
 

 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                             2017. június 

Tudósítás a Tavaszi Vigadóról 
 

Diáktalálkozó Sajókeresztúron 
 

Mosoly percek 
 

Új rovat: Értékmérő 
 

Skandináv rejtvény; nyereményjáték 

Szent László, a „lovagkirály”  
trónra lépésének 940.,  

szentté avatásának 825. évfordulójára 
emlékezünk Kosztolányi Dezső és  

Nagy László költeményével 
 

 

Szent László jelenése 
 

Viharra dördült az ég alja távol. 
László morzsolta a szent olvasót, 
aztán letette, s a vén bibliából 
halkan, hivőn deákul olvasott. 
 
Hálát adott, hogy jámborak a népek, 
s kihalt az elhagyott pogány berek. 
Szavára villám lobbant és setét lett, 
az arca elsápadt s megreszketett. 
 
És messze az ég kékes, ferde, kancsal 
tüzét veté el a felhőn vadul, 
úgy, mint midőn még háborgott Hadúr. 
 
S vér-csapta szüggyel a fényködbe fent 
a karcsu gím könnyezve megjelent, 
halálra válva, lángoló aganccsal… 

 
* 
 

A meggyfa alatt 
 

Kerted végében roskadozva 
egy pírhólyagos meggyfa áll, 
aljában térdel teéretted 
szent László, szép aranykirály. 
 
A hajló meggyfán megkötözve 
egy fehér angyal reng, röpös, 
meggyet szakítok, elpattantom, 
attól lesz ajkad vérvörös. 
 
Gallyat török: rubinkoszorú 
ott remeg homlokod körül, 
a meggyfa táncol és az angyal 
megszabadulva elröpül.  
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

Gyógyszertári ügyelet 
jún. 17., 18.: Ráckeresztúr �06-25/455-812 
jún. 24., 25.: Ercsi �06-25/505-790 
júl. 1., 2.: Martonvásár �06-22/569-146  
júl. 8., 9.: Ráckeresztúr 
júl. 15., 16.: Ercsi 
júl. 22., 23.: Martonvásár 
júl. 29., 30.: Ráckeresztúr 
 

Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; �25/455-804) 
 

A háziorvosok nyári rendelési 
ideje a 6. oldalon olvasható! 
 

Dr. Bánovics Ilona  
�06-30/475-5781 
Asszisztens: Erdősi Zoltánné 
Dr. Mihalicza Ingrid  
�06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva 
 

Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30  
Vérvételhez előjegyzés szükséges! 
Időpont-egyeztetés a háziorvosi  
rendelésen lehetséges.  
 

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. Időpont-
egyeztetés szükséges! 
 
 

Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktu-
álisan 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) 
 
 

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

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 

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, péntek: 8.00−12.00  
               szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00  
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  

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

Avar és kerti hulladék égetésének engedélyezett időpontja 
Minden kedden 14–20 óra között, minden szerdán 8–14 óra között, 

minden szombaton 8–12 óra között 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 

Változnak a sírhelymegváltási díjak a temetőnkben. 
     2017. július 1-jétől az egyszemélyes sírhelyek 25 éves 
megváltási díja 20 000 Ft-ra, a kétszemélyes sírhelyek 
megváltási díja 40 000 Ft-ra emelkedik. 
     Az idén lejáró sírhelyeket 2017. július 1-jéig még a régi 
áron lehet újraváltani. 
 

Pátkai István  
a Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség világi elnöke 
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

A lovagkirálynak is nevezett I. László magyar király a 
források szerint erkölcsös, erényes és mélyen vallásos 
férfi volt. Kiváló katonai képességekkel rendelkezett, 
hatalmas termetével kimagaslott a többiek közül. A 
csatákban élen járt bátorságával, ügyességével, ezért is 
vált fokozatosan nagyon népszerűvé. Amikor 1077-
ben királlyá választották, azonnal hozzáfogott a rend-
teremtéshez. Törvényei a magántulajdon védelmének 
megszilárdítását célozták. 
     A középkori Szent László-kultusz akkor bontako-
zott ki igazán, amikor III. Béla pápai jóváhagyással 
1192 júniusában szentté avatta I. Lászlót. A magyar 
lovagi kultúra őt tekintette példaképének, nagyváradi 
sírja csodatévő zarándokhellyé vált. Számos legenda és 
monda is fűződik Szent László nevéhez, és sok telepü-
lés, templom viseli nevét. 
     Közvetlen környezetünkben nagyon sok Szent  
Lászlóra utaló elnevezés található. Ráckeresztúr határá-
ban folyik a Szent László-patak, a Kanális. A műemléki 
védelem alatt álló, 1779-ben készült Szentháromság-
szobor elején I. László lovagi öltözetben látható, kezé-
ben rövid nyelű harci bárdot tartva. Lászlópuszta a 
magyarok népszerű királyáról kapta a nevét, hajdan 
Szentlászló néven falu volt. Ma árnyas fák alatt, az  
autóútról alig látható helyen található a király szelíd-
gesztenyefából faragott szobra, Móricz József  fafaragó 
alkotása. Elgondolkodtató, hogy vajon nem lenne-e 
méltóbb helye a Hősök kertjében vagy akár a       
templomkertben…  

Gajdó Ágnes 

Kilencven esztendő 
 

Kilenc évtized hosszú 
idő. Mi minden történhet 
ennyi év alatt?! Sok jó is, 
s biztosan sok-sok szo-
morúság is. Az élet már 
csak olyan, hogy hol 
felhőtlenül boldogok 
vagyunk, örülünk egy-
egy színes pillangónak 
is, máskor azon is búsla-
kodunk, aminek talán 
épp örülnünk kellene… 
     Csordás Jánosné 
Bányai Erzsébet jól tudja 
ezt. Az idős asszony ma 
már derűsen szemléli a 
környezetét, s örül min-

den szép és jó szónak. Szellemileg, lelkileg friss, ma is 
szemüveg nélkül olvas, és ha csak teheti, kedvelt elfog-
laltságának hódol: ke-
resztrejtvényt fejt. Ré-
gebben nagyon szere-
tett kertészkedni, volt, 
hogy órák hosszat 
gyomlált, kapált, s köz-
ben belefeledkezett a 
természet szépségébe.  
     Erzsi néni kilencven 
esztendővel ezelőtt, 
1927. március 27-én 
született Budapesten. 
Idén, a kilencvenedik 
születésnapján díszes 
emléklapot kapott, s az 
önkormányzat képvise-
letében Bilikné Bakonyi 
Edit virágcsokorral 
köszöntötte. 
     A település lakói nevében jó egészséget, nyugalmas 
napokat kívánunk Erzsi néninek. Isten éltesse! 

RH 

Köszönet a virágokért 
 

A játszótér szebbé tételéhez járult hozzá a Roxána virág-
bolt vezetője, Árokszállási Istvánné önzetlen felajánlásá-
val. Ezúton is köszönjük a száz tő virágot, amely színesí-
ti, vidámabbá varázsolja a közösségi teret mindannyiunk 
örömére. 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

FELHÍVÁS 
Tisztelt Ráckeresztúriak! 

Régi fényképeket keresünk  
a Szűts–Ivánkay-kastélyról (Kossuth L. u. 37.),  

elsősorban a kastélybelsőt  
ábrázoló fotókat.  

Kérjük, akinek van ilyen képe, küldje el          
e-mailben (racker.ph@rackeresztur.hu), vagy 

hozza be a polgármesteri hivatalba,  
hogy lemásoljuk. 

