
 

 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                           2017. február 

Tájékoztató a közterület-használatról 
 

Abigél köztünk járt 
 

Mosoly percek 
 

Ellenállás vagy megelőzés? 
 

Az év fája: a vadalmafa 

A hű madarak 
 

Levél a virágtól, 
Virág dalos ágtól, 
Vándormadár elvált 
Leveletlen fától, 
A hazai tájtól. 
Kik otthon maradtak, 
Szomorúan járnak… 
Adjatok magocskát, 
Szél ellen búvócskát 
Szegény hű madárnak! 
 

Kik levélhulláskor 
Napkeletre mentek, 
Most az öröm szárnyán 
Ringanak, szép táján 
Pálmaligeteknek. 
Arany bogarakból 
Vígan lakmároznak… 
Adjatok magocskát, 
Szél ellen búvócskát 
Szegény hű madárnak! 
 

Dideregve, éhen 
Udvarunkba térnek, 
Bánatos szemekkel, 
Panaszos énekkel 
Könyörögve kérnek. 
Oltalomért hányszor 
Ablakunkra szállnak! 
Adjatok magocskát, 
Szél ellen búvócskát 
Szegény hű madárnak! 
 

Itt született szegény 
Ezen a szép tájon, 
Zúgó Tisza mellett, 
Zúgó Duna mellett, 
Zöldleveles ágon. 
Ha puszta is: híve 
A hazai tájnak… 
Adjatok magocskát, 
Szél ellen búvócskát 
Szegény hű madárnak!  
 

Pósa Lajos 
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

Gyógyszertári ügyelet 
febr.: 18–19.: Ercsi �06-25/505-790 
febr. 25–26.: Martonvásár �06-22/569-146 
márc.: 4., 5.: Ráckeresztúr �06-25/455-812 
márc.: 11., 12.: Ercsi 
márc.: 15., 18., 19.: Martonvásár 
márc.: 25., 26.: Ráckeresztúr 
 

Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; �25/455-804) 
Háziorvosok rendelési ideje 
Dr. Bánovics Ilona  
�06-30/475-5781 
Asszisztens: Erdősi Zoltánné 
Hétfő, szerda: 14–18 
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12 
Dr. Mihalicza Ingrid  
�06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva 
Hétfő, szerda, péntek: 8–12 
Kedd, csütörtök: 14–18 
(Péntekenként felváltva rendel a két 
háziorvos.) 

Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30  
 

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  

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  

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  
Molnár Nóra titkársági ügyintéző: iratkezelés; képviselő-testület működésé-
vel kapcsolatos feladatok 
Bilikné Bakonyi Edit igazgatási ügyintéző: anyakönyvvezetői feladatok, 
népesség-nyilvántartási feladatok; hagyatéki eljárás; családi csődvédelem; Bursa 
Hungarica-pályázat 
László Andrea szociális ügyintéző: szociális és gyermekvédelmi ügyek;  
települési támogatások 
Világosi Zsuzsanna műszaki ügyintéző: műszaki ügyek; településrendezés, 
telekalakítás; üzletek és vállalkozások működése, telepengedélyezés; közterüle-
tek, közutak, közszolgáltatások; mezőgazdaság, termőföld kifüggesztés, vadkár; 
katasztrófavédelem 
Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: önkormányzat és intézmé-
nyei költségvetési gazdálkodása; költségvetési támogatások és pályázatok    
elszámolása 
Izsó Rebeka számviteli ügyintéző: számviteli, könyvelési feladatok; pénztár  
Barta Károlyné munkaügyi ügyintéző: munkaügyek; közfoglalkoztatás 
Heráné Hegyi Györgyi adóügyi ügyintéző: adóügyek; talajterhelési díj, 
szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás; adó- és értékbizonyítvány, adók 
módjára történő végrehajtás; magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezések 
bejelentése 
 

