
 

 

Gondolatok államalapító  
Szent István királyról 

 
„István úr, apád felismerte, még egy látvá-
nyos kudarc, és végünk, hiába dobol a sá-
mán. Nekünk valami újra van szükségünk, ha 
meg akarunk maradni ezen a földön, valami 
összetartó pántra, amibe beleilleszthetjük a 
jelent és a jövendőt, olyasmire, ami a Lajtán 
túl szabályozza a kinti etnikumok életét, és 
ami hatásosabbnak ígérkezik, mint az Etel-
közből magunkkal hozott ősi joggyakorlat. 
[…] Ennek a munkának az elvégzését kaptad 
örökségül, szent király, ezt a rettenetes erő-
bevetéssel járót, ezt a gyönyörűt, alkotmá-
nyos keresztény országot kellett formálnod 
őseid örökségéből. […] Átmentetted népedet 
a legveszélyesebb sodrású vízen: az Időn. 
[…] te vagy legendáink legnagyobbika,     
István, szent király, aki megnyitottad előt-
tünk 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.”  

(Szabó Magda) 
* 

 

„István ott áll két világ határán. A pogány 
istenkirályság és az Ószövetségtől ihletett, 
Isten kedvező kegyelméből való uralkodói 
méltóság az ő hatalmas, mitikussá vált alakjá-
ban ötvöződik össze. Pogány nemzetségének 
totemisztikus eredethagyománya, választott-
sága az Árpád-ház szentségi tekintélyében él 
tovább. Anonymus mondja, hogy Álmos 
szent volt, mert tőle származtak a szent ma-
gyar királyok. Bár pogány, mégis méltónak 
találtatott a Szentlélek ajándékára. Az     
Emese-szimbólum érteti meg velünk Szent 
Istvánnak és az Árpád-háznak feltűnő     
Boldogasszony kultuszai, az országnak az ő 
oltalmába ajánlását, mintegy a pogány 
matriarchalis világkép továbbélését, szubli-
mációját is.” 

(Bálint Sándor)   

 

Befejeződött az egészségház felújítása 
 

Megújult a Védőnői Tanácsadó 
 

Retró hittantábor 2020 
 

A százéves kertész – emlékezés Bálint gazdára 
 

Labdarúgás – változások, tervek, célok 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                      2020. augusztus 

A harmadik osztályos Maros Vivien festménye Szent István királyról 
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Szent Kereszt Gyógyszertár 
(Hősök tere 4/5.; �25/455-812) 
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00 
Gyógyszertári ügyelet

 

Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; �25/455-804) 
Háziorvos: Dr. Mihalicza Ingrid  
�06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva, Bakonyi Éva 
Mindkét körzet közös rendelési ideje: 
Hétfő: 9.00–14.00 
Kedd: 9.00–14.00 
Szerda: 13.00–16.00; 16.00 és 17.00 
óra között csak előzetes egyeztetés 
után, a munkából hazaérkezett dolgo-
zók részére  
Csütörtök: 9.00–14.00 
Péntek: heti váltásban 8.00–12.00, illet-
ve 12.00–16.00 között 
A járványveszély miatt előzetes idő-
pont-egyeztetés szükséges! 
 

Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
A vérvétel jelenleg szünetel! 
 

Fogorvos – az egészségház felújítá-
sa befejeződött, újra rendel a fogor-
vos Ráckeresztúron. Részletek a 3. 
oldalon olvashatók. 
Telefon: 06-20/389-0278 
 

Védőnői szolgálat  
I. körzet: Peszter Zsuzsanna  
�06-20/852-0351; 
e-mail: rackeresztur.vedono@gmail.com 
II. körzet: Farkasné Vancsura Ildikó  
�06-20/225-1820; e-mail: 
vedono.rackeresztur@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)  
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 

Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039; Körzeti megbízott: Szilukács 
Krisztián, Vásári Dénes: 06-20/210-5166  

Polgárőrség: 06-70/211-6424

RÁCKERESZTÚRI MOSOLY ÓVODA (2465 Ráckeresztúr, Korniss u. 25.) 
Telefon: 06-25/455-824; 06-20/852-0342; e-mail: mosolyovoda@rackeresztur.hu 

Étkezés lemondása és rendelése reggel 8 órától 10 óráig: 06-20/852-0332  

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola (2465 Ráckeresztúr, Szent János 
tér 31.) Telefon: 06-25/455-806 (Szent János téri épület), 06-25/455-823 (Hősök téri 
épület). E-mail: alsosuli@rackeresztur.hu 

 

MENTŐK: 104            RENDŐRSÉG: 107           
 

 

TŰZOLTÓK: 105        SEGÉLYHÍVÁS: 112 

Sírhelymegváltás – Hősök tere (volt takarékszövetkezet épülete)  
 

Ügyintéző: Bokorné Illyés Ibolya 
Telefon: 06-20/405-8150; e-mail: temetkezes@rackeresztur.hu 
 
 

Temetőgondnok – Baki Mátyásné: 06-20/852-0361 
 

A ráckeresztúri temető reggel 6 órától este 21 óráig van nyitva.  

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye 
2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet (a családsegítő szolgálat épülete)  
Telefon: +36 (22) 796 175; +36 (30) 302 3453 
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu; Honlap: www.fejermepsz.hu 
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 8.00–16.00; péntek: 8.00–14.00 

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (www.eon.hu) 

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 
(06-20/514-4816); 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) 
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (hajcsi75@freemail.hu) 
Peták Norbert (06-30/428-9092) petaknorbert2019@gmail.com 
Scheszták Kornél (schesztakkornel@rackeresztur.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,            
adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok. 
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  

 

Kicsordul a szilva leve, ha csak ránézünk. A mézédes 
gyümölcs várakozón integet a fán, vajon megtaláljuk-e 
egymást? Lekvár legyen-e belőle vagy inkább befőtt? 
Netán nyersen helyezzük a fagyasztóba? S ott van még 
a negyedik megoldás is, pálinkát főzetünk. A nagyma-
mám kertjéből származó két kis fa idén bőségesen ter-
mett, roskadoznak a gyöngécske ágak a hamvaskék gyü-
mölcstől. Eszembe juttatják a gyerekkori nyarakat, ami-
kor nem volt kérdés, mi lesz a szilvával, hiszen mama 
megaszalta egy részét, a többiből lekvár és persze szil-
vás gombóc készült.  
     Úgy érzem, nagyszüleink és szüleink is a legtöbbször 
jobban tudták, mit és hogyan tegyenek. Nekik termé-
szetes volt, hogy művelik kertjüket, hogy az év egyes 
részében akad spenót, sóska, petrezselyem, sárgarépa, 
hagyma, zöldbab, tarkabab, s nem kell a piacon kapo-
rért sem kutakodni. Szinte minden megtermett a kert-
ben. Vágyakozva gondolok vissza azokra az időkre – s 
nem csak azért, mert a gondtalan gyerekkort jelentették. 
Valahogy akkoriban közelebb érezhettük magunkat a 
természethez, s ezzel együtt a teremtett világ tökéletes-
ségéhez. Minden tevékenységünk követte az évszakok 
változását: télen főként pihentünk, tavasszal jött a meg-
újulás, a veteményezés időszaka, nyáron a betakarításé, 
a befőzésé, majd ősszel újra szedegettük a fák termését, 
például a végtelen zárkózott és sokszor magányos diót. 
Azt a természeti jelenséget, amelyhez kalapács szüksé-
ges, hogy felfedjük, mi lakozik is valójában benne. 
     Sok ember hasonlít a dióhoz. De ha ilyennel találko-
zunk, óvakodjunk a túlságosan nehéz és durva célszer-
szám alkalmazásától, hiszen egyetlen ütéssel hatalmas 
károkat okozhatunk. A dió leglényege sérülhet, akár 
darabjaira is hullhat a teremtő alkotta tökéletesség. Ha 
valóban szeretnénk megismerni, mi/ki lakik a dióhéj-
ban, mosollyal és öleléssel többre megyünk. 
 

Gajdó Ágnes 

Újra jól látható a térkép 
 

Dienes Gábor alpolgármester és Gajdó Gábor 
július végén felszerelte a település központjá-
ban található, új Ráckeresztúr-térképet.  

GYŰJTSÜK ÖSSZE ÉRTÉKEINKET! 
Tisztelt Ráck resztúriak! 

 

Gondolkodtak már azon, hogy milyen értékek találha-
tók a településen, ahol élünk?  
     Nemcsak a műemlékek, szobrok, régi épületek érté-
kesek, hanem mindaz, amit mi magunk készítünk, amire 
büszkék vagyunk.  
     Kérjük, javasoljanak értékeket, hogy közösen bővít-
sük a Ráckeresztúri Települési Értéktárat. Az értéktár-
ban jelenleg huszonhét érték szerepel, köztük például a 
több mint 240 esztendős Szentháromság-szobor, a dél-
után három órai harangszó, a drogterápiás otthon,   
Auguszta 26 története vagy a sibálás népszokás. 
     Minden érték, amit a közösség tagjai annak tartanak. 
Várjuk ötleteiket, javaslataikat – írásban vagy akár    
szóban!  
A javaslattevő űrlap letölthető a település honlapjáról: 
http://rackeresztur.hu/rackereszturi-telepulesi-ertektar.   

