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Mese a fecskéről
(román népmese)

Hajdanában, réges-régen, olyan régen, hogy már
az idejét sem tudja senki, élt egyszer egy szegény
asszony. Csak egyetlen gyermeke volt, egy aprócska, vékony csontú kislány, akit Fecskének
becézett.
Ez a kislány örökösen dalolt, nótázott. Hiába
szólt rá az anyja többször is:
– Elég legyen már, kis Fecske! Hagyd abba!
Fáradt vagyok, pihenni szeretnék!
– Ha nem tetszik, ne hallgassa! – nyelvelt
vissza a kisleány, s annál harsányabb dalolásba
kezdett. Jócskán fel volt vágva a nyelve.
Egy reggel, még alig pitymallott, de a kis
Fecske már talpon volt. Fekete ruhát vett magára – melyre édesanyja kék karöltős ujjat vart az
este –, és fehér kötényt kötött eléje. Alighogy
felöltözött, nyomban nótázni kezdett a legélesebb hangján.
A szegény asszony még aludt volna szívesen,
de felriadt a hangos énekszóra.
– Kislányom, kislányom… – sóhajtott fel
bosszúsan, majd így folytatta: – Miért nem születtél inkább dalos madárnak!
És láss csodát, abban a szempillantásban kék
szárnyú, fekete tollú kismadár repült ki a szobából. Fehér mellénye megvillant egy pillanatra, s
aztán szélsebesen tovaszállt…
Estére azonban visszatért, és az ablak fölé,
az eresz alá fészket rakott. Ott élt madár alakban, s minden hajnalban hangos énekszóval köszöntötte az édesanyját.
Sok, sok ködbevesző esztendő telt el azóta.
A fecske ma is az emberek közelében, az eresz
alá rak fészket, és kora reggel hangos csiviteléssel ébreszti a ház népét. Azt mondják, szerencsét hoz annak, aki szívesen hallgatja ficsergését.
Ez így igaz, hisz aki fecskeszóra ébred, és kel ki
ágyából, az idejében foghat munkához, s nem
telnek napjai hiábavalóan.
(Fordította Mészely József)

Pályázati felhívás
Megszépült a védőnői tanácsadó helyiség
Hittantábor Szent László örökében
Bemutatkozik a Szív Csücske Alapítvány
Skandináv rejtvény; nyereményjáték
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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)
Gyógyszertári ügyelet
Polgármester: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (06-20/239-7255)
aug. 19., 20.: Ráckeresztúr 06-25/455-812
polgarmester@rackeresztur.hu
aug. 26., 27.: Ercsi 06-25/505-790
Szabadsága idején a polgármester helyettesei:
szept. 2., 3.: Martonvásár 06-22/569-146
Dienes Gábor alpolgármester (06-20/219-8129)
szept. 9., 10.: Ráckeresztúr
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (06-20/250-5746)
szept. 16., 17.: Ercsi
Jegyző: dr. Nagy Gábor (06-25/517-902) jegyzo@rackeresztur.hu
szept. 23., 24.: Martonvásár
Képviselők:
Egészségház
Dienes Gábor alpolgármester (gdienes76@gmail.com)
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804)
Kókai Dávid (06-20/239-1902) kokaidavid@rackeresztur.hu
ifj. Cseprekál István (06-30/373-1354) cseprekal@freemail.hu
A háziorvosok nyári rendelési Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (hajcsi75@freemail.hu)
ideje a 4. oldalon olvasható!
Szabó Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu
Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu
Dr. Bánovics Ilona
Ügyfélfogadás: hétfő, péntek: 8.00−12.00;
06-30/475-5781
szerda: 8.00−12.00; 13.00−17.00
Asszisztens: Erdősi Zoltánné
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Dr. Mihalicza Ingrid
Pénztár: hétfő, péntek: 8.00−12.00
06-20/852-0350
szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00
Asszisztens: Németh Éva
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez, adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok.
Vérvétel (bejárat az udvar felől)
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30
Fogászati ügyelet
Vérvételhez előjegyzés szükséges!
Időpont-egyeztetés a háziorvosi Felhívjuk tisztelt pácienseink figyelmét, hogy az érdi fogászati ügyelet az
alábbi napokon vehető igénybe: munkaszüneti napokon, ünnepnapokon,
rendelésen lehetséges.
hétvégén.
Fogorvos – dr. Kálmán Andrea

06-20/389-0278
Asszisztens: Petrik Tiborné
Hétfő, szerda: 14.00–20.00
Kedd, csütörtök: 8.00–14.00
Péntek: 8.00–13.30
Gyermekfogászat:
kedd: 8.30–12.30

Védőnői szolgálat
Farkasné Vancsura Ildikó és Peszter
Zsuzsanna elérhetőségei:
06-20/852-0351
rackeresztur.vedono@gmail.com

Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba
06-20/852-0351. Rendel kéthetente
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpontegyeztetés szükséges!

Orvosi ügyelet

Az ügyeletes orvos elérhetősége (munkaszüneti és
ünnepnapokon): +36-20/250-8583
A rendelő címe: 2030 Érd, Budai út 3. fsz. 2.

Ügyeleti rendelési idő (hétvégén):
Szombat: 8–16 óra között (a rendelőben)
16-tól 8 óráig (készenlétben; az ügyeleti mobilszámon
való bejelentkezés után húsz percen belül a rendelőben)
Vasárnap: 8–16 óra között (a rendelőben)
16-tól 24 óráig (készenlétben; az ügyeleti mobilszámon
való bejelentkezés után húsz percen belül a rendelőben)
Abban az esetben, ha a munkaszüneti/pihenő-/ünnepnapok három vagy
több napon át tartanak, az utolsó munkaszüneti/pihenő-/ünnepnap vasárnapnak tekintendő, az azt megelőző napok pedig szombatnak az ügyeleti
rendelési idő tekintetében.
Ingyenes kezelések: fogeltávolítás; fogászati röntgenfelvétel készítése;
éles fogszél ellátása; fogászati sérülés, illetve baleset ellátása; fog gyökérkezelés megkezdése; gyógyszerrendelés
Jenei Fogászat

Készenléti sürgősségi ügyelet
A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuVízszolgáltatás: Rézbányai József 06-30/598-1269
álisan rendelő háziorvos.
Varga István 06-30/598-4776
Sürgősségi betegellátás
Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/819-5607
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8
Gondi Géza 06-30/868-2293
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepnaFONTOS TELEFONSZÁMOK
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ
Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021)

Állatorvos – dr. Zamody János
06-30/974-0374

Körzeti megbízott – Szilukács Krisztián,
Vásári Dénes: 06-20/210-5166
Polgárőrség: 06-70/211-6424
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!

Ráckeresztúr Község Önkormányzata és a
községi könyvtár Ráckeresztúr község 670
éves fennállása tiszteletére alkotói pályázatot, valamint fotó- és videópályázatot
hirdet.