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

Friss hírek, információk: 

www.rackeresztur.hu 
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

Február a bálok, álarcos mulatságok időszaka. Ilyen-
kor önfeledt hangulatban szórakoznak, vigadoznak, 
akik szeretik a táncos-zenés forgatagot. Farsangoló 
jókedvvel űzik el a telet az óvodások is, amikor kisze-
bábot égetnek, remélve, hogy mielőbb megérkezik a 
tavasz. A kikeleti várakozás idén egybeesik a nagyböj-
ti időszakkal, hiszen március elsején lesz hamvazó-
szerda. 
     Ám addig még előttünk áll a legrövidebb hónap, s 
biztosan erre a huszonnyolc napra is jut sok érdekes-
ség, amiről majd a következő Hírmondóban számo-
lunk be. Az esztendő elején járunk még, lassabban, 
olykor kedvetlenül tesszük dolgunkat, de hát nem 
csoda, kevés napsütés ért bennünket a télen, s na-
gyon kemény hideggel köszöntött ránk az új eszten-
dő. Ami viszont vigasztaló és erőt adó is egyben: 
bújik már a hóvirág, hirdetve, hogy közeleg a jobb 
idő, közeleg a természet újjászületése. S ha néha a 
fákról, virágokról vennénk példát, lélekben mi ma-
gunk is kibontakoznánk, virágba borulnánk az éltető 
tavaszi napfény lágy érintésére.  
     Ha a cinegék „nyitnikék”-jét hallva a tél múltára 
gondolok, Áprily Lajos verssorai jutnak eszembe: 
„Ember, ne félj: nő már a nap! / A jégfogú szél nem 
harap.” (…) // A gond sem él mindig, ne hidd, / 
ragadd meg és a hóra vidd. // A hóval szétfoszlik 
hamar: / elmossa egy langyos vihar.”      
 

Gajdó Ágnes 

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

Kisgyermekes szülők,  
figyelem!  

 

A Szent László Völgye Segítő 
Szolgálat működtetésében lévő, 
„Apró Talpak” Családi Bölcsődei 
Hálózaton belül három családi 
bölcsődei csoport kezdte meg 
működését huszonegy fő bölcsődés korú gyermek ellátá-
sával, gondozásával 2017. január 1-jén. 
     A férőhelyek igénybevételére – korlátozott számban – 
Ráckeresztúr településen élő, kisgyermeket nevelő csa-
ládok jogosultak. Jelenleg három férőhely szabad. 
     A beiratkozás feltétele, hogy a kisgyermek életkora 
ne haladja meg a 3. életévét, valamint a gondviselő szü-
lő részéről szükséges munkába állásáról vagy alkalma-
zásáról munkáltatói igazolást bemutatni. 
     A családi bölcsődét igénybevevő szülők az ellátásért 
térítési díjat kell hogy fizessenek, melynek havi összege 
37 440 Ft. Ez az összeg a napi 4 alkalmas étkezés díját 
nem tartalmazza. 
    Várjuk jelentkezésüket az alábbi elérhetőségeken:  
    Telefonon: 06-22/460-023, 06-20/5121-421 
    Személyesen: 2462 Martonvásár, Szent László út 24. 

Szabóné Pályi Judit 
SZLVSSZ igazgató 

Tisztelt Lakosság! 
 

Az elmúlt évben, 2016-ban jelentős jogszabályváltozás 
történt a hulladékgazdálkodás területén. Létrejött egy álla-
mi szerv, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. (NHKV). 2016 áprilisa óta a közszolgál-
tatási díj számlázása és a díjak beszedése is az NHKV 
feladata. Az átalakulásról szóló prezentáció (benne a terve-
zett optimalizált közszolgáltatói térkép) elérhető a honlapon 
(www.rackeresztur.hu). 
 
A rendszer átalakítására tekintettel az önkormányzat által 
működtetett ráckeresztúri kihelyezett Vertikál ügyfélszol-
gálat 2017. január 15. napjától megszűnt. A hulladékszállí-
tási közszolgáltatással kapcsolatos bármely kérdésben a 
Vertikál Zrt. központi irodája áll a lakosság rendelkezésére: 

 
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. Központi Ügyfélszolgálat 
(8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.)  
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 7:00–16:00; 
Kedd: 7:00–16:00; 
Szerda: 7:00–19:00; 
Csütörtök: 7:00–16:00; 
Péntek: 7:00–13:00 óráig 
Telefon: 22/576-070; 22/366-029; fax: 22/576-071 
E-mail: ugyfelszolgalat@vertikalrt.hu; 
penzugy@vertikalrt.hu 

 
A buszbérletek árusítását az önkormányzat bár szerette 
volna, de nem tudja átvenni a megszűnő kft.-től. Ez olyan 
vállalkozási tevékenységnek minősülne, amihez nincsenek 
meg a szükséges törvényes feltételeink (pl. pénztárgép). 
Az önkormányzat több vállalkozóval is tárgyalt, akik a la-
kosság érdekében örömmel segítettek volna, de tevékeny-
ségi körük vagy az adózásukra vonatkozó szabályok miatt 
nem tudták vállalni a feladatot.  
     A postán ez idáig is volt bérletárusítás, így a helyi posta 
vállalta, hogy a bérletesek érdekében kibővíti ezt a szolgál-
tatást, amennyire csak lehet. Ennek érdekében már febru-
árra több bérletet rendeltek, mint korábban, és azt a lehető-
séget is felajánlották, hogy akinek bérletre van szüksége, a 
kézbesítővel egyeztethet, aki azt ki is viszi házhoz. Együtt-
működésüket ezúton is köszönjük. 
     Az ügyben további tárgyalások folynak, hogy az árusítás 
időtartamának bővítése hogyan lenne megoldható. 
 