Bereznai Istvánné 
a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság elnöke 

 Telefon: 06-20/389-0278 
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(HULLADÉKSZÁLLÍTÁS) 
Ügyfélszolgálat címe: 2451 Ercsi,  

Rákóczi út 80. (bejárat a víztorony felől)  
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00–16.00;  

szerda: 7.00–16.00;   péntek: 7.00–13.00  
Telefon: 06-30/990-5327 E-mail: ercsi@vertikalrt.hu 

 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS  
IDŐPONT-EGYEZTETÉS 

 

Telefon: 06-25/436-53 E-mail: dunanett@dunanett.hu 
Honlap: www.dunanett.hu  

POSTA (2465 Ráckeresztúr, Ady Endre u. 22.)  
Telefon: 25/455-819  

 

Általános nyitvatartás: 
Hétfő:   8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00 
Kedd:   8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00 
Szerda:   8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00 
Csütörtök:   8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00 
Péntek:   8:00 – 12:00; 12:30 – 15:00 
Szombat, vasárnap:     zárva 

Pénzforgalmi nyitvatartás: 
Hétfő:   8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30 
Kedd:   8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30 
Szerda:   8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30 
Csütörtök:   8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30 
Péntek:   8:00 – 12:00; 12:30 – 14:30 
Szombat, vasárnap:     zárva 

 

Elsőbbségi küldemények végső feladási időpontja:        
hétfő–csütörtök: 16.00; péntek: 15.00. 

MI A TEENDŐ, HA HALÁLESET TÖRTÉNIK? 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

Kérjük, ha a családban haláleset történik, és a te-
metést intézik, minden esetben keressék fel a te-
metőgondnokságot. Akkor is, ha van családi sírhe-
lyük, és még érvényes a sírhely. A sírhelyek feletti 
rendelkezési jog 25 év, melyet minden új temetés-
nél újabb 25 évre meg kell váltani, vagy időarányo-
san meg kell hosszabbítani. 
 
A temetőben sírkő elhelyezése vagy sírkőcsere 
esetén temetőfenntartási hozzájárulási díjat (más 
néven behajtási díjat) kell fizetni. Kérjük, ebben az 
ügyben is legyenek szívesek a temetőgondnokság-
gal felvenni a kapcsolatot. 
 
Sírhely újraváltása a temetőgondnokságon  

lehetséges.  
 
 

Cím: Hősök tere 5. (a volt takarékszövetkezet épülete) 
Ügyintéző: Bokorné Illyés Ibolya  
E-mail: temetkezes@rackeresztur.hu  
Telefon: 06-20/405-8150 
 

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET! 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Á��������	
��  
 

Komplex pénzügyi és  
adminisztrátori munkakör 

 
A Magyarországi Református Egyház Drog-
terápiás Otthona munkatársat keres 
komplex pénzügyi és adminisztrátori 
munkakörbe, heti 40 órában. 
 

Feladatok: 
● pénztár kezelése 
● letéti pénzek nyilvántartása 
● számlakiállítás 
● egyéb pénzügyi feladatok 
● egyéb adminisztrációs feladatok 

 

Elvárás: legalább középfokú végzettség 
Előnyt jelent: pénzügyi területen szerzett 
végzettség és/vagy tapasztalat 
A munkavégzés helye: Ráckeresztúr 
 

A jelentkezéseket fényképes  
önéletrajzzal és motivációs levéllel az                 

erdos.eszter@diakonia.hu  
címre várjuk. 

Á��������	
�� 
 

Ápoló munkakör 
 

A Magyarországi Református Egyház Drog-
terápiás Otthona munkatársat keres 
ápoló munkakörbe, heti 40 órában. 
 
 

Feladatok: 
● az orvosok munkájának segítése,            

asszisztencia 
● infekciókontroll kapcsolattartói feladatok 

● ápolási és gondozási feladatok 

● gyógyszerellátással kapcsolatos feladatok 

● egészségügyi adminisztráció 

● egyéb adminisztrációs feladatok 

 
 

Elvárás: legalább középfokú ápolói szak-
képzettség 
 
 

A munkavégzés helye: Ráckeresztúr 
 

A jelentkezéseket fényképes  
önéletrajzzal és motivációs levéllel 

az erdos.eszter@diakonia.hu  
címre várjuk. 
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Befejeződött az egészségház felújítása 
 

Amikor az önkormányzat megnyer egy pályázatot, mindig nagy 
az öröm, ami természetes. Azonban mindig tudjuk azt is, hogy 
egy-egy ilyen felújítás mindig hoz váratlan kiadásokat, fennaka-
dásokat is, amivel előre nem lehet számolni. Ám tavaly, amikor 
az egészségház felújítására elnyertük a pénzt, arra senki nem 
gondolhatott, hogy a következő évben egy világjárvánnyal né-
zünk majd szembe… 
     Az önkormányzat igyekezett a veszélyhelyzet kihirdetése 
után a lehetőségeket a legrövidebb idő alatt felmérni, és a testü-

let úgy döntött, hogy valósuljon meg minél hamarabb a beruhá-
zás, hiszen a munkálatok így a lehető legkevésbé zavarták a 
lakosságot. 
     A pályáztatást követően a nyertes BB Tető Kft. április köze-
pén már fel is állította a bejáratokat védő állványzatot, majd 
gyors ütemben megindult a tetőzet cseréje. Izgalmakban nem 
volt hiány, hiszen a járványhelyzet miatt az sem volt biztos, hogy 

a következő héten lesz-e 
betonmixer, ami a koszorú-
hoz anyagot hozzon. De 
bátraké a szerencse, és 
persze kellett a sikerhez az 
is, hogy a kivitelező cég még 
hétvégén is dolgozzon, így el 
tudott készülni a tető anélkül, 
hogy a stukatúros födém 
egyszer is megázott volna. 
     Óriási munka volt, a  
Magyar Falu programban 
nyert összegből megvalósult 
a tető és a nyílászárók cse-
réje, emellett sok-sok olyan 

felújítási munka, fejlesz-
tés, amiért hatalmas kö-
szönet illet minden közre-
működőt! 
     A BB Tető Kft. magára 
vállalta az ereszcsatorna 
többletköltségeit, munka-
társaik a pályázatban 
szereplő munkálatokon 
kívül is nagyon sok javí-
tást végeztek. Április 
végén indultak a munká-
latok, és július utolsó 
heteiben már a felújított 
épület fogadta a betege-
ket. A pályázat négy hó-
nap kivitelezési időt írt elő, melyet a BB Tető Kft. és a sok segítő 
kéz által három hónap alatt sikerült megvalósítani! 
     Nagyon jó érzés volt azt látni, hogy az EFOP-pályázatban 
részt vevő fiatalok nemcsak a pályázati előírások miatt, hanem 
jó szívvel, önként, sokszor túlmunkát is vállalva segítenek a 
befejezésnél, ahogyan önkéntesektől is nagyon-nagyon sok 
segítséget kaptunk. 
     Bútorok kipakolása, háziorvosi rendelő költöztetése: Radócz 
Barna, Kerekes Lajos, Szabó Zsombor, Novozánszki   
Zsombor. Festés: Novoth Kornél, Kovács Emese, Süveges 
Józsefné, Kedu Józsefné, Süveges Balázs, Csesztregi   
Edmond, Császár Bence. Bútorok összeszerelése: Cseppen 
Ákos, Császár Bence. Csempeburkolatok javítása: Lisziné 
Hunyadi Hajnalka, Liszi József. Sokat túlóráztak a hivatal 
munkatársai: Osztafin Szabina, Csesztreginé Osztafin Ilma, 
Bokorné Illyés Ibolya, Ofella Katalin, Baki Mátyásné,     
Brunner Károly, Herkli József, Czeiner Ferenc, Nyerges 
Sándor, Balogh György és a közfoglalkoztatásban          
dolgozók. 
     Látványosan szép lett a háziorvosi rendelő, ami nemcsak új 
számítógépekkel és nyomtatóval, orvosi eszközökkel lett gazda-
gabb, de új gipszkarton álmennyezetet is kapott. Új íróasztalokat 
az önkormányzat vett, az új székeket, a függönyt, a váróban az 
új pelenkázólapokat és a gyerekeknek a kis asztalt Mihalicza 
Ingrid doktornő vásárolta. 
     Reméljük, hogy hamarosan sikerül a külső szigetelést és 
vakolást is megvalósítani, hiszen ezzel válna teljeskörűvé a 
felújítás.  