Augusztusban a legnagyobb ünnep Szent István király
ünnepe. Augusztus 20-án nem csak az államalapításra emlékezünk, arra is érdemes gondolnunk, hogy a keresztény
uralkodó mentette meg a magyar népet a pusztulástól.
Szilárdan kitartott hite és szándéka mellett, szembeszállt
saját véreivel. Fiának, Imre hercegnek címzett Intelmeiből
kiderül az államalapító hitbeli meggyőződése: „...a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz…” Az irgalom mellett további erények gyakorlását is kéri fiától: a kegyesség, a
türelem, az erő, az alázatosság, a mértékletesség, a szerénység, a becsületesség és a szemérmesség mind-mind olyan
erény, amely nem csak királyokat nemesít.
Szabó Magda pontosan fogalmaz Amit tettél, az ég csodája
volt című írásában: „Köszönjük neked, szent király, hazánkat és önmagunkat [...]. Vadak vagyunk, türelmetlenek,
szenvedélyes izgágák, ma is egymást támadjuk,
számtalanfelé rángatott kocsinkat zavart lovak húzzák.
Látod, mégis úgy érezzük, te így is szeretsz bennünket,
pártos, rossz természetünkkel együtt, mert te tudod az
igazságot: minden hibás gesztusunkat eredetileg jó szándék
eredményezte, csak valahogy eltorzult. [...] Te vagy legendáink legnagyobbika, […] aki megnyitottad előttünk az élet
kapuját. Amit te tettél, valóban az ég csodája volt, hitet
adtál, jövendőt és anyanyelvünk legfigyelemreméltóbb
elvont főneveit: józan határú emlékezés, felejtés és
bocsánat.”
Emlékezzünk minderre – ne csak augusztusban.

ALKOTÓI PÁLYÁZAT
A pályázat korcsoportjai:
1. Óvodások
2. 1–4. osztályosok
3. 5–8. osztályosok
4. Középiskolások (14–18 évesek)
5. Felnőttek (18 éven felüliek)
A pályázat témája kötetlen – a lényeg, hogy a
pályázók örökítsenek meg egy-egy szép
ráckeresztúri vagy lászlópusztai részletet. Lerajzolhatják kedvenc helyüket, házat, régi pincét,
kaput, stb., bemutathatják a község valamely
nevezetességét, elkészíthetik Ráckeresztúr keresztjét vagy valamely nevezetesség makettjét.
Az alkotás bármilyen technikával készülhet:
lehet kerámia, gyöngyfűzés, papírcsipke, bőrdíszmű, kovácsmunka, fafaragás, rajz. A rajz
minimum A4-es méretben készüljön. A pályázók bármilyen rajzeszközt használhatnak.

Az alkotásokat személyesen a könyvtárban
lehet leadni nyitvatartási időben
2017. október 31-ig a pályázó
nevével, életkorával együtt.

FOTÓ- ÉS VIDEÓPÁLYÁZAT
A pályázat korcsoportjai:
1. 1–4. osztályosok
2. 5–8. osztályosok
3. Középiskolások (14–18 évesek)
4. Felnőttek (18 éven felüliek)
Kérjük, örökítsék meg Ráckeresztúr és/vagy
Lászlópuszta értékeit. Legyen szó akár műemlékről, épületről, akár szép természeti jelenségről vagy közösségi eseményről.
A fotópályázatra maximum négy képpel nevezhetnek, melyek mérete minimum 2 MB legyen.
A videófelvételek hossza ne haladja meg a
három percet.

A fotókat és videókat e-mailben várjuk
2017. október 31-ig a pályázó
nevével, életkorával együtt.
E-mail cím: wakonyvtar@gmail.com

Az eredményhirdetésre előreláthatóan
2017 novemberében kerül sor.

A legjobbak minden korcsoportban
értékes ajándékot nyerhetnek.

Szerkesztői levél

Gajdó Ágnes

40 éves a Pávakör
Az 1977-ben alakult szervezet idén ünnepli
fennállásának negyvenedik évfordulóját. Az
alapító tagok ma már nincsenek közöttünk, de
szeretnénk irántuk érzett tiszteletünket kifejezni.
Kérjük az alapítók hozzátartozóit, családtagjait,
jelentkezzenek, hogy közösen ünnepelhessünk
e jeles évfordulón.

Az ünnepi rendezvényre

2017. október 7-én,
szombaton, 15 órától
kerül sor a tornacsarnokban.
Szeretettel várjuk egykori pávakörös
társaink és minden érdeklődő
jelentkezését a
06-20/285-5908-as telefonszámon.
Halász Tibor
a Pávakör művészeti vezetője
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HÍREK

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete 2017. július 27-i ülésén
hozott döntésekről:
● Elfogadtuk a Polgárőrség, valamint az Érdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
● Módosítottuk a 2017. évi költségvetésről szóló
önkormányzati rendeletet.
● Döntöttünk a Szent László Falugazdálkodási
Nonprofit Kft. „V.A.” tartozásainak kifizetéséről a
végelszámolás további lépéseinek megtétele érdekében.
● Döntöttünk az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos kérdésekről.
● Elfogadtuk a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló új önkormányzati rendeletet.
● Megtárgyaltuk a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést.
● Elfogadtunk egy tájékoztatót, mely a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés 2016. évi helyzetéről és a bűnmegelőzési tevékenységről szólt
Fejér megyében.
● Zárt ülésen bíráltuk el a települési támogatás
iránti kérelmeket.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

Friss hírek, információk:

www.rackeresztur.hu
Tisztelt Ráckeresztúriak!
Ráckeresztúr község belterületén az avar és kerti hulladék
égetésének szabályait a 3/2015.
(IV. 16.) önkormányzati rendelet határozza meg.
E rendelet szerint:
„Tilos az avar és kerti hulladék égetése
július és augusztus hónapokban.”

Aki a fenti rendelkezést megszegi, tűzvédelmi szabálysértést követ el, és hatósági eljárás indítható ellene!
Mindannyiunk érdekében kérjük, hogy a
tűzgyújtás szabályait tartsák be!
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

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)
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható):
06-20/376-2808
Falugazdász – Bodnárné Jávori Tímea

06-70/199-2773

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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Megszépült a védőnői tanácsadó helyiség

Két körzet lesz majd
A gondozotti létszám növekedése miatt idén januártól
két védőnői körzetet alakítottak ki, ami azt jelenti, hogy
Farkasné Vancsura Ildikó és Peszter Zsuzsanna osztozik a feladatokon. A védőnői ellátásban ez a szervezeti
változás egyelőre a gyakorlatban nem érzékelhető. Ildikó januártól ugyan munkába állt, de csak az iskolaegészségügyi ellátást vette át
(általános iskolások szűrése:
tisztasági, védőnői és orvosi
szűrés). Emellett mindenkinek
nagyon szívesen segít, aki megkeresi, s tanácsot kér tőle. Jól
ismeri a családokat, hiszen gyermeke születése előtt lelkiismeretesen végezte munkáját, ami
számára nem pusztán munka,
hanem hivatás.
Peszter Zsuzsanna a területen végzett munkát végzi (várandós, csecsemő- és kisgyermekgondozás, melynek keretében látogatások, tanácsadások is vannak), s ha majd Ildikó újra teljes munkaidőben dolgozik, ezeket a feladatokat közösen
látják el.
A községben élők szerencsések, hogy két jól felkészült védőnőhöz is fordulhatnak ügyes-bajos gondjaikkal, s mindig kapnak tanácsot, kedvességet, jó szót.
Köszönet érte!