A fénymásolás, nyomtatás és fax szolgáltatás új helyen, 
a Hősök terén, a papírboltban lesz elérhető a lakosság 
számára. 
 

 Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK 
Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat 
képviselő-testülete 2017. januári ülésén hozott 
döntésekről: 
 
 

● Döntöttünk az óvoda működésével kapcsolatos, 
jogszabály által előírt kérdésekben. 
● Kijelöltük a Ráckeresztúri Település Értéktár Bizott-
ság tagjait, és kezdeményeztük a Szentháromság-
szobor helyi értéktárba történő felvételét. 
● Tárgyaltunk támogatási kérelmekről, valamint koráb-
bi döntések felülvizsgálatáról. 
● Az önkormányzat átveszi a kft.-től az üzemeltetésé-
ben lévő gépjárművet. 
● Jóváhagytuk a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Társu-
lattal kötendő szerződést. 
● Döntöttünk több, az önkormányzat és a hivatal mun-
káját, ingatlanait érintő szakmai kérdésről, rendelet-
módosításról és a hivatal számítógépes hálózatát érin-
tő pályázat benyújtásáról. 
● Az önkormányzat vállalja a védőnők szakmai mun-
kájával összefüggő egyes költségeket. 
● Pályázatot írtunk ki a helyi civil szervezetek támoga-
tására. 
● Felülvizsgáltuk a roma nemzetiségi önkormányzattal 
kötött megállapodást. 
● Törvény által előírtaknak megfelelően megállapítot-
tuk a polgármester éves szabadságát, illetményét, az 
alpolgármesterek tiszteletdíját és költségtérítésüket. 
● A Humán Bizottság és a Gazdasági Bizottság beszá-
molt az előző évi munkájáról. 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

H U L L A D É K S Z Á L L Í T Á S I  N A P T Á R ,  2 0 1 7  

Tájékoztató 
a közterület-használat engedélyezéséről 

 

Az önkormányzat törvényi felhatalmazás alapján elfogadott rendelete 
szerint a közterületek használatának főbb szabályai a következők: 
A közterület rendeltetéstől eltérő használatához engedély (a további-
akban: közterület-használati engedély) szükséges a következők szerint: 
a) a közterületbe az épület homlokzat síkjától számított 20 cm-en túl 
benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, információs vagy rek-
lámtábla elhelyezéséhez; 
b) árusító fülke, pavilon, építmény vagy berendezés elhelyezéséhez; 
c) építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, daru, továbbá építő-
anyag, konténer, szerszám, gép 36 óra időtartamot meghaladó elhelye-
zéséhez; 
d) vendéglátó egységhez, üzlethelyiséghez kapcsolódó kitelepüléshez; 
e) alkalmi árusításhoz; 
f) reklámtábla, hirdető berendezés elhelyezéséhez; 
g) kiállítás, cirkuszi, mutatványos vagy egyéb szórakoztató célú tevé-
kenység gyakorlásához; 
h) mozgóbolti árusításhoz; 
i) üzemképtelen jármű 30 napot meg nem haladó tárolásához. 
 

A közterület-használati engedélyt a rendelet melléklete szerinti tartalom-
mal, 3000 Ft illetékbélyeggel ellátva, annak kell benyújtania a Rácke-
resztúri Polgármesteri Hivatalhoz, aki a közterületet használni kívánja. 
Az engedély a kérelmezőt nem mentesíti az egyéb jogszabályban meg-
határozott engedély, hozzájárulás beszerzése alól. A közterület-
használati engedélyről a jegyző határozattal dönt. 
 

 

A fentiekkel kapcsolatban Világosi Zsuzsanna műszaki ügyintézőtől kér-
hetnek további tájékoztatást a 06-20/852-0341-es telefonszámon. 
 