Nagyon köszönjük orvosaink, asszisztenseink, védőnőink türel-
mét, kitartását a munkálatok okozta kellemetlenségek miatt. 
    Köszönjük szépen településünk lakóinak türelmét és együtt-
működését. Az egészségház nekik épül, szépül. 

Lisziné Hunyadi Hajnalka 
alpolgármester 
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK” (ADY ENDRE) 

„Örül a lelkem, hogy tettünk a faluért valamit” 
 

Kovács Róbert és felesége, Kovácsné Nagy Nikoletta Rácke-
resztúron nőtt fel. Ezer szállal kötődnek a településhez, ide 
jártak iskolába, itt vásároltak házat, s itt alapítottak családot. 
Három gyermekük született, Lili, Zoé és Zalán. A legidő-
sebb, Lili szeptemberben kezdi az első osztályt a helyi isko-
lában, a középső négy-, a legkisebb kétéves. A marketingme-
nedzser végzettségű Niki még otthon van a gyerekekkel gye-
sen, Robi a hét öt napján dolgozik, de a hétvégéket a család-
jával tölti, erről nem mondana le semmi pénzért. A házaspár 
sokat játszik a kicsikkel, esténként mesélnek nekik.  
     A kedves, mosolygós fiatalok úgy vélik, fontos, hogy le-
hetőségeikhez képest részt vegyenek a település életében, 

segítsék a közösséget az előrehaladásban. Éppen ezért gondoltak egy merészet, osztottak, szoroztak, s elhatá-
rozták, hogy önerőből kifestik az óvoda két csoportszobá-
ját. A Napsugár csoportnak napsárga, a Micimackó cso-
portnak fátyolka színű festéket választottak az óvónők, a 
mennyezet természetesen maradt fehér, majd miután Niki 
és Robi beszerezte a szükséges anyagokat, megvásárolta a 
festéket, barátaikkal együtt nekiálltak a nem kis munkának. 
Novozánszki-Krausz Ágnes és férje, Novozánszki Ferenc, 
valamint Borbélyné Pintér Katalin segített nekik, és azok a 
fiatalok, akik az önkormányzattól egy pályázatnak köszön-
hetően ösztöndíjat kapnak, aminek fejében közösségi mun-
kát kell végezniük. 
     A két csoportszobán kívül maradt még festék másik két 
csoport előterének és mosdórészének felújítására is. Eltün-
tették a méretes repedést, amely az évek során az egyik 

falrészen keletkezett, megjavították a csapok szifonját, kicse-
rélték a már elkopott a tömítéseket, lefestették az asztalokat, 
majd a festés után alaposan kitakarítottak. Ősszel tiszta, jó 
illatú és barátságos környezet várja majd a kicsiket. 
     Niki és Robi derűsen szemléli a világot, s ahol tudnak, 
szívesen segítenek. Terveiknek se szeri, se száma, szívesen 
bekapcsolódnak akár a könyvtári rendezvények, akár gyerek-
programok szervezésébe, de ha szükséges, a közterületek 
fűnyírásában is segítenének. Jót tenni jó, vallják mindketten, 
s az elvégzett munka örömét sem veheti el tőlük senki. „– 
Ha mindenki tenne valamicskét a faluért, már haladnánk 
előre, ha csak apránként is” – vélekedik Robi. Niki lelkesen 
egészíti ki: „– A tavalyi óvodai családi napra például tojáso-
k a t , 

hűtőmágneseket készítettünk Kucsera Mónival, ezzel is 
az ovit támogatva.” Még ha akadnak is sajnos rosszindu-
latú emberek, a többség örül annak, ha valaki önzetlenül 
energiát és időt áldoz a közösségre, s elismeri a nem min-
dennapi teljesítményt. „– Néha nehéz megtenni az első 
lépést – mondja Niki –, de aztán már könnyebb minden. 
Nem foglalkozom azzal, ki mit szól majd, örömmel segí-
tek, mert ezt érzem jónak. Büszke vagyok rá, hogy sike-
rült elvégezni, amit vállaltunk. Örül a lelkem, hogy      
tettünk a faluért valamit.”  

Gajdó Ágnes 
 

(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2020. 
augusztus 11-i számában.) 
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Közösség az  
egészségért 

 

Megújult a Védőnői Tanácsadó 
 

Biztosan mindenki értesült 
már róla, hallotta, vagy lát-
ta, hogy az elmúlt időszak-
ban a Magyar Falu Program 
támogatásával az egészség-
ház felújításon esett át. Ki-
cserélték a nyílászárókat, 
valamint új tető került az 
épületre. A felújításnak kö-
szönhetően korszerűbb 
körülmények között folyta-
tódhat a mindennapi mun-
ka az egészségházban. Mos-
tanra a rendelések vissza-
térhettek a korábban meg-
szokott rendjükhöz. Ter-
mészetesen a koronavírus 
miatti korlátozások még 
mindig érvényben vannak, 
ezeket jó, ha figyelembe 
vesszük! Továbbra is tele-
fonos időpont-egyeztetések 

szükségesek az orvosi és a védőnői ellátásokhoz, va-
lamint a maszk használata is kötelező! 
     Az egészségház felújítási munkálatai nem fejeződ-
tek be a tető és a nyílászárók cseréjével. Az épület 
belső tereire szintén ráfért a megújulás, így ezek fel-

frissítésére is sor került.  A 
Védőnői Szolgálat helyisé-
geit a közösségi összefogás-
nak köszönhetően sikerült 
kifestenünk, illetve az orvo-
si rendelő új bútorzattal is 
gazdagodott. A festés költ-
ségeit Farkasné Vancsura 
Ildikó és férje, Farkas 
András vállalta magára, ők 
vásárolták meg az új karni-
sokat a tanácsadó helyisé-
geibe. Köszönet a nagylel-
kű felajánlásért! Köszönjük 
valamennyi önkéntes segí-
tőnek is a munkát, akik a jó 
és közös cél érdekében hét-
végéjüket áldozták a ta-
nácsadó megújulásáért. A 
végeredmény nagyszerűen 
sikerült, minden elvárásun-
kat felülmúlta. A munkála-
tok már pénteken elkez-
dődtek az összepakolással, 
hogy szombaton teljes gőz-
zel nekiállhassunk a javítá-

soknak, majd a festés-
nek. A szombati nagy 
lendület után a vasárnapi 
munkálatok még lelke-
sebben folytatódtak. 
Mindenki tudta a felada-
tát, így hétfőre csak az 
utolsó simítások és a 
visszapakolás maradt. 
Keddtől a régi helyün-
kön megújult körülmé-
nyek között kezdhettük 
meg újból a munkát. 
     Akik a közösségi megújulásban közreműködtek: 
Cseppen-Molnár Zsanett, Farkasné Vancsura 
Ildikó, Gere-Horváth Nikolett, Kilin Tünde, 
Lukács Flóra, Nagy Fanni, Nagy Nikolett,   
Óanna Sándorné Gábli Margit, Peszter          
Zsuzsanna, Pollák Petra, Bacsa Zsolt, Durányik 
Márton, Farkas András, Kovács Róbert, Laczi 
Péter, Mészáros Dániel, Mészáros Dominik,  
Mészáros László, Rácz János, Szabó Norman, 
Szabó Zsombor, Szoboszlai Ferenc, Tóth Attila. 
     Köszönetet mondunk Petricska Natáliának és 
Srajner Péternek, akik a játékok fertőtlenítésében, a 
szőnyeg tisztításában segédkeztek. 
     A munkálatok nagyszerű lehetőséget kínáltak arra, 
hogy a településünkön élők jobban megismerhessék 
egymást, akikkel esetleg a hétköznapokban nem talál-
koztak volna. Bízunk benne, hogy még jó néhány 
hasonló közösségépítő programra lesz lehetőség, 
amely közelebb hozhatja egymáshoz a település    
lakóit. 

Peszter Zsuzsanna védőnő 

Hétköznapi hősök 
 
Ráckeresztúr, ami számomra csak annyit jelent: Otthon.  
Tapasztalataimat gyorsan meg is osztom.  
Sokat gondolkoztam, hogy hol is kezdjem,  
hogy azért az érdeklődést fel is keltsem.  
 

Védőnői tanácsadásról fognak szólni eme rímek,  
inkább, mint a szúnyogokról, amik este csípnek.  
Hölgyeinkről szeretnék ódákat zengeni,  
remélem, fog majd nekik tetszeni!  
 

Sosem volt egyszerű gyermeket nevelni az életben,  
sokat segít, ha van egy védőnő a sikeres képletben.  
Bármi baj lehet, nem alszik, sír vagy zokog,  
lelkünkben a látvány csak fájdalmat okoz.  
 

Erre a fáradtság is jön, hogy bizonytalanságot érezzünk.  
Hőseink a háttérben várnak, hogy kérdezzünk.  
Mindenre van segítség és válasz,  
Viszont néha elég csak egy lelki támasz.  
 