Köszönjük segítségüket! 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
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TAVASZI VIGADÓ, RÁCKERESZTÚR, 2017. MÁJUS 13. 
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TAVASZI VIGADÓ, RÁCKERESZTÚR, 2017. MÁJUS 13. 

Kisvonat, körhinta, kürtöskalács 
 

Bár a délelőtti eső némi riadalmat keltett a szervezők 
körében, az időjárás délutánra kedvezőre fordult, s 
napsütésben indulhatott a sokszínű program. Dienes 
Gábor alpolgármester és Molnár Nóra, a fesztivál házi-
asszonya köszöntötte a szép számú közönséget, majd 
Aradszky László lépett színpadra. Sokan énekelték a jól 
ismert slágereket: Isten véled, édes Piroskám, Pókháló 
van már az ablakon, Nem csak a húszéveseké a világ.  
     A kicsiknek az Apacuka zenekar muzsikált, majd 
retro hangulatba került a népes publikum, amiről az 
Abba Sisters gondoskodott. A lelkesedés egyre foko-
zódott, Szabó Ádám harmonikás fellépését hatalmas 
ováció és vastaps követte. Mózsik Viki és táncosai, 
azaz a Dinamic Dance Crew (ECDS Martonvásár) 
most sem okoztak csalódást. Dübörgött a színpad, a 
tőlük megszokott lendületes koreográfiát öröm volt 
nézni. A fesztiválsátorban egyre többen lettek, szinte 
már egy gombostűt sem lehetett leejteni, amikor a 
Delta zenekar koncertje kezdődött. A fergeteges buli-
ból Matyi és a Hegedűs is kivette a részét, majd a szin-
tén közkedvelt Mátrix zenekarral és utcabállal zárult a 
program.  
     A délután folyamán a Magyar Vöröskereszt helyi 
szervezete véradást szervezett. A gyerekeket sötétedé-
sig kreatív sátor várta, ahol alkothattak, 
kézműveskedhettek kedvükre. A lászlópusztai tejüzem 
és az Ercsi felé eső körforgó között közlekedő gumi-
kerekes kisvonat mindig megtelt.  
     A látogatók elégedetten nyilatkoztak a rendezvény-
ről, a szervezők is sikeresnek értékelték, s úgy terve-
zik, jövőre újra lesz Tavaszi Vigadó.            

       (–dó) 
 

(Képek: Delta zenekar hivatalos oldala, Mátrix zenekar hivatalos 
oldala, Matyi és a Hegedűs hivatalos oldala, gá) 
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Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat 
képviselő-testülete 2017. májusi ülésein hozott dön-
tésekről: 
 

● Felülvizsgáltuk a Mosoly Óvoda alapító okiratát. 
● Jóváhagytuk az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati ZRt.-
vel kötendő hálózati csatlakozási szerződést. 
● Támogattuk az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft.-nek az EFOP-2.2.19-17 kódszámú, 
„Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályá-
zaton történő részvételét. 
● A gárdonyi rendőrkapitány és az ercsi őrsparancsnok je-
lenlétében megvitattuk a rendőrség 2016. évi munkájáról 
szóló beszámolót. 
● Jóváhagytuk az önkormányzat 2016. évi zárszámadását. 
● Tárgyaltunk az önkormányzati területek fűkaszálásáról. 
● Megvitattuk az önkormányzati honlap karbantartását. 
● A „Falunk diákja” kitüntetésre jelölteket támogattuk, aho-
gyan a részükre szervezett kirándulást is. 
● Elbíráltuk a háziorvosok helyi adókkal kapcsolatos kérelmét. 
● Jóváhagytunk egy megállapodást Bp. XVII. kerületi 
Rákosmente önkormányzatával. 
● Kiléptünk a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből. 
● A Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornaháló-
zat Fejlesztő Önkormányzati Társulás, valamint a Többcélú 
Kistérségi Társulás 2016. évi munkájáról szóló beszámolókat 
elfogadtuk, és jóváhagytuk a működésükkel kapcsolatos 
határozatokat. 
● Elfogadtuk az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést. 
● Megtárgyaltuk a lejárt határidejű képviselő-testületi határo-
zatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést. 
● Jóváhagytuk a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer által 
2016-ban nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatót. 
● Döntöttünk nyomtatóbeszerzésről, és a focipályán a kispad 
betonozási munkáihoz történő hozzájárulásról. 
● Tájékoztatás hangzott el az önkormányzat folyamatban 
lévő pályázatairól és azok várható eredményéről. 
● Zárt ülésen bíráltuk el a települési támogatás iránti kérel-
meket. 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK   A zöldhulladék-szállításról 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017. 
évtől a zöldhulladékot a megküldött tájékoztatóban 
szereplő időpontban szállítjuk el, kizárólag biológiai-
lag lebomló zsákban vagy kötegelve. 
     Társaságunk alkalmanként 1 db (azaz összesen 8 db) 
VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag lebomló zsákot biz-
tosít díjmentesen. 
     Az ezen felül keletkezett zöldhulladékhoz szükséges biológia-
ilag lebomló zsákról a fogyasztó köteles gondoskodni, amelyek 
beszerzési forrásáról honlapunkon vagy az ügyfélszolgálati iro-
dákban tájékozódhat. 
     A Társaságunk által biztosított zsákok a helyi ügyfélszolgála-
tokon vehetők át: 2451 Ercsi, Mártírok útja 47. 
Ügyfélfogadási idő: hétfő 13:00–16:00; szerda: 7:00–16:00; 
péntek: 7:00–13:00.  
Telefon: +36-30/990-5327 E-mail: ercsi@vertikalrt.hu 
          Köszönettel:                              Vertikál Nonprofit ZRt. 

Tájékoztatás a fogászati rendelésről 
 

2017. június 1-jétől bővíti szolgáltatását a Jenei Fogászat a 
ráckeresztúri fogászati rendelőben, amelynek apropóján egy 
újabb fogorvost, dr. Berkics Andreát állítja szolgálatba. Így a 
páciensek kezelése felgyorsul, és ezzel egy időben az eset-
legesen feltorlódott várólista csökkenése várható a közeli 
jövőben.  
     További fejlesztés érdekében egy teljesen új fogászati 
kezelőegységet is kap majd hamarosan a rendelő, amelyet 
kihasználva akár két széken egyszerre két beteget is képe-
sek leszünk kezelni egyazon időben. 
     Ráckeresztúr Község Önkormányzata továbbá légkondici-
onáló berendezést is telepíttetni fog a fogászati rendelőbe, a 
nagy nyári melegben is biztosítva az egyenletes és megfelelő 
hőmérsékletet, amely szintén a páciensek kényelmét és a 
szolgáltatás minőségének emelését szolgálja. 
     Bízunk benne, hogy a fent említett beruházások és változ-
tatások a helyi lakosok legnagyobb megelégedését szolgál-
ják majd. 