Dr. Nagy Gábor jegyző 

Közterület-használati engedély iránti  
kérelem tárgya 

● a közterületbe az épület homlokzat síkjától számí-
tott 20 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), 
kirakatszekrény, információs vagy reklámtábla elhe-
lyezése 
● árusító fülke, pavilon, építmény vagy berendezés 
elhelyezése  
● építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, 
daru, továbbá építőanyag, konténer, szerszám, gép 
36 óra időtartamot meghaladó elhelyezése  
● vendéglátó egységhez, üzlethelyiséghez kapcso-
lódó kitelepüléshez  
● alkalmi árusítás  

10 m2-ig 
15 m2-ig  
20 m2-ig 

minden további +5 m2  
● reklámtábla, hirdető berendezés elhelyezése  
● kiállítás, cirkuszi, mutatványos vagy egyéb szóra-
koztató célú tevékenység  

– Falunap és búcsúvásár időszaka alatt a kereskedő 
alkalmi árusítóhelyként (sátor, asztal, stb.), valamint a 
légvár és egyéb nagyméretű, felfújható gyermek-
játszóhely  
 

– Falunap és búcsúvásár időszaka alatt a helyszínen 
tartózkodó mutatványos berendezések (céllövölde, 
hinta, lakókocsi, stb.) berendezésenként  

● mozgóbolti árusítás   
● üzemképtelen jármű 30 napot meg nem haladó 
tárolásához  

Díj 
 

● 1000 Ft/m2/év+áfa 
  
 
  
● 500 Ft/m2/hó+áfa 
  
● 300 Ft/m2/nap+áfa 
  
  
● 500 Ft/m2/hó+áfa 
  
 
● 1800 Ft/nap+áfa   
● 2200 Ft/nap+áfa 
● 2500 Ft/nap+áfa 
● +200 Ft/5 m2/nap+áfa 
● 1000 Ft/m2/hó+áfa  
● 10 000 Ft//nap+áfa 
 
– 200 Ft/m2/nap+áfa, de 
minimum 2000 Ft/
berendezés/nap+áfa 
 
– 3000 Ft/nap+áfa 
 
 
● 5000 Ft/jármű/nap+áfa 
● 500 Ft/m2/nap+áfa 

Tájékoztató a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése  
engedélyezésének új szabályairól 

 

Az önkormányzat törvényi felhatalmazás alapján elfoga-
dott rendelete szerint a hivatali helyiségen kívüli, vala-
mint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélye-
zéséhez külön kérelmet kell benyújtani a jegyzőhöz a 
házasságkötési szándék és a bejegyzett élettársi kap-
csolat létesítés szándéka bejelentésével egyidejűleg. 
     A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali mun-
kaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élet-
társi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként az önkormányzat részére 25 000 Ft 
díjat kell fizetni számla ellenében az erről szóló kére-
lem benyújtását követő nyolc napon belül, de legké-
sőbb a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése előtti munkanapig, melyet igazolni kell. 
     Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre 
a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésében, 
továbbá a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben, 
ha a házasulók a többletszolgáltatás ellentételezése-
ként megállapított díjat megfizették. 
     A fentiekkel kapcsolatban Bilikné Bakonyi Edit anya-
könyvvezetőtől kérhetnek további tájékoztatást. 
 

Dr. Nagy Gábor jegyző 
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Sári Lászlóné Hibácska Magdolna az  idei év január 1-jén nyugdíjba vonult. Mond-
hatnánk, hogy ilyen eset több ezer emberrel előfordul, ám Magdika – a fiatalabbak-
nak Magdi néni – évtizedeken keresztül oszlopos tagja volt a Coop ABC, vagy 
ahogy a ráckeresztúriak nevezik, „önki” kollektívájának. Akik betértek a boltba vá-
sárolni, találkozhattak vele, természetes volt, hogy ott ül a pénztárban, és minden 
vásárlónak jut néhány jó szó, egy kedves mosoly. Nyugdíjba vonulása alkalmából 
kerestük fel lakályos, virágokkal teli otthonában. 