Zsuzsi és Ildikó, mindent köszönünk Nektek!  
Számunkra olyanok vagytok, mint az igazi Szentek! 
 

Kállai Szilveszter 
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Retró hittantábor 2020 
 

Az idei különleges, karanténos-
koronavírusos helyzetben sokáig kétsé-
ges volt, hogy engedélyezik-e a nyári 
táborokat, és ha igen, milyen feltételek-
kel… A gyerkőcök és szülők felől viszont 
egyre inkább megjelent az igény: „Nem 
maradhat el!”, „A hittantáborhoz igazítjuk 
a nyarat, van az előtte és az utána idő…” 
Ilyen körülmények között végül július 20–
24. között valósult meg huszonkilenc 
gyermek részvételével a retró hittantábor.  

A szűkös anyagi keretek és a fokozott egészségügyi előírások miatt „csak” egy napon kirándultunk: a Pákozd-sukorói Arbo-
rétumba. Kikapcsolódás volt ez testnek, léleknek: láttunk ritka állatokat, kőzeteket, tavat vadkacsákkal és a kilátóból a Velen-
cei-tavat. Sok-sok retrokalandban volt részünk a héten: pólóbatikolás, konzervdobozfestés, közös éneklés, gyerekmise,     

csocsó- és pingpongbajnokság, vízipisztolycsata, számháború, tábortűz, retrotárgyak bemu-
tatója, csikósostorpattogtatás… Megtekintettük Németh Mihály 
mezőgazdasági és egyéb tárgyakból álló széles körű gyűjtemé-
nyét. Palagyi Szilárd kiselőadást tartott nekünk arról, hogy egy 
húszéves egyetemista srácnak milyen pluszt ad az életéhez a 
néptánc és a népi kultúra művelése. Meg is táncoltatott minket. 
A Mákvirág Táncegyüttes az ABBA Mamma Mia című számá-
val színesebbé tette a tábortüzet. Különleges színfoltja volt a 
tábornak a tábortűznél előadott három Grimm-mese, melybe a 
gyerekeknek nyolc-nyolc retró tárgy nevét kellett beleszőniük: 
így került trapéznadrág a Piroskát megmentő vadászra, vagy 
egy félresikerült varázslat után Csipkerózsika Trabanton szá-
guldhatott el a bálba, Hófehérke pedig rockzenére takarította a 
házat. Egész idő alatt nagyon kreatívak voltak a gyerekek, 

szabadidőben a templomkert fái közül indiánüvöltés volt hallható, és napról napra egyre több indián tollas bot készült…   
      A tábor idején a villámárvíz sújtotta TordasZoo állatmenhely számára használt ágyneműt és állateledelt gyűjtöttünk, me-

lyet nagyon köszöntek az ottani segítők. Gyorsan elrepült a 
hét, helyben is nagyon jól éreztük magunkat, a karanténban 
töltött idő után fantasztikus volt 
újra találkozni! Remélem, a 
névre szóló oklevél sokáig em-
lékeztetni fog Titeket!  
     …és akik nélkül a tábor nem 
jöhetett volna létre: hálásan 
köszönjük az önkormányzatnak 
az anyagi támogatást és a há-
rom fiatalt, akik aktívan kivették 
a részüket a munkából: Fruzsi-
na és Kristóf fánkot sütött, Lilla 
ukulele zenével énekeltette meg 
a gyerkőcöket. A hittantábor 
egyéb támogatói: Csabi Élelmiszerbolt, Glócz család, Gajdó 
Gábor, Daradics Zoltán. A csoportvezetőknek köszönöm a 
programok lebonyolításában való segítséget: Etus, Adrienn, 
Tündi, Réka, Viki, Eszter! Valamint Herkli Istvánnénak és 
csapatának: Kati, Zsuzsa, Peti, Fruzsina, Kristóf és az egy-
házközség tagjainak, akik finomabbnál finomabb retró ételek-
kel láttak el minket! Az idei évben a fiatalok hozzáállása és 
munkakedve nagyon különleges volt: mind a konyhán, mind a 
csoportok vezetésében aktívan vállaltak feladatot, ha küldtem 
őket se mentek pihenni!!! Öröm volt ezt átélni! Jövőre Veletek 
ugyanitt! Deo Gratias!  
 

Dienesné Zsebi Regina 
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Kaszára fel! 
 

Idén nyáron már 
h usz on egy ed i k 
alkalommal ren-
dezték meg a kézi 
aratóversenyt Bal-
mazújvárosban. A 
nem mindennapi 
megmérettetésen 
egy lelkes rácke-
resztúri csapat is 
részt vett. 
     Az idősebbek 
még fel tudják 
idézni, hogyan 
arattak régen, a 

fiatalabbaknak ezt is tanulniuk kell. Balmazújvárosban az 
1905-ben alakult Rákóczi Olvasó Népkör tagjai a hagyo-
mányőrzést, a város kulturális életének gazdagítását tűz-
ték ki célul, ennek szellemében szervezik meg több mint 
két évtizede a kézi aratóversenyt, s negyedik éve az arató-
fesztivált. Hegedüs Péter, a hajdúsági város polgármeste-
re köszöntőjében kiemelte, hogy az aratás igen kemény 
munka, ráadásul a versenyen szigorú zsűri előtt kell helyt 
állni. Ebben az évben kilenc csapat indult, a helyi brigádok 
mellett Hajdúböszörményből és Ráckeresztúrról érkeztek 
versenyzők.  
     A rendezvény kezdetén kisorsolták, ki melyik búzatáb-
lát s melyik ellenőrt kapja, majd a csikósok, kerékpárosok, 
lovas kocsik, traktorok alkotta menet a városon átvonulva 
érkezett a verseny helyszínére. A reggeli – sült szalonna 
friss zöldségekkel – elfogyasztása után kiadták a vezény-
szót, „kaszára fel!”, s a csapatok nekikezdtek a munkának. 
A zsűri a kaszakalapálást és a kévekötéshez szükséges 
kötélkészítést is ellenőrizte, értékelte.  
     A Fejér megyei község csapatának vezetője, a Mákvi-
rág Tánccsoport Egyesület elnöke Radócz József a Hajdú-
ságból került Ráckeresztúrra, így nem csoda, ha időnként 
hazahúz a szíve. Mint mondta, többször részt vettek már 

az aratóversenyen, ő mint kaszás (túl a hatvanon) s két 
marokverő. Idén Kertész Sándorné Magdika és Lukács 
Istvánné Viki néni szedte utána a markot, mindketten el-
múltak már hetvenévesek, így az elért harmadik helyezé-
sük ennek fényében még inkább kiemelkedő és értékes. A 
százpontos rend-
szerben 91,5 pontot 
szereztek. 
     A rendezvényen 
a tizenkét főből álló 
Mákvirág tánccso-
port mezőségi tán-
cokkal kétszer is 
fellépett, a délutáni 
kulturális bemutatón 
s az esti aratóbálon 
egyaránt sikerrel 
szerepeltek.  
 

GÁ 
 

(A cikk szerkesztett 
formában megjelent 
a Fejér Megyei   
H í r l a p  2 0 2 0 .       
augusztus 1-jei  
számában.) 

FELHÍVÁS 
 

A Mákvirág Tánccsoport Egye-
sület hívja és várja a táncot,   
zenét kedvelőket, csatlakozza-
nak a csoporthoz.  
 

A próbákon igen jó a hangulat, 
országszerte számos helyen  
fellépnek, szívügyüknek tekin-
tik a hagyományőrzést. 
 
 

LEGYEN ÖN IS MÁKVIRÁG! 

A KERESZTÚRI KÉPESKÖNYV MÁR 
TÖBB MINT EZER FOTÓT TARTALMAZ.  

 

Megtekinthető a  
Facebookon:  

 

Községi könyvtár,  
Ráckeresztúr 

Továbbra is várjuk a 
régi fotókat,  

dokumentumokat.  
 

Gyűjtsük össze  
emlékeinket! 
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HIRDETÉSI LEHETŐSÉG ● Keretes hirdetések díja: 1/1 oldal: 14 400 Ft; 1/2 oldal: 7200 Ft;         
1/4 oldal: 4800 Ft; 1/8 oldal: 2400 Ft; 1/16 oldal: 1200 Ft (Az árak az áfát nem tartalmazzák!)  

 

Hirdetésfeladás a 06-20/405-8315-ös telefonszámon vagy  
a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail-címen. 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 2020-BAN 

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 
 

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója 
jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát 
az alábbi elérhetőségeken. Alapítványunk több mint 
húsz éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok 
számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük 
során. 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány  

 
E-mail: panasz@cchr.hu, weboldal: www.emberijogok.hu 

 

Minden információt bizalmasan kezelünk! 

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI 
PROBLÉMÁKRA? 

