint tartózkodásunk utolsó két éjszakáját. 

Lyon –   Szerdán, 
a  m a g y a r –
portugál meccs 
délelőttjén elindul-
tunk Lyonba. Útba 
ejtettük Esztert és 
családját, aki most 
is reggelivel várt 
bennünket. 
     A lyoni stadion 
annyira új, hogy még a GPS is máshova vitt minket. Hamar 
felismertük, hogy annyira azért nem navigált rossz helyre, mert 
egy közlekedési csomóponttól egy metróvonalat végigutazva 
relatíve közel kerültünk a stadionhoz. Már a gumikeréken járó 
metróban is egyre több volt a magyar. Dalolva, nótázva hangol-
tunk a meccsre. Hatalmas hőségben, tömött sorokban vonul-
tunk a stadion felé, ahova két órával a kezdés előtt be is jutot-
tunk. Nem tudom eldönteni, hogy ez az aréna szebb-e vagy a 
marseille-i. Mindkettő gyönyörű! Elfoglaltuk a helyünket, majd 
kisvártatva láthattuk a kivetítőn, ahogy rendőri felvezetéssel 
megérkezik a magyar csapatot szállító busz a stadionba. A 

játékosok öltönyben kijöttek 
megszemlélni a pályát, és kö-
szönteni a szurkolókat.  
     A meccsből az Eb eddigi 
legjobb mérkőzése kerekedett! 
A világsztárokkal teletűzdelt 
portugálok mindig csak futottak 
az eredmény után. A 3-3-as 
döntetlent, azt hiszem, előzete-
sen mindenki aláírta volna. A 
mérkőzést követően még egy 

órát ott maradtunk a stadionban. Közelről megtekinthettük, 
ahogy csapatunk tagjai a levezetőköröket futják, vagy éppen az 
ilyenkor szükséges nyújtásokat elvégzik. Visszafelé különbusz 
szállított minket a metróig, így nem kellett gyalog megtenni a 
hat kilométeres távot.  
 

A hazatérés – Csü-
törtökön reggel fél 
kilenckor hazaindul-
tunk. Ezerhárom-
száz kilométer várt 
ránk. A Mont Blanc 
alagúton áthaladva 
mesés tájakon ve-
zetett az utunk. 
Este fél tízre megérkeztünk, rengeteg élményt hozva magunk-
kal. Elolvasva az újságokat, különféle fórumokat, meghallgatva 
a híradásokat tudatosult bennünk igazából, hogy milyen futball-
láz lett úrrá az egész országon, hogy kisebbfajta csodának vol-
tunk szemtanúi. 
 

Nem tudom, lesz-e még az életünkben ilyen, reméljük, nem kell 
újabb harminc évet várni a következő világversenyre, amin a 
magyar labdarúgó-válogatott részt vesz, de az biztos, hogy amit 
megéltünk ez alatt a csaknem egy hét alatt, nem veheti el senki. 
A futballon túl megismertünk egy gyönyörű országot, ahol egy 
pillanatig nem éreztük, hogy veszélynek lennénk kitéve. Egyfaj-
ta küldetést teljesítettünk azzal, hogy Ráckeresztúr neve felbuk-
kant a stadionokban, valamint Olaszország és Franciaország 
különböző pontjain. Jó néhány sportágban sikeresek vagyunk, 
de nincs még egy ilyen sportág, ami ekkora érzelmeket tudna 
kiváltani, aminek a sikerei miatt megállítanák a körúti villamoso-
kat. Ilyenre csak a futball képes! SZÉP VOLT, FIÚK!  
 

Dienes Gábor 
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SÁRVÁR 
 

                                                                                   Tildának és Ferencnek szeretettel 
 

A Vas megyei kisváros Szombathelytől huszonöt kilométerre ta-
lálható, a Rába folyó két partján, a Gyöngyös-patak torkolatától 
délre fekszik. A leletek tanúsága szerint már az őskorban lakott 

hely volt. A város története összefonódik a Nádasdy családéval. Amikor Szulejmán szultán 1532-ben 
Bécs ellen indult, a sárváriak visszaverték a törökök támadását. Az ostrom után a humanista művelt-
ségű Nádasdy Tamás a pusztuló ország egyik kulturális központját hozta létre a mezővárosban. Isko-
lát alapított, nyomdát létesített – itt jelent meg 1541-ben az első magyar nyelven nyomtatott könyv, 
Sylvester János Újszövetség-fordítása. A Nádasdyak gyümölcsöskertje, műkincsgyűjteménye és 
könyvtára messze földön híres volt. A város ma is igen népszerű a turisták körében. Idegenforgalma 
akkor lendült fel, amikor a kőolajkutatók 1961-ben gyógyvizet találtak, amelyre termálfürdő épült. 
     Idén július 14. és 17. között már nyolcadszor rendezik meg a sárvári Nádasdy Történelmi Feszti-
vált, amely a katonai hagyományőrzés mellett gasztronómiai időutazásra is lehetőséget teremt. 