A nyáron a falak és a mennyezet teljes tisztító festésére, meszelésére került sor. Radócz József irányításával
a falufenntartás dolgozói és a közfoglalkoztatottak lecsiszolták és rendbe tették az olajlábazatot, lefestették és
megtisztították a nyílászárókat, kicserélték
a konnektorokat, villanykapcsolókat is. A
meglévő berendezés
is bővült: még egy
íróasztal és pelenkázó
került a tanácsadóba,
s új, korszerű klímaberendezést is beszereltek. A munkálatokban közreműködött Baki Mátyásné, Fekete-Nyitrai Hajnalka, Kovács Józsefné, Ladasovics Ferencné, Béni
Ferenc, Czeiner Ferenc, Kiss Gábor, Nyerges Sándor.
Peszter Zsuzsanna védőnő munkáját nemrég ellenőrizte a vezető védőnő, s mindent rendben talált. A védőnői szolgálat alapfelszerelése megfelel az előírásoknak, s Zsuzsi – elődjéhez, Farkasné Vancsura Ildikóhoz
hasonlóan – példaértékűen végzi a csecsemőgondozási feladatokat is. Rendszeresen látogatja a gondjaira
bízott családokat, odafigyel arra, hogy időben megkapják a kicsik a szükséges oltásokat. A várandós kismamákkal is rendszeresen foglalkozik, ellátva őket hasznos tanácsokkal, hogy felkészülhessenek az
újszülött fogadására,
a megváltozott családi életre. Hetente
egyszer a háziorvossal közösen tartanak tanácsadást, kéthetente a nőgyógyász orvos rendelésén segít – fő céljuk a betegségek kialakulásának megelőzése; ennek érdekében különböző szűrővizsgálatokat is végeznek.
GÁ
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Hunics József emlékezete
Öt éve halt meg a ráckeresztúri születésű, olimpiai bronzérmes kenus, Hunics József.

Hunics József 1936. március 10-én született Ráckeresztúron. Édesapja az ercsi születésű Hunics Ferenc
előbb gazdasági cseléd volt, majd a Csepel Vasművek gépkocsivezetője lett, édesanyja Somogyi Mária.
Lászlópusztán éltek, majd a család 1940-ben Érdre,
1949-ben Budapestre költözött. József az
újlipótvárosi Sziget Utcai Általános Iskolában végzett. Ipartanhallgató (inas) volt a Gyömrői úti volt
Schuller-féle írószergyárban. 1952 nyarán szerszámkészítőként szabadult,
Melbourne,
ezután szakokta1956
tóként dolgozott
a
21.
sz.
Iparitanulóintézetben.
1952-ben
a
Budapesti Vasutas ökölvívója
lett. Egy évvel
később a Budapesti Spartacus
SC kerékpárosa.
1954-ben került a
BHSE kajakosaihoz, nevelőedzője Blahó Kálmán
volt.
1955-ben áttért a kenura, edzője Tálos Zoltán. A Honvédtól 1958-ban igazolt át a Ferencvárosba, ahol 1963-ig versenyzett. 1956–1960 között tagja a válogatott keretnek; az
1960-as római olimpián tartalék. Az aktív sportolást
egészségi okok miatt kellett
abbahagynia.
1961-ben kajak-kenu edzői
képesítést szerzett a Testnevelési Főiskolán. 1964-től
az óbudai Szőlő Utcai Iskolában
technikustanár.
Füzéressy Gyulával 1969-ben
társadalmi munkában létrehozták a KSI kajak-kenu
szakosztályát. 1971-től a
Művelődési Minisztérium
Gyermekvédelmi OsztályáA Hunics–Dömötör páros
nak utógondozója. 1972ben a Magyar Honvédelmi Szövetség Központi Lövészklubjában sportlövő, 1973-tól ugyanitt edző. 1978-ban
sportlövő szakedzőként is diplomát szerzett. A Gizella úti
kalapgyár főrendésze 1979-től. A Matáv Városmajor utcai
központjában rendészeti vezető 1987-től; 1996-ban nyugdíjba vonult, s Rómaifürdőn élt.
Sportpályafutása elismeréseként Érdemes Sportoló és
Kiváló Sportoló kitüntetést kapott, 1996 decemberében a
Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét vehette át.
2012. július 27-én halt meg, hamvait a Dunába szórták.

„A kenura sokan mondják,
hogy »inkvizíciós« sport,
büntető eszközként lehetne
alkalmazni. Hát mi egyáltalán
nem büntetésből csináljuk” –
nyilatkozta egy Népsportban
megjelent interjúban Hunics
József a melbourne-i olimpia
előtt. Arról is szólt, miért
éppen ezt a sportágat választotta: „Melyik fiatal fiú nem
olvasott May Károlytól meg
Coopertól indiánokról szóló regényeket? És ki ne
szerette volna az indián kanoeban üldözni az ellenséget?” (Népsport, 1956. október 1.)
Hogy Hunics mennyire szeretett evezni, s menynyire szerette a vizet, arra jó példa egy 1959-es eset.
Akkoriban került össze új párjával,
Dömötör Gyulával. A ráckevei edzőtáborba kalandos körülmények
között jutottak el: „Leeveztek ők
maguk. Méghozzá Pestről Dunaújvárosba, s onnan fel a Kis-Dunán.
Új páros volt, össze kellett hogy
szokjanak, meg aztán így zsilipelni
sem kellett. Este tizenegykor értek
a táborba. »Magunk sem tudtuk,
mire vállalkozunk – emlékszik
vissza Hunics. – Iszonyú volt a
végén… Úgy szálltunk ki, hogy
hajlítani sem tudtam a lábam. És
mégis, valami olyan mámorító érzés vett erőt rajtam, hogy megcsináltuk, és ott lehetünk a táborban,
azon a vízen, amelyiken annyira szerettünk evezni.«” (Naményi József: Kajakos alakok. Sport, Budapest,
1983. 113–114. o.)

Gajdó Ágnes
(Forrás: Magyar olimpiai lexikon. A képek forrása:
tortenelem.kajakkenusport.hu; korabeli Népsport újságok)

Hunics József eredményei
1956:
● olimpiai bronzérem (Melbourne) C-2 10 000 m (Farkas
Imrével);
● magyar bajnok C2 500, 1000 és 10 000 méteren (Farkas
Imrével)
1957:
● 3. hely (Európa-bajnokság, Gent), C-2 1000 m (Farkas
Imrével)
● 5. hely (Európa-bajnokság, Gent), C-2 10 000 m
(Farkas Imrével)
● magyar bajnok 500, 1000 és 10 000 méteren (Farkas
Imrével)
1958:
● 5. hely (világbajnokság, Prága) C-2 1000 m (Farkas
Imrével)
1959:
● 1. hely (Európa-bajnokság, Duisburg) C-2 1000 m
(Dömötör Gyulával)
● 2. hely (Európa-bajnokság, Duisburg) C-2 10 000 m
(Dömötör Gyulával)

2017. augusztus

VII. EGÉSZSÉGNAP
2017. szeptember 30.,
szombat, 9 órától, a tornacsarnokban
Tisztelt Ráckeresztúriak!
Immár hetedik alkalommal rendezzük meg az egészségnapot.
A rendezvény helyszínén, a tornacsarnokban reggel 9
órától várjuk Önöket a megszokott vizsgálatokkal, tanácsadásokkal, ételkóstolókkal,
véradással és színes programokkal.
Az idei év újdonsága a Marton
Klinik Diagnosztikai Központ
szakmai segítségével és támogatásával megvalósuló vizsgálat, az
emlő-ultrahang-vizsgálat. Elsősorban hölgyeket várunk
korhatár nélkül – implantátummal rendelkező hölgyeknek
kifejezetten ajánlott –, de panasz esetén férfiakat, sőt
gyermekeket is meg tudunk vizsgálni. Az idén is lesz
PSA-vizsgálat (prosztatavizsgálat vérből), ez elsősorban
a negyven év feletti férfiaknak javasolt.
Az emlő-ultrahang és PSA-vizsgálatokhoz – a torlódások elkerülése érdekében – előjegyzés szükséges! Előjegyzést a +36-70/624-9060-as telefonszámon lehet kérni
mindennap 17–20 óra között.
Az egészségnap részletes programja a szeptemberi
Ráckeresztúri Hírmondóban és a kifüggesztett plakátokon
lesz elérhető.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A szervezők