Jenei Fogászat 
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Mécsesek, virágok a hősök emlékére 
 

Az első és második világháborúban elesett katonákra – hősökre 
és áldozatokra – emlékeztünk május utolsó vasárnapján.  
     Az ünnepi megemlékezésen a Pávakör hátországi dalcsokrot 
adott elő, majd Bócz Anna mondott verset. Dienes Gábor alpol-
gármester ünnepi beszédében kiemelte, fontos feladatunk az em-
lékművek ápolása, rendben tartása és a méltó megemlékezés 
egyaránt, hiszen sok család ma is fájdalommal gondol arra, hogy 
hozzátartozójuk idegen földben, netán jeltelen sírban nyugszik. Az 
elesetteket nem tudjuk kárpótolni, s megjutalmazni sem tudjuk 
bátorságukat. Köszönetünket, hálánkat tudjuk leróni, s azzal tisz-
teleghetünk emlékük előtt, ha megbecsüljük nyugalmas hétköz-
napjainkat, szabadságunkat, boldogságunkat.   
     Garai Lilla Gyóni Géza Csak egy éjszakára című költeményét 
szavalta mély átéléssel, majd a kibővült BOR-ÁSZOK Dalárda 
Egyesület katonanótákból álló összeállítását hallgathatták meg az 
emlékezők. Varga Lóránt a Feledhetetlen múlt című verssel arra 
figyelmeztetett: „Szálljon a múlt emléke apáról a fiúra.” A Pávakör 
a Fogolydalt és a magyarok világhimnuszát énekelte, a megemlé-
kezés a Boldogasszony anyánk ősi himnusszal zárult. Az emléke-
zők tiszteletük jeléül egy-egy szál virágot helyeztek el, mécsest 
gyújtottak, jelezve, hogy nem felejtik a régieket.                       (G.) 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  
Kedves emlékező Ráckeresztúriak! 

 

Kereken száz esztendeje, 1917-ben iktatták törvénybe 
az elesett magyar hősök emlékezetét, még az első 
világháború idején.  Tíz esztendővel később egy 1927. 
évi törvény kimondta, hogy minden év májusának utol-
só vasárnapját a magyar nemzet a hősi halottak emlé-
kének szenteli. 
     Volt olyan időszak a történelmünkben, amikor évti-
zedekig nem tartották, nem tarthatták meg nyilvánosan 
az emlékünnepet. Itt, Ráckeresztúron, nem nagyon 
találni olyan embert, akinek rokona, hozzátartozója ne 
lett volna érintett valamelyik háborúban. 
    Miért is olyan fontos, hogy ne feledkezzünk meg a 
háborúk áldozatairól, és emlékműveket állítsunk tiszte-
letükre? 
     Halottainkat a temetőben helyezzük örök nyugalom-
ra, gondozzuk, virágokkal díszítjük sírjukat. Az első és 
második világháború hadi eseményeinek többsége 
nem magyar földön zajlott, és az elesettek nagy részét 
idegen országban, jeltelen sírokba temették. A hozzá-
tartozók szerettük elvesztése iránt érzett fájdalmát 
tovább növelte, hogy nem tudták, rokonuk hol van 
eltemetve, sírjukat nem gondozhatták. Az emlékművek 
ápolása, rendben tartása és a méltó megemlékezés 
fontos feladatunk. Az itt látható I. világháborús emlék-
művet nyolcvan évvel ezelőtt avatták fel, és az elmúlt 
évben pályázati forrásból sikerült felújítani. A XX. szá-
zadi világháborúból haza nem tért katonákra ma még 
együtt emlékezünk azokkal, akiket ők szerettek, s akik 
őket hazavárták. Ám nem szabad megfeledkeznünk az 
idő könyörtelen múlásáról. Lassanként elköltöznek az 
anyák, az apák, a testvérek, a hitvesek s a gyermekek 
is. A hadak útjára tért katonák ma már minden család 
részét képezik, mert ők azért haltak meg, hogy mi él-
hessünk. Mindenki, aki – ha hívta a haza – életét ál-
dozta, a mi bajtársunk, a mi hősi halottunk. 
     Akikről a mai nap szól, azok is hozzánk hasonló, 
egyszerű, hétköznapi emberekként éltek mielőtt kato-
nák, hősök, vértanúk lettek. Reggel ugyanolyan álmo-
san ébredtek, este ugyanolyan fáradtan tértek haza a 
mezőn, gyárban, hivatalban töltött dolgos nap után. 
Ugyanolyan szeretettel ölelték át feleségüket, ugyan-
olyan gondoskodással vették ölbe gyermeküket. Úgy 
gondolták, ez már így is marad: csöndesen élhetik 
munkás hétköznapjaikat, nevelhetik gyermekeiket, 
építhetik a házukat, láthatják felnőni unokáikat. 
     Nem születtek hősnek, de amikor a hely és az idő 
megkívánta, akkor talán félve, fázva, de vállalták sor-
sukat. Egyszerű életükre, családjukra, hétköznapi gyar-
lóságaikra gondolva még jobban átérezzük felelősség-
vállalásuk és áldozatuk súlyát és értékét. 
     Nem tudjuk őket kárpótolni a veszteségeikért, nem 
tudjuk már megjutalmazni a bátorságukat. Köszönetün-
ket, hálánkat, tiszteletünket is csak sírjuk felett tudjuk 
leróni. Annyival azonban tartozunk nekik, hogy megbe-
csüljük nyugalmas hétköznapjainkat, szabadságunkat, 
boldogságunkat. A költő szavaival zárom gondolataim: 
„Egy mécses imbolygó lángja; / egy néma fedetlen 
főhajtás; / részvét és mélységes tisztelet! / A magyar 
nemzet fiai / soha nem hunyhatnak szemet / Hőseink 
dicső tettei felett!                                     Dienes Gábor 

Gondolatébresztő… 
 

 

 

„A haza nem oszt ajándékokat,      
a haza áldozatokat követel.” 
 

 

(Jókai Mór) 
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Ismerd meg településedet! 
 

Többfordulós honismereti vetélkedő 
 
 
 

Iskolánk 6. b osztályos diákjai három csapattal vettek részt 
a M-ART (Magyarországi Alkotóművészek Közép-
dunántúli Regionális Társasága) munkatársai által szerve-
zett többfordulós honismereti vetélkedőn. A szervezők 
között volt Sevella Zsuzsa is, akinek szülőfaluja Ráckeresz-
túr. 
     A diákok a három írásbeli forduló feladatait megoldva 
közelebb kerülhettek a régi idők szokásaihoz, hagyomá-
nyaihoz. Megismerhették a nagyszülők, dédszülők által 
használt eszközöket, feleleveníthették a népi szokásokat. 
A kutatómunkának köszönhetően sok új ismeretre tettek 
szert. Az írásbeli fordulók után márciusban Székesfehérvá-
ron került sor a döntő megmérettetésre. A szervezők a 
játékos feladatokon kívül gondoskodtak az ismeretbővítés-
ről, illetve a kiváló hangulatú időkitöltésről is.  A hangszer-
bemutatót, a kézműves foglalkozásokat és a táncházat is 
nagyon élvezték a gyerekek. 
     Versenyzőink szépen szerepeltek, bár dobogóra nem 
álltak, de munkájuk jutalmaként mindhárom csapat részt 
vehetett egy budapesti kiránduláson (múzeumpedagógiai 

foglalkozás a Ma-
gyar Népi és Ipar-
művészeti Múze-
umban, séta a bu-
dai várban, a     
Mi, magyarok című 
interaktív kiállítás 
megtekintése).  
     Tartalmas, ér-
dekes és izgalmas 
programsorozat 
részesei lehettünk 

azzal, hogy jelentkeztünk a vetélkedőre. A verseny eredeti 
célja – a saját település hagyományainak, szokásainak, ér-
dekes embereinek közelebbi megismerése – sikeresen 
megvalósult. 
 