Nádasdy-vár ● A vár elődje a XIII. században épült. A XVII. század-
ban a Nádasdyak építették ki reneszánsz várkastéllyá, melynek egyik 
legszebb része a freskókkal gazdagon borított díszterem. A képek 
bibliai jeleneteket ábrázolnak, és a törökellenes harcok idejébe repítik 
a szemlélőt; Nádasdy Ferenc – a fekete bég – haditettei elevenednek 
meg. A sárvári vár épségben, sértetlenül vészelte át a nagy világégé-
seket, s ma is sokan keresik fel. Itt látható Európa egyetlen látogatható 
huszártörténeti kiállítása: fegyverek, ruhák, használati tárgyak, fényké-
pek, festmények tárják elénk a legmagyarabb fegyvernem történetét. A 
térképtörténeti kiállításon XVI–XVIII. századi eredeti, Magyarországot 
és környékét ábrázoló térképmetszetek láthatók. Minden egyes térkép 
önálló műalkotás is egyben. (Forrás: www.nadasdymuzeum.hu) 

SKANDINÁV SKANDINÁV 
REJTVÉNYREJTVÉNY 

(Forrás: skandomata.hu)  
 

IV. Béla magyar király 
és Laszkarisz Mária 
elsőszülött gyermeke-
ként látta meg a napvi-
lágot. Ki ő? Kérjük, 
írják meg azt is, me-
lyik két európai or-
szág védőszentje.  
     A megfejtés bekül-
désének határideje: 
2016. augusztus 6.,  
szombat, éjfél. 
     A 2016. júniusi rejt-
vény megfejtése: ünne-
pi könyvhét, Supka 
Géza. Tíz helyes meg-
fejtés érkezett. A há-
rom szerencsés nyer-
tes: Böcskei Tünde, 
Kókainé Mocsai Kata-
lin, Szabóné Kántor 
Szilvia. 
A nyeremények a 
könyvtárban vehetők át 
nyitvatartási időben. 
Minden megfejtőnek 
gratulálunk!  

Július harmadik vasárnapja – a polgárőrök napja  ● Magyarországon 1995 óta rendezik 
meg országszerte a polgárőrök napját. Az eltelt több mint húsz esztendőben bebizonyoso-
dott, hogy a polgárőr szervezetek fontos szerepet játszanak a nagyobb városok, de a kisebb 
települések életében is. Az Európai Unióban ismeretlen a polgárőrség fogalma, nálunk azon-
ban egyre szélesebb körben felismerik az emberek az önszerveződés jelentőségét. A polgár-
őrök önkéntes munkájukkal nap mint nap hozzájárulnak a köznyugalom biztosításához. 
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Különleges kerti gyümölcsök 
 

Naspolya 
A naspolya lombhullató fa/bokor, melynek óriás 
változatai hat méter magasra nőnek meg, az egysze-
rű fajták ennél kisebbek. Élénkfehér, elegáns virágai 
májustól júniusig díszítenek, C-vitaminban gazdag 
gyümölcsei nagy méretűek, vastag héjuk gyakran 
berepedezik. Magas a kalcium- és vastartalmuk, erő-
sítik a csontokat, és gyulladáscsökkentő hatásuk is 
ismert. A termés utóérő, novemberben szüretelhető, 

majd leszedése után decemberig szépen beérik, épp a leg-
zordabb téli időszakban válik hasznunkra. A gyümölcs íze 
különleges, semmihez sem hasonlítható, omlós és puha. 
A nyers fogyasztás mellett süteményekhez, desszertekhez 
használhatóak fel a szemek, de a naspolyából lekvár, 
dzsem is készülhet. 
     Tartása nem bonyolult, kezdők is elboldogulnak vele. 
A napfényes, meleg fekvésű területeken érzi magát a leg-
jobban, felnőtt korában a teleket átvészeli. A talaj iránt 
nem igényes, de az igazán bőséges terméshez gazdag táp-
anyag-ellátottság szükséges. Rendszeresen öntözni kell, az 
esetleges betegségek ellen tavaszi lemosó permetezéssel 
lehet védekezni. Metszése gyerekjáték, csupán az elörege-
dett ágak eltávolítását jelenti. 
 