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendelle-
nesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a 
gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott 
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 
kérhető a hiperaktivitás témájában. 

� 1461 Budapest, Pf.: 182.  
� 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu; weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk! 
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Kertünk fűszerei 
 

Ki ne szeretné élvezettel fogyasztani a kertjében termesztett 
zöldségeket, gyümölcsöket, különösen akkor, ha ezeket saját 
fűszernövényeivel ízesítheti? Szerencsére változatos ízvilággal 
gazdagíthatják ételeinket, ráadásul termesztésük se nem bonyo-
lult, se nem munkaigényes. A legtöbb fűszernövény frissen és 
szárítva is használható, így megőrizhetjük kertünk kincseit a téli 
hónapokra is. Lapunk e havi számában azon, széles körben 
használható növényeket szeretnénk népszerűsíteni, melyek 
nemcsak a változatos étkezésünkhöz járulhatnak hozzá, de 
egészségünket is támogatják, hiszen a főzés során felhasznált 
só mennyisége és annak szervezetre gyakorolt negatív hatása 
jelentősen csökkenthető, ha friss fűszerek is megjelennek az 
ételben.  

Rozmaring: Ez a fás szárú évelő 
növény leginkább húsok ízesítésé-
hez közismert. Grillételek előké-
szítésekor érdemes frissen vágott, 
zsenge rozmaringágakat is elhe-
lyezni a pácban, legyen szó akár 
szárnyas-, sertés- vagy marha-
húsról. Szaporítása magvetéssel, 

dugványozással és bujtással is lehetséges.  A gasztronómiai 
élvezet mellett a rozmaring jótékony hatásait is élvezhetjük. 
Erősíti az immunrendszert, emésztésjavító hatásai is ismertek, 
stimulálja a vérkeringést, emiatt a haj növekedését is serkenthe-
ti, továbbá felsőlégúti fertőzés esetén az eldugult orrunkon is 
segíthet a rozmaringolaj inhalálása.  
 

Bazsalikom: Az olasz konyha ismert fűszernövénye, mely leg-
többször a friss salátákat koronázza meg, paradicsomos étele-
ket tesz teljessé. Lágyszárú, egynyári növény, így minden évben 
gondoskodnunk kell tavasszal arról, hogy egészen késő őszig 
élvezhessük az ízét. Könnyű nyári vacsorát készíthetünk mozza-
rellával, olívaolajjal és olajbogyóval belőle, vagy pillanatok alatt 
tésztaételt varázsolhatunk a fenyőmagból, olívaolajból és sok-
sok bazsalikomból készülő pestóból. Egészségünkre kifejezet-
ten jótékony hatású: fertőtleníti a légutakat, serkenti a vérkerin-
gést, baktérium-vírusölő és gyulladáscsökkentő hatása van. 
 

Citromfű: A citromfüvet leginkább úgy ismerik, mint idegnyugta-
tó, alvási zavarokra is hatékonyan használható gyógynövény. 
Évelő, gyorsan szaporodó invazív fajta, így ültetésekor különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy más növényeket ne nyomjon 
el. Fogyaszthatjuk frissen szedve nyári hűsítőkben, készíthetünk 
belőle limonádét, de leveleit leszedve, megmosva, gondosan 
kiszárítva teát is főzhetünk belőle, mely nemcsak megfázáskor, 
álmatlanságkor lehet segítségünkre, de sok gyógynövényteával 

ellentétben élvezeti értéke is magas. Érdemes nem megfeled-
keznünk a citromfű szúnyogűző hatásáról, mely miatt kedvelt 
összetevője a természetes alapú szúnyogriasztó termékeknek. 
Grillezéskor, kerti sütögetéskor helyezzünk néhány ágat a pa-
rázsra, ezáltal elviselhetőbbé tehetjük a szúnyoginváziót.  
 

Kakukkfű: Könnyen termeszthető, magról vethető évelő nö-
vény, mely leggyakrabban gombás ételekben kap fő szerepet. 
Intenzív illata miatt igazán kevés is 
elegendő belőle ahhoz, hogy az 
étel ízvilága kiteljesedjen. Használ-
hatjuk frissen és szárítva is. Nehéz 
nem elfogultan nyilatkozni a ka-
kukkfű jótékony hatásairól, hiszen 
oly sok területen segíti szerveze-
tünket. Erőteljes baktériumölő, 
fertőtlenítő hatású, légzőszervi 
panaszok esetén ideális megoldás lehet, a belőle készült fürdő 
pedig megfázáskor nyújthat enyhülést.  
 

RECEPTAJÁNLÓ 
 

Kertünk fűszereit sokrétűen használhatjuk akár friss vagy szárí-
tott formában is. Kedvcsinálóként íme két recept. 
 

Rozmaringos fokhagymás fűszerolaj 
Egy tiszta, sterilizált üvegbe öntsünk 5 dl extraszűz olívaolajat, 
vagy hidegen sajtolt napraforgóolajat, tegyünk bele 3 gerezd 
tisztított fokhagymát, 2-3 szál zsenge, megmosott, szárazra 
törölt rozmaringágat, pár szem szemesborsot. Légmentesen 
zárjuk le, és fénytől védett, hűvös helyen hagyjuk állni két-három 
hétig. Az így elkészült illatos olajat használhatjuk salátákhoz 
vagy húsok, zöldségételek ízesítéséhez egyaránt. Gasztro-
ajándéknak is kitűnő, ebben az esetben az üveget lássuk el 
ízléses címkével.  
 

Bazsalikomos dinnyesaláta 
Talán a legismertebb, mégis kevesek által fogyasztott dinnyés 
étel a sárgadinnye-serrano sonka párosítás. Ezt a spanyol son-
kafélét nem könnyű beszerezni, viszont bazsalikomos dinnyesa-
látával szintén feldobhatunk egy forró nyári délutánt. A saláta 
készítéséhez mindenképp tanácsos különböző fajtájú (sárga-, 
méz-, görögdinnye), hűtött dinnyét használni, hogy igazán hűsítő 
finomságot kapjunk. A dinnyéket magozzuk ki, vágjuk falatnyi 
darabokra, helyezzük őket egy tálba. Az öntethez tetszés/ízlés 
szerinti mennyiségű bazsalikomlevelet mozsárban pépesítsünk 
egy evőkanálnyi mézzel és citrom vagy lime levével. Öntsük az 
öntetet a dinnyekockákra, kavarjuk össze, és hagyjuk állni hűtő-
ben minimum fél órát.  
 

Gere-Horváth Nikolett 

IRODALMI FEJTÖRŐ 
 

Három magyar regény kezdőmondatát idézzük. Beküldendő a regény 
címe és írója. 
  

A) Az osztály zsongása lassan elcsendesedett.  
B) A változás, ami életében bekövetkezett, annyi mindentől megfosztotta, mintha bomba 

      pusztított volna az otthonában. 
                      C) – Vilma, merre kószálsz?  
 

Beküldési határidő: 2020. szeptember 5. E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com  
 
 

sűrű tüskebokor, B) furkósbot, C) zsinórral díszített kabátféle, D) forgácsfánk,  
E) díszgomb, F) kanászbalta. 

A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!      
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Augusztusi filmajánló 
 

Noha a koronavírus-járvány megfékezése után szigorú 
óvintézkedések mellett már üzemelhetnek a magyar mo-
zik, igazán friss és nagy dobású filmekkel még nem na-
gyon találkozhatnak a mozinézők. Hiszen megannyi kasz-
szasikernek ígérkező alkotás premierjét törölték, miután 
több hónapos csúszásokat követően egyértelművé vált, 
hogy lehetetlen lesz nemzetközi bemutatókat tartani az 
idei évben. Ennek következtében az augusztusi filmfelho-
zatal se kecsegtet nagy blockbusterekkel, ami miatt kocsi-
ba pattanunk, és elvisszük a gyerekeket moziba. Olyan 
alkotásokkal örvendeztetett meg minket a nyár utolsó 
hónapja, mint a #kövessbe, Made in Italy, Patthelyzet, Staten 
Island királya, Álomépítők és a már nagyon régóta várt 
Christopher Nolan új filmje, a Tenet.  
 

Ha nem is a mozik, de a különböző streaming szolgálta-
tók augusztusban is bőven tartogatnak olyan filmeket, 
melyekre érdemes lesz odafigyelnünk. Legyen szó horror-
ról, drámáról vagy animációs filmről. Éppen ezért össze-
állítottuk nektek egy bemutatónaptárat, amellyel nyomon 
követhetitek  a nyár utolsó hónapjának felhozatalát.  
 