GYŰJTSÜK ÖSSZE ÉRTÉKEINKET!
Tisztelt Ráckeresztúriak!
Gondolkodtak már azon, hogy milyen értékek
találhatók a településen, ahol élünk?
Nemcsak a műemlékek, szobrok, régi épületek értékesek, hanem mindaz, amit mi magunk
készítünk, amire büszkék vagyunk. Legyen szó
akár a negyvenéves Pávakörről, akár a Kanálisról vagy a hagyományos szüreti felvonulásról.
Kérjük, javasoljanak értékeket, hogy közösen
bővítsük a Ráckeresztúri Települési Értéktárat.
Minden érték, amit a közösség tagjai annak tartanak. Várjuk ötleteiket, javaslataikat – írásban
vagy akár szóban!
Bereznai Istvánné
a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság elnöke

7

F
Ő
A víz színtelen, szagtalan, íztelen folyadék. Többféle

Az élet forrása

formában jelenik meg a környezetünkben, többek között
forrásvíz, természetes ásványvíz, vezetékes víz, palacko- A
Z
zott vagy akár ízesített formában.
Életünk nélkülözhetetlen eleme, az emberi test kb.
hetven százaléka víz, ezért ajánlott legalább két liter vizet E
elfogyasztanunk naponta. Ez a mennyiség a szerveze- G
tünk alapszükséglete, az emberi szervezet életképtelen
É
víz nélkül.
S
De mire is jó a víz az emberi szervezetben?
● Szabályozza a testhőmérsékletet.
Z
● Segít eltávolítani a szervezetünkből a salak- S
anyagokat.
É
● Kipárnázza az ízületeinket.
G
● Oxigént szállít a sejtekhez.
● Benedvesíti a légzéshez a levegőt.
!
● Védi és körülveszi a létfontosságú szerveinket.
● Segíti a táplálék felszívódását.
A napi két liter folyadékigényünk fizikai munka vagy nagy meleg esetén többszörösére nő. Ahhoz, hogy szervezetünk jól
működjön, az alábbi képen látható időpontokban ajánlott inni.
Sokan csak akkor isznak, mikor már szomjúságérzetük
megjelenik, ez nem jó, mert a szomjúság már egy elkésett
figyelemfelhívó jel a szervezet vízhiányára.
Sokan nem is gondolnák, de a szervezetünk naponta két és
fél liter vizet veszít az izzadással, a kilélegzett levegő víztartalmával, a széklettel és a vizelettel. Ezt pótolni kell.
Fontos odafigyelni, hogy vannak olyan folyadékok és ételek,
amelyek vizet vonnak el az emberi szervezetből, ilyen például
a kóla, a kávé és az alkohol is.
Víz helyett ihatunk gyógynövényteákat, csipkebogyó vagy
zöldteát, ezek tele vannak antioxidánsokkal, vitaminokkal és
ásványi anyagokkal.
Peszter Zsuzsanna védőnő
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SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT − RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
Jávorik István (1895–1978) Ráckeresztúron látta meg a napvilágot 1895.
augusztus 20-án, szülei Jávorik József és Moravetz Erzsébet. A tizenkilenc
éves legény, a mozgósítás után Székesfehérvárra a 69-es császári és királyi
közös (K. u. K.) gyalogezredhez vonult. Gyakran előfordult a háború folyamán a legénység, ezredek közötti áthelyezése. Több Fejér megyei, így
Jávorik István is a császári és királyi (K. u. K.) 51., ún. Boroevic ezrednél
szolgált.

Jávorik István a szüleivel

1914. augusztus eleji orosz hadüzenetet követően, az
oroszok megkíséreltek betörni Magyarországra. A központi
hatalmak 1915. májusi, gorlicei áttörése után augusztus
végére az ellenség állásait 500 kilométerre keletre visszaszorították. A kezdeti sikerek után a támadás – részben
több tábornok elégtelen teljesítménye miatt – kifulladt,
ezért azt szeptember 12-én a hadvezetés leállította. A
november végéig elhúzódó harcok, visszavonulások, menetelések kimerítették seregeinket; ennek egyik következménye lett az is,
hogy a katonák
nagy tömegekben estek fogságba.
Jávorik István
az ezredével
1914-ben részese volt az
Orajew, Lemberg, Jerhow, Chirow körüli harcoknak, 1915-ben
Ivangorodnál, Przemyślnél, Derewnán küzdött, mígnem
október 29-én Baranovicsinél (ma Belorusszia) orosz fogságba esett. Több tízezer sorstársával semmi jóra nem
számíthatott.

A szibériai hadifogságban Jávorik Istvánról és sorstársairól megőrzött fényképet lánya, Mohácsi Istvánné Jávorik
Margit 2016-ban, a centenáriumi felhívásra bocsátotta a
rendelkezésünkre. Az évtizedekkel ezelőtt nagyapjától
hallott, villanásnyi élményeket Jávorik István unokája,
Szilasiné Szakmány Ida osztotta meg velem.
Köszönet érte!
P. I.

A két nagy gyűjtőtáborból, a sokezres embertömeget három nagy körzet földbe vájt barakkjaiba szállították. A
nevük ettől kezdve oroszul „plenni”, számuk az év végére
pedig eléri a 631 260-at, erre az orosz hadvezetés nem
készült fel, és nem is tudott mit kezdeni. Szükségszerűen
megjelentek a járványok a táborokban. A transzbajkáli
területen, a Silka folyó partján fekvő hétezer lakosú kozák
város, Sztrjéténszk közelében néhány téglából vagy fából
épült laktanyaépület
volt. Ezen
az őszön két
táborban
tizenegyezer
foglyot szállásoltak el
úgy, hogy az
ötszáz fős
barakkokba
nyolcszáz
Sztrjéténszk, a Silka folyó partja télen
vagy annál
is több embert zsúfoltak össze. Hamarosan kiütéses tífusz ütötte fel a fejét; decembertől májusig kilencezer
fogolyból kétezer megbetegedett, és közülük nyolcszázötven meghalt.
Általában elmondható, hogy az oroszok bánásmódja a
„plennikkel” sem a nemzetközi egyezményeknek, sem az
emberiességi
elvárásoknak
nem felelt meg.
Például testi
fenyítést alkalmaztak, elvették
az értékeket,
kitüntetéseket, a
csomagokat
megdézsmálták,
és fél élelmiszeradagot osztottak.
A foglyok fűtetlen barakkokban,
takaró nélkül,
összezsúfolva, a
higiénia teljes
hiányában, orvosi ellátás nélkül
tengették mindennapjaikat, ki
meddig bírta.
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A Nemzetközi Vöröskereszt égisze alatt Rovertera grófnő
és O. Vind dán királyi küldött 1915. december és 1916.
március között szemlét tartott a táborokban, és lehangoló
beszámolót írt a tapasztalataikról.
Jávorik Istvánról két fogolykartont is találtak a Bécsi
Hadilevéltárban: az egyiken Stretensk-Sztrjéténszk, a másikon Szerdobszk Szaratov Kormányzóság az internálás
helye. A fogság éveiről keveset tudunk, biztosan csupán
azt, hogy a nélkülözést és megpróbáltatásokat túlélve
Csitából – a mongol és kínai határ mellől – szabadult
1920-ban. A foglyok három módon: szárazföldön, túszcserével és tengeri úton jutottak haza. Jávorik Istvánról nem
tudjuk, hogyan tért vissza.
Az első hajó Vlagyivosztokból október 25-én indult
nagy mennyiségű vöröskeresztes adománnyal, kétezerhatvan emberrel a fedélzetén: Hongkong–Szingapúr–
Saigon–Colombo–Áden–Dzsibuti–Szuez–Port Said útvonalon. Trieszbe közel ötvenkét–hatvan nap alatt értek a