Résztvevők: Ábrahám Viktória, Fodor Anna, Palkó Petra, 
Szakolci Dorina, Gondi Evelin, Elek Miklós, Hujber 
Ádám, Pintér Olivér, Horváth Hunor, Ferenczi Dávid, 
Somodi Levente, Világosi Gergő 

 
Orbán Erika 

Elsők lettek 
 

Az Országos honisme-
reti tanulmányi verse-
nyen első helyezést ért 
el a 4. a osztályos   
Barabás Botond, Drozdik 
Balázs, Somodi Zalán és 
Venczkó Vencel. Felké-
szítőjük Drozdikné 
Nagy Ágnes Tünde.  
     Gratulálunk! 

Gyermek- és családi nap 
 
 

Az alsó tagozatosok versenyét lázas készülődés előzte 
meg: csapatalkotás, menetlevél-készítés, zászlófestés, 

csatakiáltás költése és tanulása. Osztályonként   két-két 
csapat szerveződött (tizen-hat csapat), ők nyolc állomá-
son érdekes ügyességi és logikai feladatokkal találkoz-
hattak. 
     A gyerekek kellemes, jó hangulatú délelőttöt tölthettek 
el, melynek végén a várva várt eredményhirdetés sem 
maradt el. A legjobban teljesítő csapatok fagylaltkupono-
kat nyertek, melyeket a helyi cukrászdában válthattak be. 
     Ezúton szeretnénk megköszönni a részt vevő szülők 
segítségét, akik az állomásokon várták a gyerekeket, s 
lebonyolították az éppen aktuális versenyfeladatokat. 

Gajdóné Csillár Enikő 
* 

A felső tagozatos diákokat a falu tíz különböző pontján 
várták feladatok. A diákönkormányzat által szervezett 
programon a tanulók menetlevéllel a kezükben, hangos 
csatakiáltások kereszttüzében mérték össze tudásukat, 
ügyességüket. Az első helyezett a Végzős diákok (8. b) 
csapata lett, a második helyezést a Tollfelvásárlók (8. a) 
csapata érte fel, míg a harmadik legjobbnak a Fagyik    
(7. b) csapata bizonyult. 

Ebben az évben szinte kivétel 
nélkül minden csapat rende-
zetten, kulturáltan tért vissza 
az iskolába, és külön öröm volt 
számunkra látni, hogy a fáradt-
ság ellenére szívesen vettek 
részt délután az iskola hagyo-
mányos rendezvényén, a csa-
ládi napon is.    

Gajdó Rita 
* 

A családi napon volt tűzoltó-
bemutató, ismét találkozhattak 
a gyerekek a Zöld Erdő      
Vadásztársaság képviselőivel, 

a rendőri munkát is megismerhették közelebbről, vala-
mint a székesfehérvári Heros Állatmenhely képviselőjével 
is beszélgethettek a kutyákról, nevelésükről, a gazdik 
felelősségéről. A gyerekek csúszdázhattak is, lovagolhat-
tak pónin, lovas kocsikázhattak Dobi apuka segítőkész 
felajánlásának köszönhetően. 
     Reméljük, mindenki jól érezte magát, s bízunk abban, 
hogy jövőre is együtt tölthetjük a gyermeknap délutánját 
szülőkkel, gyerekekkel egyaránt, hiszen a jó hangulatú 
együttlét a legfontosabb számunkra.            Orbán Erika 
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A ballagásról és a tanévzáróról, valamint az iskolai 
sporteredményekről következő lapszámunkban  
olvashatnak részletes összefoglalót. (A szerk.) 

Tánc, tánc, tánc 
 

Az ötödikes Turai Kíra 
szinte előbb tudott tán-
colni, mint járni. A tánc 
szeretetét édesapjától 
örökölte, aki szintén tán-
col. Kíra óvodás korától 
kezdve rendszeresen jár 
az Iringó Táncstúdióba, 
ahol latin táncokat tanul. 
A hét hat napján az isko-
lai tanórákat követően 
kőkemény edzéseken vesz részt, ahol százhalom-
battai, pátyi, érdi társaival együtt latin-amerikai 
tánclépésekből látványos koreográfiákat sajátítanak 
el. A tizennégy főből álló csoport számos rendez-
vényen mutatta és mutatja be tudását, fellépésekre 
járnak, versenyeken vesznek részt. Kíra két éve 
Európa-bajnok lett latin tánc formációban, leg-
utóbb a 8. Danza Ku-
pa táncversenyen má-
sodik helyen végeztek. 
     Májusban a százha-
lombattai Barátság 
Kulturális Központ a 
városi gyermeknap 
alkalmából Turai Kírát 
példamutató szorgal-
máért, kitartásáért és 
elkötelezettségéért Janikovszky Éva-díjban részesí-
tette. Az oklevél mellé szép emlékplakett is járt. 
      Kíra élete a tánc. Már most határozott elképze-
lése van a jövőről: tánctanár szeretne lenni. Addig 
is kitartóan dolgozik, tanul, edz, hiszen tudja, mun-
ka és küzdelem nélkül nincs győzelem.             (gá) 

Elismerés a legjobbaknak 
 

Pintér Lilla 4. a osztályos tanuló a Szé-
kesfehérvári Pedagógiai Oktatási Köz-
pont által rendezett versenyek helye-
zettjeinek ünnepélyes gáláján jutalom-
ban részesült. Lilla márciusban a váli 
25. Vajda János-szavalóversenyen ért 
el első helyezést.  
     Gratulálunk Lillának és felkészítőjé-
nek, Drozdikné Nagy Ágnes Tündé-
nek.   

Kalandozás a  
digitális világban 

 

A verseny országszerte 
több helyszínen, de egy 
időpontban, május 26-
án 14.30-kor indult. A 
háromfős, 3–4. és     5–
6. osztályos diákokból 
álló csapatoknak egy 
órájuk volt, hogy a digi-
tális világgal, a logikus, 
algoritmikus gondolko-
dással, az internetbiz-
tonsággal kapcsolatos 
izgalmas, játékos küldetést online teljesítsék.  
     A negyedik osztályos diákokból álló Gamerek Keru 
csapat – Drozdik Balázs, Klemencz Attila, Venczkó Ven-
cel – az érdi Bolyai iskolában mérte össze tudását a 
többiekkel, s a 2. helyen végeztek. Háromszázhat pontot 
szereztek összesen, ami az országos rangsorban a 
negyvenötödik helyezést jelenti háromszáztizenhárom 
induló között.                                                                   ■ 

Tudásbajnokság 
 

A Bendegúz Akadémia 
által szervezett tanul-
mányi verseny orszá-
gos döntőjét május 20-
án rendezték Szegeden. 
Hétszázötvenhét diák 
oldotta meg a döntő 
feladatait, köztük hat-
vannégyen több tan-
tárgyból is megméret-
ték magukat. 
     Kristóf Ágnes 5. osztályos tanuló anyanyelvből és 
történelemből versenyzett, s mindkét tantárgyból 
elismerő oklevelet és ajándékkönyvet nyert. Anya-
nyelvből 4. lett, történelemből a 10 helyen zárt.    ■ 

Történelem  
tesztverseny 

 

A Kálti Márk 
történelemver-
seny országos 
döntőjét a Buda-
pesti Műszaki 
Egyetemen ren-
dezték. A válo-
gatón és az is-

kolai döntőn elért eredményeik alapján két 
ráckeresztúri ötödikes kapott meghívást, Kristóf Ágnes 
és Török Máté. Mindketten becsülettel helytálltak, Ági 
a 6. helyen végzett. Felkészítőjük Izsák Gábor.  
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Teacserje a kertünkben? 
 