Project Power: A por ereje 
 

A szuperhősös filmek áradatában lassan nehéz újat adni a 
nézőknek,  azonban most Henry Joost és Ariel Schulman 
valami olyat akar mutatni nekünk, amivel még nem talál-
koztunk a szuperhősfilmekkel kapcsolatban. A Jamie 
Foxx és Joseph Gordon-Lewitt főszereplésével készült 
pörgős akciófilmben egy különleges pirula után nyomoz-
nak. Az ismeretlen szer ugyanis ideiglenes szupererőt 
biztosít annak, aki beszedi. A film augusztus 1-jétől látha-
tó a Netflixen. 
 

Tenet  
 

Christopher Nolan ismét különlegesen egyedi, izgalmas és 
meghökkentő fordulatokban gazdag thrillert rendezett, 
amelyben egy angol kémnek kellene megmentenie a Föl-
det a rá leselkedő és pusztulással fenyegető katasztrófától. 
Ám a szuperügynöknek nemcsak az idegen hatalmak em-
bereivel, hanem a legnagyobb ellenséggel, az Idővel is 
meg kell küzdenie. Ha minden jól alakul, akkor augusztus 
26-ától láthatjuk a filmet a mozikban.  
 

Éjszaka meglepetésekkel  
 

A Tökéletes hang 3 és a Step Up: All In rendezője, Trish Sie 
kalandos akció-vígjátékkal jelentkezik ezúttal. A történet-
ben két testvér egy este rájön, hogy édesanyjuk egy ex-
tolvaj, aki miatt mindketten tanúvédelmi programban 
élnek. Az anyát azonban utoléri a múltja: újabb melót 
akasztanak a nyakába, és a testvéreken múlik, hogy ki-
mentsék őt a helyzetből. Malin Akerman, Joe Manga-
niello, Ken Marino és Sadie Stanley szereplésével a film 
augusztus 21-én lesz elérhető a Netflix kínálatában.  
 

Lovecraft Country 1. évad 
 

Atticus Freeman, a II. világháború fiatal, fekete bőrű ve-
teránja rajong a science-fiction regényekért. Hazatérése 
után barátjával, Letitiával és nagybátyjával elindul, hogy 

megkeresse apját, aki rejtélyes körülmények között tűnt 
el. Ez azonban nem is olyan egyszerű az 50-es évek faj-
gyűlölettel teli Amerikájában. Útjuk túlélésért folytatott 
küzdelemmé válik, ahogy szembe kell szállniuk a rasszista 
fenyegetéssel és a szörnyekkel, melyek mintha H. P.   
Lovecraft írásaiból keltek volna életre. A sorozat Jurnee 
Smollett, Jonathan Majors, Aunjanue Ellis főszereplésével 
érkezik augusztus 17-én az HBO GO-ra.  
 

Álomépítők 
 

Minna élete a feje tetejére áll, amikor édesapja új meny-
asszonya és annak lánya beköltözik hozzájuk. A vele egy-
korú Jenny kiállhatatlan, és Minna minden erőfeszítése 
ellenére sem tud közelebb kerülni utálatos mostohatestvé-
réhez. Egy éjszaka aztán a kislány felfedez egy varázslatos 
világot, ahol hatalmas színpadokon készülnek az álmaink, 
szorgos kis álommunkások segítségével. Mikor rájön, 
hogyan tudja befolyásolni az embereket az álomépítők 
segítségével, igyekszik Jenny álmaiba is beférkőzni, hogy 
végre igazi család lehessen belőlük. A filmet a nézők   
augusztus 13-tól láthatják a hazai mozikban.  
 

Artemis Fowl  
 

A 12 éves Artemis Fowl zseniális bűnözők leszármazott-
ja. Amikor apja eltűnik, hűséges védelmezője, Butler tár-
saságában a felkutatására indul. Útja során felfedez egy 
ősi, föld alatti civilizációt, amelyet tündérek népesítettek 
be. Miközben megpróbálja kideríteni, hogy a tündéreknek 
vajon közük lehet-e az apja eltűnéséhez, háborúba keve-
redik a nagyhatalmú lényekkel. Az Eoin Coffer regényé-
ből érkező film augusztus 9-től elérhető HBO GO-n. 
 

Horváth Benjámin  

ZOOM 

SZAMURÁJ 07 KFT. 
AKCIÓK 

2000 forinttól! 
 

AKCIÓS  
ESZKÖZCSOMAGOK  

SZERELÉSSEL  
MÁR 80 000 Ft-tól! 

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

 

www.szamuraj07.hu 
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A százéves kertész 
 
Ez év július 28-án ünne-
pelte volna 101. születés-
napját az ország kertésze, 
számos könyv szerzője, 
az elsősorban újságíró-
ként és televíziós szemé-
lyiségként ismert Bálint 
György. A sokak által ol-
vasott Nők Lapja Kedves 
Húgom! című népszerű 
rovatában hetente talál-
kozhattunk írásaival, az 
Ablak című műsorban 
pedig a nézők választ 

kaphattak minden, a kertészkedéssel kapcsolatos kérdé-
sükre; ekkor ragadt rá a Bálint gazda név is. 
     Már kisgyermekként sokat segédkezett a család birto-
kán, nevelőapja igyekezett a fiút mindenre megtanítani, 
amit ő maga tudott és megtapasztalt a kertművelés során. 
Igen kísérletező kedvű férfi volt. Egészen új, úttörő mód-
szereket alkalmazott kertjében, mely az ifjú Györgyre is 
nagy hatással volt. Ennek eredményeképpen a kertben 
való tevékenykedés szenvedélyévé vált, és az egész éle-
tét meghatározta: kertész- és mezőgazdasági mérnöki 
diplomát szerzett, majd a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusa lett.  
     Jóságos, kedves, békét és derűt sugárzó arca, böl-
csessége, türelme, finom humorral megáldott személyisé-
ge tette őt oly közkedveltté. Életét számos tragédia és 
megpróbáltatás nehezítette, ám mindez nem tántorította el 
attól, hogy megszerzett tudását, a kertészkedés minden 
csínját-bínját közkinccsé tegye: a kertművelés megszeret-
tetése afféle küldetéstudat volt számára. Előadásaiban, 
cikkeiben, műsorában és könyveiben felelősségteljesen, 
ám kellő alázattal olyan tudást, tapasztalatot tett közzé, 
melyeket maga is sikerrel alkalmazott. Nem titkolt célja 
volt népszerűvé és közérthetővé tenni a kerttel kapcsola-
tos ismereteket. 
     Kislányként nekem is volt saját kertecském. Ennek 
elindítója és mozgatórugója a nagyszüleim kertjei voltak, 
édesanyám és édesapám szülei is műveltek kertet. Külö-
nösen nagy hatással volt rám apai nagyapám, Szokoli 
György és a felesége, nagymamám kertjének gyönyörűsé-
ge! Néhány évvel később, tizenéves koromban egy-két tő, 
a sorokban már el nem férő vagy satnyább paradicsom- 
és paprikapalánta az enyém lett, melyek végül mindig a 

kert legszebb terméseit 
adták. Féltő gondoskodás-
sal óvtam és locsolgattam 
őket, napról napra figyel-
tem fejlődésüket, és rette-
netesen büszke voltam a 
végeredményre! 
     Papa  a  B rauch -
kastélyban évtizedeken át 
dolgozott kertészként, az 
évek során növényvédelmi 
ismereteket is szerzett. 
Munkája végeztével e fog-
lalatoskodást otthon is folytatta mamával. A nyolcvanas 
években volt szerencséje személyesen is találkozni Bálint 
Györggyel egy előadáson a kastélyban, ahol a szerző a 
Minden héten szüret című könyvét dedikálta számára. 
Kissé már viseltes ugyan, de a kötetet féltve őrzöm, s 
gyakran forgatom kezdő kertészkedőként. 

A koronavírus okozta helyzet sokakat késztetett különböző 
okok miatt kertészkedésre; ki kényszerből, ki kedvtelésből 
kezdett bele az idő hasznos eltöltéseként. Bálint gazda és 
szerintem nagypapám is örömmel nézi az égi kertből né-
hány kapavágást, metszést követően, pihenésképp felhők-
ről lábat lógatva kisebb-nagyobb sikereinket és kudarcain-
kat, melyek a jelenlegi kertészkedők életét kísérik.  
     A kertészkedés terápia. Testet megmozgató, szívet-
lelket melengető! Hát van-e csodálatosabb érzés, mint a 
befektetett munka „gyümölcsét” learatni, és a családi   
asztalra tenni? 
     Natalie Danaisz haikuja álljon itt emlékül számukra,    
nekünk pedig szolgáljon figyelemfelhívásként: 

aki lehajol 
a földig csak az láthat 
mindenek fölé 

Szokoli Krisztina 
 

(Könyvtárunkból kikölcsönözhető a Minden héten szüret című 
kötet és a Bálint gazda, a százéves kertész című kiadvány is, 
amely 2019-ben, a Helikon Kiadónál jelent meg. Részlet a könyv-
ből: „Egész életemet a hűség jellemezte, hűség a hazához, a 
termőföldhöz. Ez a hűség irányította gondolkodásomat, amikor 
mindent megtettem, hogy 1945-ben hazajussak, ez a hűség gátol-
ta meg, hogy ’56-ban itt hagyjam az országot, és ez a hűség kész-
tet arra, hogy azt kívánjam, hamvaim a halmaji földben legyenek 
majd szétszórva.”)  