hajók. Innen a csóti leszerelő táborba vitték a volt foglyokat, ahol még három napot vett igénybe a hazatérésre
való „felkészítésük”.
Jávorik István unokája, Szakmány Ida így emlékezik:
„A nagyapám azt mesélte, hogy a Bajkálon túl, Csitától
nem messze egy faluba helyezték ki őket, ottani fogalmak
szerint egy nagygazdához. A ’17-es forradalom hatása
akkor még nem ért oda. Nagyon hideg vidék volt ez! A
tejet ponyvában szállították, és ha valaki kért, baltával
vágtak egy darabot.

Magyar viszonyokhoz képest elmaradott terület volt. A
fűtést, főzést a kemencében oldották meg: egy háromágú
állványra tették az edényt, abba rakták a főznivalót, és
betolták a kemencébe. Nem használtak fűszert, sót, vízben megfőzték a kását és más egyszerű ételeket. A házban nem volt ágy, a szoba valamelyik sarkában halomban
állt a szalma; azt este széthúzták, azon aludtak, nappal
pedig összehúzták. Sok volt a bolha, így ő olyan részen
aludt, ahol kevésbé csíptek. Télen napraforgót rágcsáltak,
és köpködték a héját. Az orosz gazdaság jóval kezdetlegesebb volt, mint az akkori magyar. A szántás-vetés módszerét ők mutatták meg nekik, amit elfogadtak, és alkalmazták is. Először táborba vitték őket, ott sokan meghaltak hasmenésben, megfáztak, romlott ételt kaptak. Ezért
azt mondta, hogy ő mindent megevett. A fogolytábor viszonyaihoz képest, a gazdáknál „sokkal jobb” körülmények voltak. Arról is mesélt a nagyapám, hogyan jöttek
haza, de sajnos erre már nem emlékszem.”
A világégés
után, 1925 elején Jávorik István Szakmány
Margittal (1901)
házasodott öszsze, és két
gyermekük született: István
1926-ban, Margit 1928-ban. A
környéken saját
földjeiket művelték – melyeket
fol y am atos an
gyarapítottak –,
és sok állatot is
tartottak. 1952ben a szovjet
t í p u s ú
„kollektivizálás”kor kuláknak minősítették, és bebörtönözték, magára maradt feleségének pedig a község elöljárója (Móri) azt javasolta, hogy hagyjon fel a gazdálkodással, mert nem tudja
majd teljesíteni a beszolgáltatást, és még őt is börtönbe
zárhatják. A földjeiket bérbe kellett adniuk… Jávorik
Istvánt Sztálin 1953. márciusi halála után engedték szabadon. Ma már leírható; az a nap százezrek-milliók számára
inkább az öröm, mint a gyász napja volt.
Jávorik István családjával folytatta dolgos mindennapjait, amíg ereje engedte. 1978-ban bekövetkezett haláláig
személyét tisztelet övezte a faluban, és nem tudott úgy
végigmenni az utcán, hogy kalapot ne emeltek volna előtte. Életébe többször belegázolt a XX. század számtalan
katartikus történése, ám mindig és mindig újrakezdett.
Tisztelettel emlékezem rá!
Prága Ildikó
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Nyári másodvetés

Érdemes elültetni az alábbi növényeket,
amelyek a gyors növekedésnek köszönhetően még a fagyok előtt megnőnek.
Hónapos retek
Huszonkét nap alatt beérik. Érdemes figyelni a káposztalepke hernyójára, amely
megrághatja a retket, vagy a csigákra, amelyek a leveleket
eszik. Emellett a
nagy nyári melegben
folyamatos
locsolást igényel.
Fejes saláta
A tojásos nokedli
legjobb kísérője. A
gyors növés mellett még a hideget is jól viseli,
így ősszel is végig szüretelhetjük.
Spenót
A növény félárnyékos helyen
harmincöt nap
alatt megfelelő
nagyságú leveleket hoz. Legkésőbb augusztus közepén kell elültetni, hogy az
októberi fagyok előtt leszedhessük. Bármilyen
talajon jól terem.

E.ON
Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.

Hibabejelentő:
06-80/533-533
Bővebb információ:
www.eon.hu

Bab
Bármelyik
fajtáját el lehet még ültetni két hónappal a fagyok beállta
előtt, de legkésőbb
augusztus közepéig.
Cékla
Ez a növény igazi őszi zöldség. Vetése után hat–nyolc hét kell, hogy
elérje teljes nagyságát.
Sárgarépa
Minden harmadik héten
újból lehet vetni augusztus közepéig. A növény folyamatos nedves
talajt
igényel,
vagyis gyakran öntözni
kell, hogy ne csak vékony szálakat teremjen.
Fűszernövények
Ezen az éghajlaton rengeteg fűszernövény
meg tud élni kint tavasztól őszig. Érdemes koriandert, bazsalikomot, kaprot, rozmaringot és
levendulát ültetni.
KL

2017. augusztus
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Amit az
iskolakezdésről
tudni kell