Meglepő módon a mi éghajlatunkon is megél az eredetileg szubtrópusi 
növény. Nem szereti az erős meleget, a túl sok közvetlen napfényt, télen 
viszont mínusz 10-12 fokos időt is elvisel szélvédett helyen. 
     A kertészetben ép, egészséges lombozatú növényt válasszunk vásár-
láskor. Egy negyven centis növényt kétezer forint körül megvehetünk. 
Fontos a megfelelő talaj. A savanyú földet szereti, laza szerkezetű, táp-
dús talajban érzi jól magát. A talaj savanyítását természetes anyagok al-
kalmazásával is elérhetjük, ilyen a barna tőzeg és a fenyőkéreg. 
     Vonzó külseje díszíti a kertet. A teacserjének nagyon szép, illatos fehér virágai vannak, kétéves kortól várható a 

nyílásuk. Ahogy eléri a féléves kort, már metszést igényel, minden tavasszal 
vissza kell vágni belőle. Rendszeres metszéssel érjük el a növény terebélyes 
formáját, emellett minél több elágazás lesz rajta, annál több hajtáscsúcsot tu-
dunk róla szüretelni. A növény legfeljebb másfél méter magasra nő. 
     Tavasszal lehet lecsipkedni a friss hajtáscsúcsokat, melyből a tea készül. 
Nem ajánlatos letarolni egyszerre az összes hajtást, ha a következő évben is 
szeretnénk szedni róla. Leveleit salátákba is felhasználhatjuk. 
     Nyáron védeni kell a tűző naptól, 11 és 14 óra között lehetőleg ne érje 
közvetlen napsütés. A csapvízzel vagy kútvízzel öntözés helyett inkább az 
összegyűjtött esővizet válasszuk.                                                                 KL 
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Diáktalálkozó  
Sajókeresztúron  

 
Szerencsések vagyunk, 
hogy eljutottunk Sajóke-
resztúrra. Felejthetetlen 
élmény volt. Első nap iga-
zi amerikai iskolabusszal 
utaztunk, s Miskolc neve-
zetességeit fedeztük fel. 
Kalauzaink elmesélték a 

város történetét. Felkerestük a Hősök terét, láttuk a híres mentőkutya, Mancs 
szobrát. A fagylaltozóban hatalmas adag fagyit mértek, ez különösképpen 
tetszett. Este vendéglátóink diszkót szerveztek, ott ismerkedtünk meg jobban 
a máshonnan érkezett keresztúri gyerekekkel.  
     Másnap rendezték meg a versenyt, melyen tizennyolc település tizenki-
lenc csapata vett részt, a magyarországi Keresztúrok mellett Székely- és 
Maroskeresztúr képviselői Erdélyből, a kárpátaljai Tiszakeresztúr és a vajda-
sági Bácskeresztúr diákjai. A verseny több részből állt. Miskolcról szólt több 
kérdés, majd egy miskolci nevezetességről kellett prezentációt készíteni. Be 
kellett mutatnunk, hogyan képzelünk el egy európai uniós várost 2050-ben. 
Jó hangulatban versenyeztünk, és tudtunk tanulni a hibáinkból. Szép ered-
ményt értünk el, amit Noémi néninek is köszönhetünk, mert nagyon sokat 
foglalkozott velünk, és kihozta belőlünk a maximumot.  
     A nap végén a barlangfürdőben élveztük a vizet s a különleges környeze-
tet. Sajnos, hamar elérkezett a búcsúzás napja. Nehezen köszöntünk el Sajó-
keresztúrtól, mert nagyon otthonosan éreztük ott magunkat, s a társaság is 
kedves volt. Az ilyen rendezvények azért jók, mert sok barátot szerezhetünk, 
a sok élmény pedig megmarad örökre.  

Köszönjük, hogy mi 
képviselhettük Rác-
k e r e s z t ú r t  a 
sajókeresztúri diák-
találkozón. 

Török Regina,  
Németh Levente, 

Juhász Zsolt 

Keresztúrok a Sajó partján 
 

Sajókeresztúron rendezik a Keresztúr Nevű 
Települések XVIII. Nemzetközi Találkozóját 
2017. augusztus 10. és 13. között. Településün-
ket szép számú delegáció képviseli, s a Darázs-
derék Nyugdíjas Táncegyesület lép majd fel.  

Pedagógusnapra 
 

Osváth Erzsébet Tanítóinknak 
című versével köszöntjük a 

még aktív s a már visszavonult 
pedagógusokat. 

 
Tanító nénik! 
Tanító bácsik! 
Egy kisdiák 
áll előttetek. 

Kisdiák a sok százból, 
ezerből – 
Jóságotokat 
hadd köszönje meg! 
 
Hadd köszönjem 
azt az igaz kincset, 
amelyet ti 
adtatok nekünk. 
 
S amely bűvös 
erejével annyi 
új titokra 
nyitotta szemünk. 
 
Neonfénynél is 
szebben világít 
a tudás, mit 
kaptunk tőletek. 
 
Szeretetünk 
sugárzik felétek. 
Ragyogja be 
Szép ünnepetek! 

Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester, Endrődi Noémi és a diákok 
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Palacsintalan gyermeknap  
 

A zenés, játékos, palacsintázós napon programunkat közös bemelegítő zumbával 
kezdtük Vígh Szandra pedagógiai asszisztensünk vezetésével. Az óvoda apraja-
nagyja aktívan, vidáman vett részt a zenés tornán. 
     Az Ercsi Egészséges Életmód Egyesület tagjai (Ferenczi Dorina, Turi Orsi, Tőke 
Éva, Turi Marika, Jámbor Erzsi, Ruff Edit, Sebestyén Erzsi, Rappai László) nyolc 
kilogramm lisztből, négy gázrezsón, hat palacsintasütővel folyamatosan készítették 
óvodásaink számára a közel hatszáz darab palacsin-
tát. A kész tésztákat a gyermekek önállóan vagy segít-
séggel kenhették meg lekvárral, kakaóval, nutellával.  

     Az óvoda gyermekei megismerkedhettek a százhalombattai FER tűzoltóság huszonöt éves autójá-
val. Dienes Gábor közreműködésével az ovisok beülhettek a tűzoltóautóba, megfigyelhették annak 
részeit; kis időre tűzoltókká változhattak, locsolhatták a gépjárműfecskendővel a nemrég ültetett tujá-
kat. Beindították a vízágyút, és a szirénát is megszólaltatták. Dienes Boldizsár óvodásunk – édesapja 
példáját követve – tűzoltó egyenruhába öltözve mutatta be az egyes eszközök helyes használatát.  
     Egy másik helyszínen az ovisok akadálypályán mehettek végig, zsákban futáson vehettek részt. A 
kötélhúzás igen vidám hangulatban zajlott. A délelőtt zárásaként a „főtéren” gyűltünk össze, ahol egy-
egy mosolysütivel köszöntük meg a segítők lelkes és segítőkész munkáját. A csoportok emléklapot 
kaptak a palacsintalan nap alkalmából.                                      Rappai Szilvia; fotó: Ferenczi Dorina 

Mosolygós búcsú az óvodától 
 

A mosoly csodálatos találmány, s az a legjobb, hogy önkén-
telen. Nem lehet kikényszeríteni, nem lehet megvenni. Az 
ember adja – ha jó kedve van, rokonszenves neki a másik 
vagy épp felhőtlen jókedvében az egész világot képes lenne 