Mirtuszdió 
Ez a különleges növény problémamentesen nevelhető 
otthon is. A mirtuszdió vagy brazil guava igazi egzotikum 
a trópusokról. Két méter magasra növő örökzöld bokor, 
mely díszítőértékét egész évben megtartja. Látványos virá-
gai egész nyáron dekorálnak, de nem csak szépek, ehető-
ek is. Nem kimondottan télálló, az enyhébb teleket átvé-
szelheti a kertben is, de neveljük inkább cserépben, dézsá-
ban, és télen vigyük fedett helyre. 
     Kevés gondoskodást igényel. Szereti a napos területe-
ket, a rendszeres öntözést megköveteli. Kártevők és nö-
vénybetegségek nem támadják. Metszése kimerül az elszá-
radt hajtások eltávolításában. Termése kissé az ananász-
hoz hasonló, C-vitaminban gazdag, alkalmas ivólevek, 
édességek, fagylaltok készítéséhez, de nyersen is fogyaszt-

ható. 
 

Goji bogyó 
(farkasbogyó) 
A goji bogyó az 
elmúlt években a 
reformétkezésben 
szerzett magának 
hírnevet. Eredeti 

élőhelye Kína, ahol évezredek óta gyógyhatású növény-
ként tartják számon. A goji bogyót sűrű ágrendszere alkal-
massá teszi sövényként való telepítésre is, de önálló nö-
vényként is meghonosíthatjuk a kert központi részén. 
Apró, lila virágai májustól folyamatosan díszítenek, a bo-
gyók pedig augusztus és október között érnek. 
     Gondozása egyszerű, hobbikertészeknek is biztosra 
mondható a siker vele. A talaj iránt igénytelen növény, 
napos helyen érzi magát a legjobban, öntözést pedig alig 
igényel. A kártevőkkel szemben ellenálló, betegségek jel-
lemzően nem támadják, gondozási feladatai közül egyedül 
a metszés említésre méltó, a ritkító metszésről nem sza-
bad megfeledkezni.                                                      KL  
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Új könyvek  
 

Fejős Éva: Eper reggelire 
Fésűs Éva: Aranypofácska 
Chomet, Julian: Az okos gyerek 
Eco, Umberto: A Foucault-inga 
Dániel András: Szerintem mindenki 
legyen kufli! 
Follett, Ken: Hat nap múlva telihold; Kulcs a Manderley-házhoz 
Banks, Rosie: Éjféli útvesztő 
Steyer, James P.: Szólj vissza a facebooknak! 
Csíkszentmihályi Mihály: Tehetséges gyere-
kek 
Böjte Csaba: Ablak a végtelenre; Út a végte-
lenbe 
Kiss Ottó: Ati a tükör mögött 
Csapody Kinga: Jó gyerek lettem 
Bosnyák Viktória: Amikor kivirágzott a 
fánkfánk; A sirály a király? 
Márai Sándor: Füves könyv 
Lukács Endréné: Gyógynövények mese-
könyve 
Megyeri Szabolcs: Zöldfűszerek a kertben és a konyhában 
Baur, Manfred: Csillagok 
Peters, Julie Anne: Amikor ezt olvasod, én már nem leszek 
Cabot, Meg: A neveletlen hercegnő naplója 1., 2., 3. 
Grimm-mesék kincsestára 
Tarjányi Péter: Cselszövő 
Horgas Béla: A szarka és a szarkaláb 
Kiss Zsuzsanna: Top 2000 English word 

Reszelt alma és boldogság 
 

Amikor hajdan kölcsönkaptam a Füves 
könyvet, a leginkább igaznak vélt sorokat 
lejegyeztem egy kis noteszbe. Órákat töl-
töttem a másolással, s a szövegen való 
elmélkedéssel. A kétszázkét részből álló 
gondolatfüzér ugyanis örök kérdéseket 
boncolgat.  
     Az író tanítómestereinek, Senecának, 
Epiktétosznak, Marcus Aureliusnak, Mon-
taigne-nek és általában a sztoikusoknak 
ajánlja könyvét. Azoknak a filozófusoknak, 
akik megtanították arra, hogy „erkölcs nélkül nincs ember”, 
hogy sem a haláltól, sem a rabszolgaságtól, sem a betegsé-
gektől, sem a szegénységtől nem kell félni, és akik megvi-
gasztalták, „mikor nem volt vigasz a földön”.  
     Hogyan kísértsük meg a lehetetlent? Hogyan éljünk 
értékes életet, hogyan írjunk, hogyan olvassunk, hogyan 
ítélkezzünk? Ezekre a kérdésekre ad választ Márai. Ha meg 
akarjuk ismerni önmagunkat, félelmetes, ugyanakkor tanul-
ságos és izgalmas utazásra indulunk: nemcsak jellemünkkel, 
hanem testünk természetével is tisztában kell lennünk. „Az 
ember addig él, amíg szenvedélyei vannak” – vallja Márai. 
De nem a féktelenség, a megzabolázatlan szenvedélyek a 
kívánatosak, hanem azok, amelyek az emberi akaratból 
fakadnak, amelyeket megszelídítettünk. Ha az ember nem 
akar mást, mint a legtökéletesebben megvalósítani önma-
gát, akkor a gondolkodó és gondolkodásra késztető írások 
értelme megsokszorozódik. Azok, akik fájdalomról és bol-
dogságról, bűnről és bűntudatról, irigységről és barátságról 
éppúgy elmélkednek, mint a reszelt almáról, az áramtolva-
jokról, a nagy erdőkről és a fenyőkről, a madarakról vagy a 
sárgarépáról, közel kerülnek az élet teljességéhez, a megvi-
lágosodottsághoz. Márai Sándor közéjük tartozik.                                                          