„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK” 

– Magdi néni, mindig is Ráckeresztúron élt? 
– 1956-ban születtem a Zala megyei Nova községben. Az 
általános iskolát Gutorföldén végeztem,  ahol tizenhét éves 
koromig éltem. Nagyon szerettem a sportot, a talajtornát és 
a kézilabdát. Heten voltunk testvérek. 
– Hogyan került a falunkba? 
– 1973-ban mentem férjhez, a nővérem már előbb eljött 
otthonról, itt, a közeli Kispusztán, az akkori 
Rácszentpéteren lakott. Munkalehetőség miatt jöttem ide, 
miként a férjem is, aki az Alföldről, Törökszentmiklósról 

származik. A Du-
nai Kőolajipari Vál-
lalatnál, Százha-
lombattán dolgoz-
tam légkompresz-
szor-kezelőként. 
Hamarosan meg-
születtek a lánya-
im: Tünde 1976-
ban, Tímea 1978-
ban. 
– Mikor kezdett a 
boltban dolgoz-
ni? 
– 1981-ben lettem 
bolti eladó, ám 
először csak egy 
évig. 1982-től itt-
honról bedolgoz-
tam, munkásruhá-
kat varrtam, ellát-

tam a háztájit, sok állatot tartottunk abban az időben. 1989-
ben tértem vissza az „önkibe”, ahol Borbély Lajosné Marika 
volt az üzletvezető tizenegy évig. 2000-ben a bolt magán-
vállalkozásba került, de az új tulajdonos – Novozánszki 
Csaba – számított rám, itt dolgoztam egészen a nyugdíja-
zásomig, vagyis csaknem három évtizeden keresztül.  
– Soha nem vágyott más munkahelyre? 
– Nem. Lett volna lehetőségem másutt dolgozni, de szeret-
tem a munkám, szerettem az embereket, jó volt a csapat, a 
közeg. Mindig törekedtem a családias légkör kialakítására, 
a békességre. Mindenkivel megtaláltam a hangot. Nagyon 
sok emberrel kerültem kapcsolatba, sok tanuló is megfor-
dult mellettem, akikkel igyekeztem megszerettetni ezt a 
gyönyörű szakmát, és átadni a tapasztalataimat. Nagyob-
bik lányom továbbvitte a hivatásomat. Szinte mindenkit 
megismertem a faluban. 

– Mivel tölti a szabadidejét? 
Mivel telnek majd a nyugdí-
jas évek? 
– Mindig is szerettem kertészkedni, virágokkal foglalkoz-
ni, sütni, főzni, autót vezetni, valamint előszeretettel hasz-
nálom az internetet. Állatokat is tartunk, nem fogok unat-
kozni. Lányaim öt unokával ajándékoztak meg, a legidő-
sebb húsz, a legkisebb tizenegy esztendős. Most min-
denre és mindenkire több időm jut majd. 
– Hazalátogat időnként szülőfalujába? 
– Évente többször is hazalátogatok a testvéreimhez, 
ahogy mondani szoktam, itthonról haza. Jó hazamenni, 
de utána legalább olyan jó visszatérni. Itt éltem le életem 
nagyobb részét, itt alapítottam családot, itt dolgoztam, 
nagyon szeretem ezt a falut. 
 
Magdi néni elmesélt egy történetet. Egyszer át kellett 
mennie a szomszédos patikáb kiváltani egy gyógyszert. 
Az egyik sorban álló hölgy előreengedte, mondván: 
„gyere, Magdikám, neked sietősebb, te úgy hiányzol a 
boltból, mint Magdi anyus a Barátok köztből.” 
     Csaknem harminc év után mindenkinek hiányozni fog, 
aki valaha vásárolt a boltban. Nagyon szép történet az 
övé, ehhez csak annyit tehetünk hozzá: hosszú és vidám, 
egészségben, boldogságban eltöltött nyugdíjas éveket 
kívánunk, Magdi néni! 
 

Dienes Gábor 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

A Református Rehabilitációs Alapítvány  

pályázati és adminisztrációs ügyintézőt  
keres ráckeresztúri munkavégzésre. 

Feladatkör: 
• Alapítványi adminisztráció (ülésekkel, beszámolókkal 

kapcsolatos ügyintézés) 
• Pályázatírás 
• Megnyert pályázatok koordinálása 
• Elszámolások előkészítése 
A keresett személyiség: lelkes, pozitív, rugalmas, 
nagy teherbírású, elkötelezett, megbízható, aki szeretne 
egy keresztyén csapat tagja lenni. 
 

Jelentkezés:  
A szakmai önéletrajzot és a motivációs levelet az 

eszter@kimm.hu e-mail címre várjuk. 