A könyvtár nyári nyitvatartási rendje 
 

 
 

hétfő: 15.00–18.00 
kedd: zárva 
szerda: 10.00–14.00 
csütörtök: zárva  
péntek: 8.00–12.00 
szombat: zárva 
vasárnap: zárva 
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Lékó Péter rangos  
sakkversenyen szerepelt 

 

Lékó Péter 10. helyezést ért el a Legends of Chess (A sakk legen-
dái) elnevezésű online sakktornán. Ez volt a negyedik állomása a 
világbajnok norvég Magnus Carlsen által útnak indított, egymillió 
dollár összdíjazású sorozatnak. Olyan neves nagymesterek ellen 
játszhatott, mint Magnus Carlsen, Jan Nepomnjacsij, Anish Giri, 
Peter Szvidler, Vaszilij Ivancsuk, Vlagyimir Kramnyik, Borisz Gel-
fand, Ding Liren és Viswanathan Anand. Lékó a múlt keddi nyitó 
körben a ráadáspartit nyerve 3:2-re legyőzte az ukrán Vaszil Ivan-
csukot, majd három 2.5:1.5-es vereség következett: szerdán az 
orosz Peter Szvidlertől, csütörtökön Carlsentől, majd pénteken a 
korábbi világbajnok orosz Vlagyimir Kramnyiktól kapott ki, mielőtt 
szombaton legyőzte az ugyancsak volt világbajnok indiai Vis-
wanathan Anandot. A versenynek volt még egy másik magyar 
vonatkozása is. Polgár Judit szakkommentátorként segítette a 
rendezvényt. Izgalmas játszmákból nem volt hiány. Az egyik   
Lékó–Anand parti 22. lépésében a következő állás alakult ki: 

A világossal játszó magyar nagymester Bástya g3 lépésével az 
indiai Anand végzetes helyzetbe került. Elháríthatatlanul fenyeget 
a Futó h6 ütés, amivel világos döntő előnybe kerülne. Az ellenfél 
ezt már nem várta meg, és inkább feladta a játszmát. Szép győze-
lem volt ez Lékó Péter számára. 
     Ajánljuk még olvasóink figyelmébe a következő érdekes felad-
ványt. Ebben az állásban világos két lépésben mattot adhat, ha 
megtalálja a megfelelő lépéssorrendet. Mi lenne világos legjobb 
lépése? 

A megoldás beküldhető a martonvalsakk@freemail.hu e-mail-
címre, és további feladványok is kérhetők. A sakkos képességeink 
fejlesztéséhez sakkleckék és -feladványok találhatók még az 
egyesületünk weblapján is, a martonvalsakk.hu címen.  
 

Bakacs János MartonVál SC 

SAKK-SAROK 

Gondolatébresztő… 
 
 

„Az élet abban különbözik a sakktól, 
hogy a játék a sakk-matt után is  
folytatódik.” 

 

(Isaac Asimov) 

Az én iskolám: 
Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium   
 

 

Az iskola Budapest XXI. kerületében található. Ez le-
het, sokaknak kisebb fejfájást okoz, de az oktatási in-
tézményen kívül magában foglal egy kollégiumot is. 
     Központi felvételi nélkül is azonnal felvételt nyer-
hetnek azok, akik úgy döntenek, hogy ebben az intéz-
ményben szeretnék elkezdeni középiskolai tanul-
mányaikat. 
     Vannak 4+1 éves képzések, amik elvégzése után 
érettségit és szakmát kapunk, persze azok számára, akik 
nem szeretnének szakmát vállalni, vagy nincsen adott 
elképzelésük még, és később szeretnének szakmát ta-
nulni, azoknak van négyéves képzés is. 
     Milyen szakmákat lehet itt tanulni?  
     Van informatikusképzés, ami három ágat foglal ma-
gában: szoftverfejlesztő, weblapfejlesztő-szerkesztő, 
rendszerinformatika. 
     A négyéves képzés idején mind a három szakirányt 
tanítani fogják mindvégig, de az érettségi után választa-
ni kell majd a három szakirány közül, hogy melyiken 
menne szívesen tovább. (Nincsen kötelező nyári     
gyakorlat, olyan, amit az iskola biztosít.) 
     Más szakmák: gépészet, villanyszerelés, gépiforgá-
csolás (esztergályos) – csak hogy párat említsek. A 
rendvédelem és a kadétképzés szakmához van felvételi, 
ha valakinek ilyen elképzelése volna, ez persze nem 
írásbeli, hanem fizikai felvételi. 
     Az iskola közössége viszonylag jónak mondható, és 
a rendezvények, amiket az iskola szervez, és amiket 
megpályáz, azok is kiválók. Úgy gondolom, mindenki 
megtalálhatja itt a magának való képzést, és az itt töl-
tött éveire nem úgy fog visszatekinteni, mint a pokolra. 
     Ha többet szeretnétek megtudni az iskoláról, akkor 
azt a wm-iskola.hu honlapon megtehetitek.  
 

Cím: 1211 Budapest, Tanműhelyköz 7. 
Telefonszám: 06-1/276-6677 (porta) 
E-mail: info@wm-iskola.hu  

Kranabeth Koppány Tibor 
 

(Forrás: https://wm-iskola.hu) 
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Irány a megye II! 
 

Amikor a Magyar Labdarúgó 
Szövetség 2020. március      
16-án minden sporteseményét 
felfüggesztette, nem gondoltuk 
volna, hogy augusztusban újra 
kezdődnek mind a profi, mind 
az amatőr labdarúgó-
bajnokságok Magyarországon. 
A ráckeresztúri labdarúgócsa-

pat új vezetéssel, régi-új játékosokkal, de közös céllal vág neki a 
megye III-as bajnokságnak. Azt előre leszögezhetjük, hogy a 
közös cél újra feljutni a megye II-be, és sportolni vágyó fiatalokat 
toborozni a csapatba. A változásokról, célokról Peták Norbertet, 
a Ráckeresztúri SE elnökét és Hartai Lászlót, a labdarúgó-
csapat kapitányát kérdeztük. 
 
Horváth Benjámin: Először is hozzád fordulnék, Norbi. Mint 
a Ráckeresztúri Sportegyesület új elnöke, milyen célokat 
tűztél ki magad elé, és mi motivált abban, hogy elvállald ezt 
a posztot? 
Peták Norbert: Úgy veszem észre, a mai fiatalok már nem lel-
kesednek annyira a sportok iránt, mint az előző generációk. 
Másrészt eléggé el is van hanyagolva a ráckeresztúri futballcsa-
pat. Elsősorban ez a két dolog az, amin szeretnék pozitív irány-
ban változtatni egy kis fiatalos lendülettel, hátha népszerűbb 
lesz a sport falunkban, és talán a mérkőzéseinkre is több embert 
tudunk kicsalogatni. Egy jó szurkolóközönség szerintem meccs 
közben erőt és motivációt ad a fiúknak, hogy mindent beleadja-
nak abban a kilencven percben. 
H. B.: Mi az oka annak, hogy a négy éve stabil megye II-es 
ráckeresztúri csapat a következő szezont egy osztállyal 
lejjebb, a megye III-ban kezdi meg? 
P. N.: Eléggé szétesett a csapat a tavalyi szezon óta, sok játé-
kosunk eligazolt, és az sem volt biztos, hogy az idényre össze-
jön a csapat. A járványhelyzet sem könnyítette meg a dolgunkat, 
illetve támogatásunk is kevés van jelenleg. Ennek következté-
ben az is megfordult a fejünkben, hogy az idei szezont kihagy-
juk, azonban meglett a kellő létszám, és a vezetőség a játéko-
sokkal együtt úgy döntött, hogy ebben az idényben a megye III-
ban kezdi meg a szezont. Ugyebár elnökként számomra teljesen 
új minden, de szeretném csapatomnak a legjobbat. A későbbi-
ekben majd kiderül, hogyan folytatódik. 
H. B.: Ennek következtében mit vársz a csapattól a 
2020/2021-es szezonban? 
P. N.: Természetesen a legjobbakat várom a csapatomtól, és 
szeretnék már az első idényemben bajnoki címet ünnepelni a 
játékosaimmal. 
H. B.: Magabiztos sikert arattatok a megyei kupában Gyúró 
ellen. Mit gondolsz, meddig menetelhettek a kupában? 
P. N.: A Gyúró elleni fölényes győzelmünk bizonyítja, hogy fan-
tasztikus játékosaink vannak, akik a megfelelő taktikával szen-
zációs eredményt értek el a megyei kupa első fordulójában. Az, 
hogy meddig jutunk, még a jövő zenéje.  
H. B.: Hol látnád legszívesebben a szezon végén a          
csapatot? 
P. N.: Az 1. helyen 
 
H. B.: Laci, te mint csapatkapitány vezető szerepet játszol a 
csapat életében. Neked hogyan sikerült átvészelni, hogy a 
koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a bajnokság, illetve 
a kialakult helyzet hogyan hatott a csapatra? 