Hittantábor Szent László örökében
A jubileumi Szent László-év keretében zajlott az idei napközis
hittantábor. A téma személyesen is nagyon érint, hiszen egy
Szent László által alapított településről származom, és Ráckeresztúrnak is vannak hozzá köthető gyökerei. Daliás, egy fejjel
mindenki fölé magasodó alakja, lelki, emberi nagysága évszázadok óta kitűnő példája a lovagi eszmények megvalósításának.
Harmincegy hittanos gyermek öt napon át Szent Lászlóval és a
lovagi eszményekkel ismerkedhetett.
Hétfőn dr. Hankovszky Béla atya tartott előadást a templomban Árpád-házi szentünkről, diavetítést legendáiról. Ezután a fiúk
mint leendő lovagok elkészítették lovagi öltözetüket: sisakot,
kardot, a Szent László Lovagrend címerével díszített pajzsukat. A
lányok mint leendő lovagkisasszonyok csúcsos, fátylas süveget
barkácsoltak, és monogramjukkal díszített hímzett keszkenőt
varrtak. Megfestettük a tábor zászlaját is. Kedden Győrbe kirándultunk, és láttuk a Szent László-hermát, Magyarország harmadik
kiemelt ereklyéjét, valamint Mária könnyező kegyképét. Végigjártuk XX. századi szentünk, Boldog Apor Vilmos kiállítását, élveztük a kilátást a püspöki palota tornyából, ahova külön túlélőtúra
feljutni a majdnem kétszáz csigalépcsőn. Kisvonatoztunk, és
ellátogattunk egy zsinagógába is. Szerdán Visegrádra vitt az
utunk, ahol a királyi palotában megismerkedtünk a királyok mindennapi életkörülményeivel. A Szent László vetélytársáról, Salamonról elnevezett torony tövében igazi lovagi tornán vettünk részt
solymászröptetéssel. Itt csoportunkból került ki a produkció udvari
bolondja. Csütörtökön Ráckeresztúron jártuk körbe a Szent Lászlóhoz köthető nevezetességeket: Lászlópusztán a fából faragott
Szent László-szobrot a csoport fele most látta először (!). Sétáltunk a Szent László-patak partján, és megnéztük a Sacra Corona
című filmet. Pénteken reggel diákmisével kezdtünk, majd öt csoportban lerajzolták a gyerekek a Szent László-legendákat. A délelőttöt a várva várt lovaggá, lovagkisasszonnyá fogadás zárta.
Minden újdonsült lovag és lovagkisasszony oklevelet és igazi,
Erdélyből származó Szent László-pénzt kapott ajándékba. Délután íjászkodhattunk Kassai Lajos lovas íjász volt tanítványával,
Krisztinával.
A templomban megtekinthető a tábori zászló, több plakát és a
barkácsolt jelmezek is, hiszen a Szent László-év decemberig tart.
Hálásan köszönjük a Székesfehérvári Püspökségnek, Ráckeresztúr Község Önkormányzatának az anyagi támogatást, mely
által a gyermekek igen jutányosan vehettek részt ebben a programokban gazdag táborban. A hittantábor támogatói: Cseprekál
István, Csabi Élelmiszerbolt, Rácmenza Kft., ifj. Bendák Gyula, a
Glócz család, Szabó Feri bácsi, a Radócz házaspár, dr. Loncsár
Krisztina. Köszönöm a programok szervezésében és lebonyolításában való közreműködést Darufalvi Bernadettnek, Jankovics
Tündének, Pátkai Istvánné Éva néninek! Valamint Herkli Istvánné
Marikának és az egyházközség tagjainak, akik a hátteret biztosították, és finomabbnál, finomabb ételeket főztek, sütöttek nekünk.
Mindenkinek jó pihenést, további szép nyarat kívánok!
Dienesné Zsebi Regina

A tanévnyitó ünnepély szeptember 1-jén, pénteken, 8 órakor lesz
az iskola Hősök téri épületének udvarán. Ezen a napon az ünnepélyen kívül két tanítási órát tartanak az osztályfőnökök, a gyerekek 11
órakor mennek haza. Legyen náluk jegyzetfüzet,
tolltartó, és hozzák magukkal a bizonyítványukat!
Hétfőtől már órarend szerint folyik a tanítás, a
napközit és az étkezést is ekkortól biztosítjuk.
Kérjük a szülőket, hogy a napközi- és ebédigényeket legkésőbb szeptember 1-jéig jelezzék.
A pótvizsga augusztus 29-én, 9 órakor lesz, ezt
megelőzően 23-án és 24-én 10 órakor előkészítőt
tartunk a tanulóknak a Szent János téri épületben.
Az írószerlista augusztusban az iskola honlapján, illetve hivatalos Facebook-oldalán megtekinthető lesz, valamint megtalálható a helyi papírírószer boltban.
A tankönyvosztás augusztus 30-án, 8 órától
17 óráig lesz az iskola Hősök téri épületében.

Iskolavezetés

Szüreti felvonulás és bál
Ráckeresztúron
A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány

2017. október 14-én,
szombaton
tartja a községünkben hagyományos
szüreti felvonulást és az azt követő
szüreti bált.
Tisztelettel kérjük, aki szeretné
fogadni iskolás táncosainkat, jelezze
a 06-20/542-7616 telefonszámon.
Előre is köszönjük
együttműködő segítségüket.
Részletesebb tájékoztatást a szeptemberi
Ráckeresztúri Hírmondóban olvashatnak.
Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány
Kuratóriuma
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SZÍV CSÜCSKE ALAPÍTVÁNY
Településünk civil szervezetei közül a legfiatalabb a
Szív Csücske Alapítvány, melynek vezetője a
ráckeresztúri születésű Nagy János. Az alapítványt
2016-ban jegyezte be a cégbíróság, ám a munkát jóval
korábban kezdték. János jól
tudja, milyen az, amikor
nehéz körülmények között
kell felnőni. Szüleivel a volt
téeszházban laktak, a templom mellett. Az általános
iskola befejezése után egy
ideig a helyi téeszben, a
tehenészetben dolgozott.
Az ambiciózus fiatalember ezt követően a fővárosba
került. Kitanulta a vendéglátó szakmát, felszolgálóként
dolgozott, ma már üzletvezető. Munkája révén számos
ismerőst szerzett, akik örömmel segítenek a karitatív
tevékenységben, ha tudnak. S a legtöbbször tudnak.
Hol padlószőnyeggel, hol ruhaneművel, máskor tartós
élelmiszerrel, bútorral, tüzelővel. Az alapítvány fő támogatói között megtalálható építési vállalkozó, de
például az amerikai nagykövetségről is rendszeresen
kapnak tárgyadományokat, és sok ráckeresztúri is támogatja őket. Egy neves ügyvédi iroda vállalta az alapítvány és a támogatott családok jogi képviseletét.
Az alapítvány székhelyén rendszeresen tartanak
ruhaosztást, huszonhat ráckeresztúri és lászlópusztai
családdal állnak tartós kapcsolatban, két éve segítik
őket. Célzottan szeretnének segíteni: ha valakinek
kályhára, ágyra, székre, szekrényre vagy lámpára, hűtőszekrényre van szüksége, megpróbálják beszerezni.
Előfordult már olyan is, hogy bevezették a házba a
vizet, és a kerti csapot javították meg.
János nyáron a somogybabodi off road fesztiválra,
Európa legnagyobb terepjáró-autós találkozójára vitt
gyerekeket, mert tudja, milyen fontos, hogy a falu határán túl is élményekhez jussanak. A távolabbi tervek
között táboroztatás is szerepel.
Az alapítvány kuratóriumának tagja még a Dabason élő Kárpáti Noémi – aki a pályázatírásban vesz részt
– és a budapesti Sidó Zoltán. Munkájukat segíti a
Magyar Vöröskereszt is, az ételosztást például közösen
G.
szervezik majd meg.