átölelni. Mosolyog mindenki, 
akiben igazi szeretet lakik. Ho-
gyan szól a dal? „Rajta hát, Mary 
Poppins mondta, mosolyogni 
kell, szívvel is meg lélekkel!” 
     A harmincötödik évfordulón 
különleges ünnepségen, moso-
lyogva búcsúztak az óvodától a 
nagycsoportosok, akik ősszel 
már a betűvetéssel ismerkednek. 
Tarisznyájukat a harmincöt  
é v v e l  e z e l ő t t  b a l l a g ó 
„óvodásoktól” vehették át, akik 
szintén kaptak ajándékot: egy-
kori jelüket és mosolysütit. A 
harmincöt éve ballagók nevében 
Dienes Gábor és Kovács Zoltán 
emlékszalagot kötött az óvoda 
zászlajára. 
     A búcsúzó Pillangó és Mici-
mackó csoport esernyős-táncos-
verses-dalos műsorát a középső-
sök verse követte. Az óvoda 

dolgozói virágcsokorral köszönték meg a legaktívabb szülők 
– Szigeti Katalin, Takács Krisztina,  Kozma Andrea, Gergely 
Gabriella – többéves segítségét, munkáját.  
     Idén a Mosoly Rendet Bakos Imréné és Dienes Gábor 
vehette át.  

A Mosoly Kollektíva köszönetet mondott Óanna Sándor-
nénak, aki a búcsúzó óvodások tarisznyáját varrta, 
Marczinka Mária Magdolnának, az Akácos Vadásztársa-
ság elnökének és Novák  Zoltánnak, akik a tujaültetésben 
segítettek és Bakos Imrének, aki szúnyoghálót, polcokat 
készített, szekrényt ajándékozott az óvodának.  
     Az önkormányzat virággal köszöntötte az idén har-
minc, illetve harmincöt éve óvónőként dolgozó 
Gyurcsányiné Gyet-
vai Katalint és   
Kónya Istvánnét. 
Tortával lepték meg 
a harmincöt éves 
jubileumon a „régi” 
és „mai” ballagókat 
– a hatalmas      Mo-
soly-tortát Skoperda 
Péter cukrászmester 
készítette.         

G. Á.; fotó: F. D. 

A búcsúzók ● Pillangó csoport: Görög Levente, Tamás 
Gréta Nikolett, Ács Bence, Durányik Petra, Bokrodi Levente 
László, Maros Vivien, Garamszegi Gergő, Buzeskó István Péter, 
Dobi Gyula Imre, Gyurcsányi Norina és Baki Mónika, Rappai 
Szilvia óvodapedagógusok, Kiss Józsefné dajka, Petkes Nóra 
pedagógiai asszisztens 
Micimackó csoport: Dobi István, Kővári András, Peszeki 
Gergő, Bikkes Cintia, Németh Eszter, Prekup Noel, Leicinger 
Mercédesz, Balogh Viktor Lorenzó, Sattman Bence, Lakatos 
György, Simon Gergely Márk, Kocsis Lola Aisa, Mayer Adél és 
Dvorszkiné Farkas Rita, Turi Tamásné óvodapedagógusok, 
Ferincz Jenőné dajka 

Bakos Imréné  
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SZAMURÁJ 07 KFT. 
AKCIÓK 

TÁVFELÜGYELETI  

SZOLGÁLTATÁS  

1000 forinttól! 

AKCIÓS  
ESZKÖZCSOMAGOK  

SZERELÉSSEL  
MÁR 27 000 Ft-tól! 

A RÉSZLETEKÉRT  

ÉRDEKLŐDJÖN: 

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

 

www.szamuraj07.hu 

VIRÁGNYELV 9. – Virágos rét (2.)  
 

Az ókori görög mitológiában Prokrusztész utcai rabló volt, aki 
saját ágyába hurcolta a járókelőket, lekötözte őket, és aki túl 
hosszú volt, abból levágott, aki túl rövid, azt megnyújtotta. E ször-
nyeteg egészen elképesztő deformitással gondolkodott a világról. 
Úgy vélte, hogy az egyenlőség azonosságot jelent, a közösség 
pedig egyformaságot. Sajnos a történelem (legalábbis lélektani-
lag) folyton ismétli önmagát. Csak fel kell idéznünk az elmúlt száz 
évet: hol filozófiai-társadalmi elvekkel, hol népirtással, az osztály-
harc borzalmaival vagy a vadliberalizmus logikai képtelenségei-
vel léptek elő azok, akik önmagukhoz mértek mindent. Ha eme 
„prokrusztészi” törekvések képviselői csak egyszer léptek volna 
ki úgy borzalmas otthonaikból, hogy nem eszeveszett ideológiá-
juk lebeg a szemük előtt, hanem meglátják a szemközti virágos 
rétet, észrevették volna, mennyire másról beszél a különbözősé-
gekben pompázó természet. A virágos rét a harmóniát úgy te-
remti meg, hogy még a fajtákon belül sincs egyetlen egyed sem, 
ami azonos lenne egy másikkal.  
     A virágos rét a sokszínűségben létrejövő egység csodás ké-
pe. Ám ez csak úgy lehetséges, ha a réten minden virágszál 
megőrzi a világnak azt, ami ő maga. Ha másokkal szeretne azo-
nos lenni, azon nyomban eggyel kevesebb színárnyalat lenne a 
réten. Így egyetlen virágszál sincs értelmetlenül a mezőn. Miért 
fontos ez? Azért, mert úgy tűnik, hogy a harmónia nem az azo-
nosságot, hanem az egyediséget építi magába. Mint egy szép 
dallam az eltérő hangokat. Mégis, az ember elemi erővel képes 
dacolni a természet rendjével. 
     Sokan nagyon könnyen adják fel egyéniségüket csak azért, 
hogy tartozhassanak valahová. Talán azt gondolják, fel kell ol-
dódniuk a közösségükben ahhoz, hogy az működjön. Szomorú, 
hogy az „önfeladáshoz” sokszor még diktatúra sem kell. A virá-
gos rét által megláthatjuk, hogy mi, emberek, sokszor milyen 
rosszul akarunk emberi közösséget építeni.  A probléma alapja 
(és ezt most tessék jól érteni), hogy nem tartjuk „különlegesnek” 
magunkat. Úgy gondoljuk, nem vagyunk „egyedi”-ek.  