Hartai László: Úgy gondolom, min-
denki számára hiányzott a mozgás 
és a jó öltözői hangulat. Volt időnk átgondolni a helyi labdarúgás 
jövőjét, ez alapján hoztunk meg egy konzekvens döntést. Ifjúsá-
gi csapatot nem indítottunk létszámgondok miatt, ezáltal csak a 
Fejér megyei III. osztályba nevezhettünk. Sajnos ez a korosztály 
alapvetően már nem a rendszeres mozgást és a minőségi kö-
zösségformálást tartja szem előtt. 
H. B.: Majdnem félév után játszott a csapat tétmérkőzést a 
Gyúró SE ellen a Fejér megyei kupa 1. fordulójában. Jó volt 
újra tétmérkőzésen pályára lépni? 
H. L.: Természetesen az egész csapat várta már, hogy legyen 
miért küzdeni a pályán. Kellemes meglepetés volt számomra, 
hogy az elmúlt időszakhoz képest sokkal több szurkoló látoga-
tott ki megnézni minket. Köszönjük a biztatást, és várjuk őket a 
következő mérkőzésekre is! 
H. B.: Milyen a játékoskeret jelenlegi összetétele? 
H. L.: Sikerült visszacsábítanunk két meghatározó játékost, akik 
a 2016-os bajnokcsapat tagjai voltak, valamint kapus és közép-
pályás poszton is tudtunk erősíteni. A csapat magja megmaradt, 
ezen a szinten minő-
séginek mondható, 
viszont elég szűk a 
keret. Szomorú, hogy 
az ifjúsági csapatból 
mindössze két-
három játékosra 
számíthatunk a jövő-
ben. 
H. B.: Te mint csa-
patkapitány mit 
gondolsz, hol fog 
végezni a csapatod 
a szezon végén? 
H. L.: A jelenlegi 
keret miatt nem túl-
zás kijelentenem, 
hogy mindenképp a 
bajnoki címért sze-
retnénk harcolni. A 
kitűzött célunk eléré-
séhez, valamint a 
szűk keret miatt ko-
molyabb sérülés- és hosszabb eltiltás mentes szezont kell pro-
dukálnunk, utóbbi esetében nekem és a csapat néhány tagjának 
fegyelmezettebb magatartásra lesz szüksége a pályán. 
 
Érkezett játékosok: Bendák László, Cseprekál Gábor, Rácz 
Martin (Százhalombattai LK), Hosszú Péter, Hosszú Kornél 
(Ercsi Kinizsi) 
 
A Ráckeresztúri SE augusztusi menetrendje: 
 
2020. aug. 2., 17:00 – MPF Ráckeresztúr–Gyúró. Fejér megyei 
kupa, 1. forduló. Végeredmény 5:0, gólszerzők: Takács Márk 
(17.), Bendák László (31., 57.), Takács Benjámin (61.), Hosszú 
Péter (88.) 
2020. aug. 9., 17:00 – MPF Ráckeresztúr–Adony. Fejér megyei 
kupa, 2. forduló. Végeredmény 1–2, gólszerző: Neuvert Sándor 
2020. aug. 15., 17:00 – Tordas FÉSZ ZRT. II.–MPF Rácke-
resztúr. Megyei III. osztály Észak Felnőtt, 1. forduló 
2020. aug. 30., 17:00 – MPF Ráckeresztúr–Mány II.–Csabdi. 
Megyei III. osztály Észak Felnőtt, 2. forduló 

LABDARÚGÁS 

Hartai és Bendák megismételné a 
2016-os bajnoki menetelést  
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„Tudni kell jól alkalmazkodni a 
körülményekhez. Nem hozzá-
juk simulni, hanem mintegy 
ellensúlyt tartani. Amikor túl 
jól megy (...), vagyis kedvező 
szelek fújják a vitorládat, akkor 
vond össze azokat a vitorlákat. 
Ha pedig nem, akkor próbálj 
bátran hajózni. Az ember  min-
dig tudjon önmaga maradni.” 

 

(Ritoók Zsigmond)  

 NYEREMÉNYJÁTÉK  
 

Mi látható a képen? A fotó 
Ráckeresztúron készü l t .      
Kérdés, hogy pontosan hol.  

A megfejtéseket elküldhetik a 
következő e-mail-címre: 
  
 

 
 
 
 
 

Határidő: 2020. szeptember 5.  
 

A júliusi Hírmondóban megje-
lent feladvány megfejtése: az 
egészségház falán lévő felirat részlete. 
  
Tíz helyes megfejtés érkezett. 
A szerencsés nyertes: Karvai 
Attila. Gratulálunk! A nyere-
mény a könyvtárban vehető át 
nyitvatartási időben.  

RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ ● Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja ● VIII. évfolyam 8. szám  
Kiadó: Ráckeresztúr Község Önkormányzat 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Telefon: 06-25/517-900; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu 
A kiadásért felel: Dr. Nagy Gábor Telefon: 06-25/517-902 
Szerkesztő: Gajdó Ágnes Telefon: 06-20/405-8315; e-mail: gajdoagnes@gmail.com 
Szerkesztőség: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4. (könyvtár); telefon: 06-25/454-655; e-mail: rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
Megjelenik 1350 példányban. Nyilvántartásba vételi szám: CE/55570-3/2013  
Nyomdai munkák: Walton Promotion Kft., www.waltonpromotion.hu; felelős vezető: Walton Péter  

Isten veled, gólyamadár! 
(részlet) 

 

Valami különös szomorúság borzong át a lelkemen. Nemcsak a lelkemen: 
minden fán, minden fűszálon, az egész tájon, még a felhőkön is. 
     Ez a szomorúság az ősznek a megérzése. 
     Kertemben már az őszirózsák fehér és lila virágai melengetik az arcukat a 
nap sugaraiban. A gesztenyefám napról napra halványabb. A gyümölcsfáim is 
olyanok, mint az öregemberek: egyik, mint a sárga öregember; a másik, mint a 
piros öregember. 
     A két gólyánk is elment. Szent István király napján láttam őket utoljára a 
mezőn. Nem halásztak, csak álltak-álldogáltak elgondolkozva a fűben; ott áll-
tak mind a ketten. A fecskék vidáman csapongtak fölöttük a levegőben. Azok 
még nem gondoltak akkor az elutazásra. 
     Furcsa két madárfaj a gólya meg a fecske, hogy tavasszal mindig idejön a 
másik világrészről; ősszel meg mindig visszatér a másik világrészbe. De ott 
nem házasodnak, nem raknak fészket és nem költenek, csak itt minálunk. 
     Melyik hát az igazi hazájok? 
     A mi magyar hazánk. 
     Még furcsább, hogy az a két gólya, meg az a pár száz fecske az egész or-
szágból csak éppen a mi falunkat szereti. A messze Afrikából ide térnek min-
dig vissza, ide ám, a mi szegény nádas házaink közé, a mi szegény mezőinkre. 
Mi van a mi falunkon olyan szeretni való, hogy érdemes érte átrepülni egy 
egész nagy tengert, meg egy egész nagy országot? (…) 

A minap aztán sok gólyát láttam a magasban. Odafenn kanyarogtak a falu fö-
lött, aztán egyszer csak: egyenes az út Délnek! (…) 
     De hát miért megy el a gólya, miért megy el a fecske, ha a falunkat érzi ott-
honának? 
     Óh, bizony, könnyű azt kitalálni: az Úr, aki a gólyának és fecskének is ura, 
nem itt terít télen asztalt nekik. Elközelget az ősz. Az október hideg leheletétől 
dermedten hullanak el a bogarak milliói. A december szele kemény kérget fa-
gyaszt a vizekre, s a téli ég felhői hóval borítják be a mezőket. 
     Miből éljen akkor a szegény gólya meg a szegény fecske? Éhen halna meg 
itt az istenadta valamennyi. 
     Ma már nincs se fecske, se gólya. Talán éppen most repülnek fenn a szédítő 
magasságban a tenger fölött és a tenger felhői fölött. Talán éppen most kiáltja 
egyik gólyafiú: 
     – Anyácskám, elfáradtam! 
     – Terjeszd ki a szárnyadat – feleli bizonnyal az anyja. 
S megszűnik a szárnyak levegőverése. Az egész gólyacsoport kiterjesztett 
szárnnyal leng a levegőben. 

Gárdonyi Géza 

OLVASÓLÁMPA 

Kettesben – Timi és Misi a fiókák kirepülése után 