A szervezet alapadatai
Név: Szív Csücske Alapítvány
Képviselő neve: Nagy János kuratóriumi elnök
Cím: 2465 Ráckeresztúr, Erkel Ferenc utca 17.
E-mail: szivcsucske@gmail.com
Adószám: 18731349-1-07
Bejegyzés éve: 2016
A szervezet célja:
Hátrányos helyzetben elő, szociálisan rászoruló lakosság számára munkahely-létesítés és foglalkoztatás, és a hátrányos
helyzetben élő, szociálisan rászoruló gyermekek védelme.
Cél szerinti besorolás: szociális, karitatív

Változások a
könyvtárban
Júliusban és
augusztus elején
a székesfehérvári Vörösmarty
Mihály Könyvtár
munkatársai
dolgoztak Ráckeresztúron.
Minden egyes könyvbe vonalkód került, s most már a teljes könyvtári állomány elérhető a Vörösmarty könyvtár
elektronikus katalógusában. A munka során kiderültek az
apróbb-nagyobb pontatlanságok (például a hibás raktári
jelzetek), s a jól
átgondolt apasztás is megtörtént:
a beteg, gombás
könyveket le kellett venni a polcról,
különben megfertőzhették volna a
többit is. Az elavult
vagy teljesen elrongyolódott köteteket szintén selejtezni kellett.
A többhetes munka Vati Éva, a Könyvtárellátási és
módszertani csoport tagja irányításával zajlott. Néhány
doboznyi „problémás” könyv a megyeszékhelyen kötött ki,
de csak átmenetileg, ugyanis a feldolgozó csoport tagjai
hamar gépre vitték azokat is.
Jelenleg a teljes állomány elérhető a Vörösmarty
Mihály Könyvtár katalógusában. A következő lépés az
elektronikus kölcsönzés
lesz majd, de az még a
jövő zenéje. Mindenesetre ha valaki kíváncsi,
megtalálható-e a
ráckeresztúri könyvtárban az Elfújta a szél, az
Abigél vagy éppen a
Berzsián és Dideki valamelyik kiadása, keresse
fel a www.vmk.hu honlapot, és kattintson az online katalógus gombra.
GÁ

A könyvtár nyitvatartási rendje
hétfő: 10.00–16.00
kedd: 10.00–14.00
szerda: 12.00–17.00
csütörtök: 14.00–17.00
péntek: 8.00–12.00
szombat: 9.00–11.00
vasárnap: zárva
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IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Kalandok és kérdések

Közösségi szolgálat és nyári munka
A könyvtárban időről időre közösségi szolgálatot teljesítő diákok is megfordulnak, akik sok hasznos feladatot
végeznek. Közreműködnek a leltárba vételben, a selejtezésben, a helytörténeti gyűjtemény digitalizálásában
vagy a kvízjátékok elkészítésében. Előfordul, hogy a
települési értéktár létrehozásában, bővítésében segédkeznek a fiatalok.
Fekete Kristóf két alkotása önmagáért beszél: az egyiken a templom és az első világháborús hősi emlékmű
látható (mindkettő része már az értéktárnak), a másik a
kastélyt ábrázolja, amely hamarosan bekerül a települési
és – reményeink szerint – a megyei értéktárba is.
Köszönjük Kristóf – és valamennyi diák – értékes
munkáját!

Vajon hogy lehet kerekesszékkel elszökni otthonról? Ráadásul repülővel.
Győri Dániel tizenhat
éves, mozgássérült fiú tudja a
választ. Danit édesanyja egyedül neveli, és azt akarja, hogy
a fiának jól menjen a tanulás.
Ezért tiltja el attól a zenekartól, amelynek tagja. Dani hirtelen felindulásból vásárol egy repülőjegyet Münchenbe, és útra kel. Miért
éppen oda? Kiderül...
A német reptéri McDonald’s-ban támad egy
újabb őrült ötlete. Anyja hitelkártyájával vesz egy
jegyet a Barça–Atlético meccsre, Barcelonába. Az
utazást is a legegyszerűbb módon próbálja megoldani: vonattal. Csak aztán semmi sem úgy alakul,
ahogy eltervezte.
Útja során bejárja Amszterdamot, feljut a párizsi
Eiffel-torony tetejére, alszik ódon kolostorban, zenél bajor nemesi kastélyban, de még a francia tengerparton is eltölt egy éjszakát. Minthogy nem veti
fel a pénz, időnként rákényszerül, hogy stoppoljon.
Sokféle emberrel találkozik, s közben rájön, milyen
magas az emberekben az Sz-faktor…

Kristóf Ágnes
(Mészöly Ágnes: Szabadlábon. Tilos az Á Könyvkiadó,
Budapest, 2016. A kötet megtalálható a könyvtárban. A
szerző további írásai is kölcsönözhetők: Sünimanó
[2015], Darwin-játszma [2015], Hanga és a lényegrablók
[2015], Tavaszi divatőrület [2015], Várkony és a könyvtár
réme [2016], Veszélyes vakáció [2016], Ez egy ilyen nap
[2016].)

www.fejerkszr.hu
Új könyvek a könyvtárban
Meyer, S.: A vegyész
Nyulász Péter: Az ellopott Mikulás-szán
Marton, Kati: A kém
Thuróczy Gergely: A megtalált tragédia
Diamond, K.: A tanár
Mikó Zsuzsanna: A terror hétköznapjai
Berry, S.: A velencei árulás
Cooper, C.: A baba fejlődése – lépésről lépésre
Masello, R.: Az Einstein-prófécia
Burnett, F. H.: A padlásszoba kis hercegnője
Nesser, H.: Az utolsó csepp
Beevor, A.: Berlin
Toibín, C.: Brooklyn
Magyar olimpiai lexikon 1896–2016
Cooke, E.: Rutherford park
Banks, R.: Jelmezbál; Ékkövek barlangja
Clegg, B.: Volt valaha családod
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SKANDINÁV
REJTVÉNY
(Forrás: skandomata.hu)

Juhász Ferenc egyik
verssorát rejtettük
el. Beküldendő a
verssor és a vers
címe.
A megfejtés beküldésének határideje:
2017. szeptember 5.

A 2017. júliusi rejtvény megfejtése:
Bródy Sándor: A tanítónő; ősbemutató:
Vígszínház, 1908.
Tíz helyes megfejtés
érkezett. A három
szerencsés nyertes:
Fritz
Ferencné,
Komondi Gáborné,
Rózsa Ferencné.

Gondolatébresztő…

A

nyeremények

a

„Legyünk figyelemmel azokra, akik boldogságunk könyvtárban vehetők
okozói, kertészek ők: virággal borítják be lelkünket.” át nyitvatartási időben.

(Marcel Proust)

Minden megfejtőnek
gratulálunk!

KISKUNFÉLEGYHÁZA
Bács-Kiskun megye harmadik legnagyobb városában mintegy harmincezren élnek. A Duna-Tisza köze homokhátságára
a tatárok elől menekülő kunokat IV. Béla király telepítette le
1239-ben. A nomád életmódot folytató kunok katonai szolgálataikért cserébe IV. László királytól jelentős kiváltságokat:
jogszolgáltatási és igazgatási autonómiát nyertek. A helység létezését először 1389-ben kelt királyi
oklevél említi „Feledhaz” néven. A város jeles szülötte Móra Ferenc, s Petőfi Sándor is szoros szálakkal kötődik Félegyházához, hiszen a gyerekkorát ott töltötte. A város nevezetességei közé tartozik a
Kiskun Múzeum, a Petőfi-szobor és -emlékház, a Móra Ferenc Emlékház, a Hattyúház, a városháza, a
Sarlós Boldogasszony- és a Szent István-templom, a kálvária székely kapuval. Különleges és egyedülálló a börtönmúzeum, amelyben a betyárok és a pandúrok legendája kutatható.