Pedig valamiképpen 
mindenki „kilóg a 
sorból”. E súlyos 
tévedésünk – ami 
kisebbségrendűségi 
érzéshez vezet – 
abból adódik, hogy 
nincs önismeretünk. 
Így éppen az fog hiányozni, amit vállalhatnánk. Holott az aka-
ratom egyedül arra irányulhat, ami valójában vagyok. Képte-
lenség azt akarnom, hogy más legyek. Az önismeret nem egy-
szerű dolog: egy virágszálnak ez a természetéből fakad, ne-
künk, embereknek ez életfeladat. Amikor az öreg sivatagi re-
mete ellátogatott a több mérföld távolságra lakó társához, és 
bekopogtatott cellájának ajtaján, az kiszólt: „Ki az?” A remete 
így tűnődött: „Nyolcvan éve azon vagyok, hogy megismerjem 
magamat, de még mindig nem tudom, ki vagyok valójában.”  
     Azt hiszem, ez mindannyiunkra igaz lesz életünk végéig. 
Ám ez nem azt jelenti, hogy nem gyarapodhatunk önismeret-
ben és helyes önszeretetben: abban, hogy felismerjem, elfo-
gadjam és megéljem egyediségem. Egyedül a helyes identitás-
tudat vezethet el addig a szemléletig, hogy egy ember sincs 
„csak úgy” itt a földön. Sőt, mindenkinek csodálatos és egye-
dülálló felelőssége, hogy kibontakoztassa és megőrizze a vi-
lágnak azt, aki ő maga. A világnak ott, és abban a pillanatban 
az az egy szál virág kell, az az egyetlen hang – és az az egyé-
niség, aki te vagy. Csak így járulhatsz hozzá az egészhez. 
     Salamon Béla, a kiváló humorista írta egyszer a nagyérde-
mű közönségről: „Ne tessék azt hinni, hogy csak önök figyel-
nek bennünket, mi is nézzük önöket.” Ez így van a virágos 
réttel is. A rét, sőt, az egész teremtett világ azt figyeli, hogyan 
viszonyul hozzá az ember; aki sokszor csak néz, de nem lát. 
Fontosnak tartja-e a teremtés koronája a teremtés rendjét? 
Tud-e új színt belevinni, vagy egysíkúvá teszi? Vállalja-e ön-
magát, vagy inkább önként belefekszik Prokrusztész ágyába? 

v. v.  
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Képes múltidézés 
 

Az idén első alkalommal megren-
dezett Közösségek Hete program-
sorozathoz a könyvtár is csatlako-
zott: Időutazás a múltba címmel 
május 10-én és 11-én kétnapos szabadtéri fotókiállítást      
rendeztünk. 
 

Az országos rendezvénysorozat fő célja, hogy felhívja a 
figyelmet a közösségek szükségességére, a közösségi 
kezdeményezésekre és azokra a semmivel sem összeha-
sonlítható élményekre és értékekre, melyeket csak egy 
közösség adhat a tagjainak. A fényképes időutazást a 
könyvtár digitális helytörténeti gyűjteményében őrzött ké-
pek segítették, melyek között találhatók például az 1930-as 
években készült fotográfiák is. A fotókon a település élénk 
közösségi élete elevenedik meg: színielőadások, táncos 
bemutatók, iskolai, óvodai életképek, szüreti felvonulások. 
     A kiállításmegnyitón Herkli Antal mesélt Ráckeresztúr 
múltbeli és mai élénk közösségi életéről, majd az idén 
nyolcvanesztendős Kiss Ferenc elevenítette föl emlékeit a 
szüreti felvonulások-
ról. A fényképgyűjte-
ményt megtekintette 
Korsósné Zachar 
Zita, a Cselekvő 
közösségek-projekt 
kulturális közösség-
fejlesztő mentora.  
     A kétnapos sza-
badtéri tárlat sok 
látogatót vonzott, 
többen örömmel fedezték föl magukat a tablókon. „Nagyon 
jó ötlet a szabadtéri kiállítás, örömmel és csodálattal néz-
tem végig a múltunkból a jelenbe vezető képsorokat” – írta 
a vendégkönyvbe Bendák Gyuláné Magyar Éva.           RH 

Új könyvek a könyvtárban 
 

Kepes András: Világkép 
Gur Dávid: Együtt az ár ellen 
Kamjanyicin, M.: Darabont 
Perndl, S.: Süssünk cukor nélkül! 
Leiner Laura: A Szent Johanna gimi 1–7. 
Bybee, C.: Feleség szerdára 
Mesék testvérekről testvéreknek 
Lőrinczy Attila: „...A rakodópart alsó kövén” 
Okváth Anna: Szonáta gordonkára és kávédarálóra 
Szabó Borbála: Nincsenapám, seanyám 
Woltz, A.: Tess és én 
Zsindely Ferenc: Isten szabad ege alatt 
Pilinszky János: Beszélgetések 
Adler-Olsen, J.: Más bőrében 
Mészöly Ágnes: Szabadlábon 
Sardou, R.: A francia szerető 
Beevor, A.: Sztálingrád 
Kent, H.: Rekviem egy asszonyért 

Minden érték, amit egy 
település annak tart... 

 

...ezzel a mottóval kezdte meg a gyűjtőmunkát a Rácke-
resztúri Települési Értéktár Bizottság. Február végén két 
fontos műemlék bekerült a helyi értéktárba: a Szenthá-
romság-szobor és a Szent Kereszt felmagasztalása római 
katolikus templom. A tervek szerint a Hősök kertjében 
álló emlékművek is az értéktárba kerülnek. Értékmérő című 
rovatunkban elsőként a Nagy Háborúban elesettek emlék-
művének történetét mutatjuk be.   
     A hősi halált halt honvédeknek nyolcvan esztendővel 
ezelőtt állítottak méltó emléket. Novák József Ráckeresztúr 
község története 1347–1992 című könyvéből tudjuk, hogy 
már 1923-ban szerettek volna a helyiek emlékművet állítani, 
de valamiért az a terv nem való-
sult meg. A községben 1931-
ben megalakult a 
„szoborbizottság”, melynek 
tagjai: vitéz Major János főjegy-
ző, Horváth Zoltán tanító, 
Szakmány János gazdálkodó, 
vitéz Daróczi István közgyám, 
vitéz Rézbányai József gazdál-
kodó, vitéz Vass György gazdál-
kodó, Héder Sándor intéző és 
vitéz Bucsi György gazdálkodó. 
Önzetlen adományokból, a bi-
zottság által szervezett táncmu-
latság bevételéből, az uradalmak 
és az Ercsi Cukorgyár Rt. segít-
ségével készült el az alkotás. 
Sóskúti kőfaragók készítették a 
talapzatot és az obeliszket, Pan-
kotai Farkas Béla szobrászművész formázta meg bronzból 
a szuronyos puskát markoló, rohamra kész katona alakját. 
A katonát tartó tömbön olvasható az 1914–1918 felirat, az 
obeliszken ott a koronás magyar címer, amely a II. világhá-
ború idején eltűnt, nemrég, a felújításkor pótolták. Az obe-

liszket tartó tömbön három már-
ványtáblát helyeztek el, ebbe 
vésték a hősi halottak nevét. (A 
névsor nem teljes, a kutatás még 
tart.) 
     Az emlékművet nyolcvan 
esztendővel ezelőtt, 1937. május 
9-én avatták fel. Az ünnepségen 
megjelent József főherceg is, az 
ünnepi beszédet Kapitány Gyula 
helyi plébános mondta. Egyenru-
hába öltözött leventék álltak dísz-
őrséget, s felvonult egy budapesti 
rendőrszakasz, melyben több 
ráckeresztúri rendőr is részt vett 
Kárász Ferenc vezetésével.  
     Később az emlékművet körül-

ölelő területet bekerítették, de ez sem jelentett akadályt: 
mindig voltak, akik virágot, koszorút helyeztek el a katona-
szobor talapzatán. 
     A rendszerváltozás idején a helyi önkormányzat fölújí-
tatta az alkotást, majd 2006. június 4-én az akkori képviselő-
testület egy trianoni szituációt ábrázoló emléktáblát helye-
zett el a talapzaton, eltakarva az 1914–1918-as feliratot. 
Tavaly pályázati támogatással megújult a teljes műalkotás, 
ismét látható a címer, a puskán a szurony, a Nagy Háború 
kezdetét és végét jelző évszám, s a később felszerelt emlék-
tábla is méltó helyet kapott.                                            GÁ 

ÉRTÉKMÉRŐ 

1986-ban 

2017-ben 
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SOPRON 
 

„A leghűségesebb várost” (civitas fidelissima) 
mintegy hatvanezren lakják. Az Alpokalján találha-
tó település már az őskorban lakott volt. A mikro-
klíma kedvez a szőlőtermesztésnek, bortermelés-

nek, nem véletlen nevezik Sopront a kékfrankos fővárosának. A város mű-
emlékekben gazdag, a turisták kedvelt célpontja. A Tűztorony, a városháza, a Storno-
ház, a Fehér Angyal Patikamúzeum, a Szentháromság-szobor, a Lábasház, a Károly-
kilátó, a Taródi-vár, a sok-sok templom mellett például a bányászati múzeum és az erdé-
szeti múzeum is igen érdekes kiállításokkal várja az oda látogatókat.  