 (gá) 
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ÚTRAVALÓ ÜZENET 
Az a baj, hogy nincs múlt 
és jövő, mint ahogy eddig 
áltattam magam. A valóság 
mindig jelenvaló, egyetlen 
pillanat a valóság, örökké 
tartó, egyetlen pillanat. Ez 
nem rövid és hosszú, a   
pillanat, ami van – ez az 
egyetlen módja a létezés-
nek, és ebből a bűvös    
körből, a pillanat börtöné-
ből nincs, nincs menekvés.  
 

(Karinthy Frigyes) 

   Családfák titkai             www.genealogia.blog.hu 
 

 

Sokan szívesen mélyednek el a múltban, s keresik felmenőik nyo-
mait. A családfakutatás napjainkban egyre népszerűbb hobbi, 
bár nagyon sok idő és türelem szükséges ahhoz, hogy valóban 
eredményes legyen a keresés. A genealogia.blog.hu oldalon 
online anyakönyveket, anyakönyvi 
adatbázisokat találhat az érdeklő-

dő, amelyek közül némelyik használa-
táért fizetni kell (például a Győri egyházme-

gye római katolikus anyakönyveinek vagy a Bács-
Kiskun megyei anyakönyvek böngészéséért). 
     A honlapon elérhetők többek között Magyaror-
szág (és néhány elcsatolt rész) indexelt római katoli-
kus és református anyakönyvei, a Nógrád megyei 
digitális adattár, keresgélhet az érdeklődő a magyar 
házassági anyakönyvek adatbázisában és magyaror-
szági anyakönyvekben is. Megtalálható itt több te-
mető adatbázisa (Bécs, Győr, Szeged, Farkasréti, Kerepesi temető), régi fény-
képgyűjtemények, a Székely oklevéltár néhány kötete. A hasznos linkek menü-
ből elérhető az Országos Széchényi Könyvtár gyászjelentés-gyűjteménye, az 
1897-es gazdacímtár, a magyar nemesi családok névjegyzéke.                         ■ 
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NYEREMÉNYJÁTÉKNYEREMÉNYJÁTÉKNYEREMÉNYJÁTÉK      
 

Mi látható  
a képen?  

 

A fotó Rác-
keresztúron 
készült. Kér-
dés, hogy 
p o n t o s a n 
hol. A meg-
f e j t é s e k e t 
személyesen 
is leadhatják 
a könyvtár-
ban nyitva-
tartási idő-
ben, vagy elküldhetik a követke-
ző e-mail címre:  
rackereszturi.hirmondo@gmail.com 

 

Határidő: 2016. augusztus 6., 
szombat, éjfél 

 

Előző havi játékunk megfejtése: a 
II. világháborús emlékmű részlete. 
Két helyes megfejtés érkezett, a 
nyertes: Parti Vanessza Kiara.  
     Gratulálunk! A nyeremény a 
könyvtárban vehető át nyitvatartási 
időben. 

 

Gólyahírek 
 

Három gólyácska nevelkedik a       
Kossuth Lajos utcai fészekben.  
     Timi és Misi fiókái a Borostyán, 
Bársonyka és Bodroska nevet kapták.  
     A képeket a Damak Lászlóné jóvol-
tából működő kamera rögzítette – né-
hány pillanat a gólyacsalád életéből. 

RH 

JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR 
BOLHAPIAC 

2016. július 23., szombat, 9–12 óra 
Ráckeresztúr, Hősök tere 

 

Részletek a lap mellékleteként megjelent szórólapon. 