Móra Ferenc-szobor ● A város jeles szülötte Móra
Ferenc író. Születésének százhuszonötödik évfordulóján, 2004. július 19-én avatták fel a képen látható szobrot, mely a városközpontban, a Móra Ferenc
téren található. Alkotói: Markolt György szerző, Mihály Gábor bronzöntő, Baráz Tamás kőszobrász,
Markolt Sebestyén segéd. A bronzból készült ülőalakos szobor Móra Ferencet subával letakart
mészkő pamlagon, beszélgetés közben, kezében
kalappal, ülőhelyzetben ábrázolja. Az író arcán jelen
van a Mórára oly jellemző szelíd, belső kisugárzás.
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Bemutatkozik
Novák Ferenc edző

Az MPF Ráckeresztúr
labdarúgó-csapat új
edzővel indul az augusztusban kezdődő,
megyei II. osztályú bajnokságban.
Az ötvenhárom esztendős Novák Ferenc
1979–1988 között játékosként tagja volt az NB IIIas Budafok, a megyei I. osztályban játszó Iváncsa
keretének, majd az Érdi VSE, a Honvéd Ságvári SE és a
Diósdi TC öregfiúk csapatában szerepelt. Edzőként
1981-től Iváncsán, Érden, Százhalombattán és Ercsiben
tevékenykedett. 2002–2004 között a Bozsik Program
alközpontvezetője, 2005–2010 között a Pest Megyei
Labdarúgó Szövetség edzőbizottságának tagja. A Korszerű szakmai ajánlások labdarúgó-edzők részére című,
2005-ben megjelent kötet társszerzője. Az UEFA A licences edzőképző tanfolyamot 2006-ban végezte el.
Novák Ferenc az Érd és Térsége Víziközmű Kft.-nél
dolgozik mint munkavédelmi és tűzvédelmi vezető.
1982-ben nősül, felesége tanítónő. Két gyermekük, egy
unokájuk van. „Számomra a család jelenti a legtöbbet,
hiszen nélkülük és főleg a feleségem türelme nélkül nem
tudnék élni ennek a szenvedélyemnek” – nyilatkozta.
RH; fotó: www.erdivizmuvek.hu
Az MPF Ráckeresztúr csapat idei első mérkőzését a
Fejér Megyei Kupa első fordulójában a Vértesacsa ellen
játszotta. Az eredmény: Vértesacsa–MPF Ráckeresztúr
0–6 (0–3). A következő ellenfél a Kápolnásnyék csapata
volt, mely azonos csoportban szerepel a bajnokságban.
Szoros küzdelemben maradtak alul a ráckeresztúriak:
MPF Ráckeresztúr–Kápolnásnyék 3–4 (1–1).

A CSILLA ÉLELMISZERBOLT
(Ráckeresztúr, Kossuth Lajos u. 13.)

folyamatosan bővülő árukészlettel
várja kedves régi és új vásárlóit.

Az őszi szezon menetrendje
AGÁRDI TERMÁL Megyei II. osztály (felnőtt)
augusztus 13., 17:00 Kisláng-Telmex–MPF Ráckeresztúr
augusztus 20., 17:00 MPF Ráckeresztúr–Kápolnásnyék
augusztus 27., 17.00 LMSK Cobra Sport–MPF Ráckeresztúr
szeptember 3., 16.30 MPF Ráckeresztúr–Szabadegyháza
szeptember 10., 16.30 Vajta–MPF Ráckeresztúr
szeptember 17., 16.00 MPF Ráckeresztúr–Pusztaszabolcs
szeptember 24., 16.00 Velence–MPF Ráckeresztúr
október 1., 15.00 MPF Ráckeresztúr–Besnyő-Iváncsa II.
október 8., 15.00 Aba-Sárvíz–MPF Ráckeresztúr
október 15., 14.30 MPF Ráckeresztúr–Sárbogárd II.
október 22., 14.30 Seregélyes–MPF Ráckeresztúr
október 29., 13.30 Rácalmás–MPF Ráckeresztúr
november 5., 13.30 MPF Ráckeresztúr–Nagykarácsony GYSA
november 12., 13.30 Adony–MPF Ráckeresztúr
november 19., 13.00 MPF Ráckeresztúr–Káloz

Akciók, törzsvásárlói kártyával
rendelkezők részére minden
vásárlásnál 3%-os kedvezmény.
Nyitva tartás:
hétfő–péntek: 6.00–20.00
szombat: 7.00–14.00;
vasárnap: 7.00–13.00
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Utoljára együtt a fészekben Napfény, Napsugár,
Nádas és Naspolya

ÚTRAVALÓ ÜZENET
„Magunkon ítélkezni sokkal
nehezebb, mint máson. Ha
sikerül helyesen ítélkezned
saját magad fölött, az annak a
jele, hogy valódi bölcs vagy.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

NYEREMÉNYJÁTÉK
Mi látható a képen? A fotó
Ráckeresztúron készült. Kérdés, hogy pontosan hol.

Kirepültek
Vendég a háznál minden gyermek. Amíg lehet, a szülők gondoskodnak róluk, a lehető legjobbat szeretnék nekik, féltve óvják, aggódva figyelik lépteit. Nincs ez másként a gólyáknál
sem. A szülők példás türelemmel, odafigyeléssel törődnek kicsinyeikkel, élelmet, vizet szállítanak nekik, ha kell, árnyékot
tartanak fölöttük. Megvédik őket az idegen, betolakodó gólyáktól. Ám eljön az idő, amikor a fiókák sokszori szárnypróbálgatás után a maguk útjára indulnak. Kirepülnek a biztonságos fészekből. Timi és Misi négy utóda, Napfény, Napsugár,
Nádas és Naspolya is ezt tette, mert eljött az idő. Kirepültek. ■

Almás piskóta cukor nélkül (50 perc, kb. 12 szelet)
Hozzávalók: 4 tojás, 2 kiskanál folyékony édesítőszer, 1 csomag
sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor, 6 evőkanál étkezési keményítő,
2 evőkanál meleg víz; a tetejére: 5-6 savanykás ízű alma, 1 kiskanál
őrölt fahéj, 2 kiskanál folyékony édesítőszer, 10 dkg sütőmargarin
A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjét kemény habbá verjük, ekkor apránként hozzáadjuk az édesítőt. Egyesével belekeverjük a tojássárgáját. A
sütőport a keményítővel forgatjuk össze, majd fakanállal az előzőekbe
keverjük, végül hozzáadjuk a vizet.
Egy kb. huszonnégy centiméter átmérőjű kerek tortaformát zsírpapírral kibélelünk, vagy margarinnal kikenjük. Beleöntjük a masszát, s szépen
elsimítjuk.
Megmossuk, meghámozzuk az almát, majd félbevágjuk, és a magház
eltávolítása után vastagabb cikkekre vágjuk. Összekeverjük a fahéjjal és az
édesítőszerrel, a tésztába nyomkodjuk. A margarint egycentis kockákra
vágjuk, s elosztjuk a sütemény tetején. Meleg sütőben kb. huszonöt percig sütjük. Ha kihűlt, feldaraboljuk, s meghinthetjük a tetejét szórható
édesítőszerrel.
(Egy szelet: 144 kcal)

A megfejtéseket személyesen is
leadhatják a könyvtárban nyitvatartási időben, vagy elküldhetik a
következő e-mail címre:
rackereszturi.hirmondo@gmail.com

Határidő: 2017. szeptember 5.
Előző havi játékunk megfejtése:
az orvosi rendelő udvarán lévő
kút részlete. Öt helyes megfejtés
érkezett, a nyertes: Bajnok
Csaba. Gratulálunk! A nyeremény a könyvtárban vehető át
nyitvatartási időben.
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