Tűztorony ● A város jelképe a XIII. században épült. Ötvennyolc 
méter magas, a városháza mellett, a Fő téren áll. Hajdan a torony-
őrök nappal színes zászlókkal, éjjel lámpással jelezték, hogy mer-
re látnak tüzet. Zenész-toronyőrt a XVI. század közepén szerződ-
tetett a város, később három másik trombitással együtt jelezte, ha 
ellenség vagy előkelőség, netán borszállítmány közeledett. Ne-
gyedóránként trombitaszóval figyelmeztették a soproniakat az idő 
múlására. – A Tűztorony a hűség jelképe is. Az 1921. december 
14-i népszavazáson a város lakói úgy döntöttek, hogy Magyaror-
szághoz kívánnak tartozni. Ennek emlékét örökítette meg a barok-
kos kapukeret fölött látható Hungária szoborcsoport, amely Kisfa-
ludi Strobl Zsigmond alkotása. A torony körerkélyéről páratlan 
panorámában gyönyörködhet, aki följutott a sok-sok csigalépcsőn. 

SKANDINÁV SKANDINÁV 
REJTVÉNYREJTVÉNY 

(Forrás: skandomata.hu)  
 

A rejtvényben egy 
S z ab ó  L ő r in c -
verssor rejtőzik. 
Beküldendő a vers-
sor és a költemény 
címe.   
A megfejtés bekül-
désének határideje: 
2017. július 5., szerda 
 

A 2017. májusi rejt-
vény megfejtése:   
Vajda János, Húsz 
év múlva. Nyolc he-
lyes megfejtés érke-
zett. A három sze-
rencsés nyertes: 
Böcskei Tünde, 
Gajdó András ,   
Szabóné dr. Kántor 
Szilvia. 
A nyeremények a 
könyvtárban vehetők 
át nyitvatartási időben. 
Minden megfejtőnek 
gratulálunk!  

GARÁZSVÁSÁR 
 

Nagyon jó állapotú bútorok, háztartási gépek 
és sok minden más eladó.  

Megtekinthető időpont-egyeztetés után: 
Ráckeresztúr, Korniss u. 4. Érdeklődni a  
06-30/8387-189-es telefonszámon lehet.  

E.ON Észak-dunántúli  
Áramhálózati Zrt. 

Hibabejelentő:  
06-80/533-533 

Bővebb információ: www.eon.hu 
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   NYEREMÉNYJÁTÉKNYEREMÉNYJÁTÉKNYEREMÉNYJÁTÉK   
 
 
 

Mi látható a képen? A fotó Rác-
keresztúron készült. Kérdés, hogy 
pontosan hol.  

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

 

Határidő:  
2017. július 5., szerda 

 
 

Előző havi játékunk megfejtése: a 
cukrászda kerítésének részlete. 
Három helyes megfejtés érkezett, 
a nyertes: Dobi István. Gratulá-
lunk! A nyeremény a könyvtárban 
vehető át nyitvatartási időben. 

ÚTRAVALÓ ÜZENET 
„Az emberek utaznak, hogy 
csodálkozzanak a hegyek      
magasságán, a tenger óriás hul-
lámain, a folyók hosszú kanya-
rulatain, az óceán mérhetetlen 
kiterjedésén, a csillagok      
mozgásán az égen – és csodál-
kozás nélkül mennek el önma-
guk mellett.” 

* 
„Te a hegyek magasát, (...) az 
óceán partjait és a csillagok  
vonulását csodálod, de megfe-
ledkezel arról, hogy az emberi 
léleknél nincs csodálatosabb. ”  

 

(Szent Ágoston) 

Bővült a gólyacsalád 
 

Négy fióka a fészekben! Aki 
rendszeresen figyelemmel kíséri 
a történéseket, tudja, hogy má-
jus 19-én született az első gólya-
baba, majd érkezett még három 
a fészekbe. A gólyabarátok a 
fészeklakók minden rezdülését 
figyelik, hol aggódva, hol öröm-
mel. A szülők azonban tudják a 
dolgukat. Ha esik, ha túl nagy a 
meleg, óvón terjesztik szárnyu-
kat kicsinyeik fölé. Élelmet és 
vizet visznek nekik, gondoskod-
nak róluk. S ha netán idegen 
gólya jelenik meg a légtérben, 
akkor akár a fészekharcot is 
vállalják.  
     Június elején a négy „kölyök” 
nevet kapott. Timi és Misi 2017-
ben született utódai: Napfény, 
Napsugár, Nádas és Naspolya. 
     Aki kíváncsi a gólyák életére, 
a www.golyakamera.livenetwork.hu 
honlapon nyomon követheti 
életüket.                                  (–ó) 

Szúnyogriasztó nyárra 
 

Hozzávalók: 2 befőttesüveg, 10 
csepp citromos eukaliptusz illóolaj, 
10 csepp citronella illóolaj, 1 felsze-
letelt citrom, 1 felszeletelt lime, 4 ág 
rozmaring, 2 úszógyertya 
 

A két üvegbe tegyük bele a citrom- 
és a lime-szeleteket vegyesen. Mind 
a két üvegbe kerüljön két rozma-
ringág. Az üvegekbe töltsünk vizet, 
hogy a 3/4-ét ellepje. Az egyikbe 

cseppentsük bele a tíz csepp citromos eukaliptuszolajat, a másikba a tíz 
csepp citronella illóolajat. Az illóolajakat ne keverjük össze. Tegyünk 
minden befőttesüvegbe egy úszógyertyát, majd mehet ki a kertbe. 
Gyújtsuk meg a gyertyákat, s figyeljünk, odamerészkedik-e a közelünk-
be akár egyetlen szúnyog is…                                      (Forrás: ketkes.com) 
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Búcsúzunk ● 8. a: György Piroska (osztályfőnök), Apró Lili, Demeter Gábor, Elek Júlia, Ferenczi Dóra, Gondi Vivien, Klemencz Andrea, Lukács Vivien, Matizevics Zalán, Mészáros       
Viktória, Palló Renáta, Ritz Ivett, Scheszták László, Szakolczi Kármen, Szalay Petra ● 8. b: Izsák Gábor (osztályfőnök), Csendes Krisztián, Darvas-Tanács Illés János, Jehoda Jázmin Tifani, 
Kálmán Enikő, Kanya Miklós, Kanya Rebeka, Lakatos Dorina, Madai Kíra, Madai Patrik, Máté Bíborka, Ördög Melinda Ágnes, Schmidt Szilárd Dominik, Szabó Richárd, Székely Kata, Szentes  
Julianna, Szilárdi Miklós, Szpisják Zulejka, Világosi Dániel                                                                                                                                                          Fotó: Schneider Mihály  