6                                                                                                                                 2017. február 

 

Abigél köztünk járt 
 

A baracskai Abigél forgatókönyvét a filmregény, a musical, és a regény esemé-
nyei alapján a rendező, Kupi Gábor állította össze. A legismertebb dalok hangzot-
tak el, és két tánckoreográfia is helyet kapott a darabban. A szereplők kivétel 
nélkül teljes átéléssel játszottak. Hitelesen formálta meg Vitay Georgina alakját 
Kupi Gerda. Szépen énekelt, jól játszott Siklódi Gellért, aki a nemes lelkű Kőnig 
tanár úr szerepét kapta. A Matula igazgatójaként a zengő orgánumú Balog László 
mutatta meg, milyen is egy nagy múltú intézmény szigorú és tekintélyes vezetője. 
Németh Nóra tökéletesen érzékeltette az istenfélő Zsuzsanna testvér szelíd sze-
mélyiségét. A bohém Mici szerepében Radványi Regina csillogtatta meg színészi 
tehetségét. Róza nénit Nagy Lilla, Erzsébet nővért Geosits Krisztina, Kalmár tanár 
urat Homolya Kinga játszotta, Vitay tábornok szerepében Császár Rolandot láthatta 
a közönség. Remekelt a színpadon a matulás osztály: Sass Szilvia, Ferencz-Csibi 
Nóri, Moharos Dorina, Polgár Alexandra, Méri Kata, Mátyás Andrea, Ruzicska Renáta, 
Csapó Virág, Szilágyi Szabina, valamint Végh Patrik (Püspök), Juraszkó Péter (Suba), 
Bagdi Bence (Vasutas), Molnár Krisztián (Tizedes), Nagy Endre Richárd. A színházi 
hangulatot fokozta az ízléses díszlet, valamint a kiváló világítástechnika, s nem 
feledkezhetünk meg a korhű jelmezekről sem. 
     Az előadást követően dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra, Ráckeresztúr polgármes-
tere és Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester Abigél feliratú, színházi masz-
kokkal díszített tortával köszönte meg a baracskaiak vendégjátékát. A különleges 
édességet Skoperda Péter cukrászmester készítette.      
     Abigél története sokak szemébe könnyeket csalt. Igazán lélekemelő, ünnepi 
színházi élményben volt részünk.                                                                  (gá) 

Nyelv és dallam 
 

A magyar kultúra napja a Ráckeresztúri Mosoly Óvodában minden évben 
igazi ünnep. Idén sem volt másként. 
     Az ünnepségen Baki Bálintné óvodavezető fölidézte a magyar himnusz 
történetét, majd Horváth Ernőné óvodapedagógus Kodály Zoltán gondolatait 
osztotta meg a jelen lévő gyerekekkel és vendégekkel. Beszélt a zene em-
berformáló és személyiségfejlesztő erejéről, s arról, hogy a gyerekek zenei 
nevelését a születéstől kell kezdeni. Minden nép zenei nevelésének a nép-
hagyományból kell kiindulnia, éppen azért, mert a nyelv és dallam tökéletes 
egységet alkot. A gyerekdalok és mondókák nem hiányozhatnak a gyerekek 
életéből, s a hangszertanulás előkészítéséhez ugyancsak fontos az éneklés. 
Az általános műveltséghez a zene ismerete is hozzátartozik.   
     Mindezt szem előtt tartva készült idén is műsorral a Napsugár csoport, de sajnos az influenza közbeszólt. Sokan megbe-
tegedtek, így a csoportból Halász Hanga, Jaloveczky Anilla, Mike Tímea Andrea, Puha Klaudia Kira, Venczel Dóra, Fórián Levente, 
Lakatos Enrikó szerepelt. A gyerekek után fellépett a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület égisze alatt működő citerazenekar is. 

Az ősi népi hangszerről Péter András, az egyesület művészeti vezetője be-
szélt, majd népdalok hang-
zottak el. Az óvodások 
örömmel kapcsolódtak be 
az Elvesztettem zsebkendőmet... 
kezdetű dal éneklésébe, 
csak úgy zengett a citera- és 
énekszótól a ház. Péter 
András több más hangszert 
is bemutatott a gyerekek-
nek, például dorombot, 
mandolint, hegedűt, brácsát. 

MOSOLY PERCEK 
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Többet ésszel, mint erővel 
 

Élt egyszer réges-régen egy sze-
gény ember és tizenkét gyermeke. 
Öt Lüdia*, Tíz Lüdia, Húsz 
Lüdia, Ötven Lüdia, Száz Lüdia, 
Kétszáz Lüdia, Ötszáz Lüdia, 
Ezer Lüdia, Kétezer Lüdia, Öt-
ezer Lüdia, Tízezer Lüdia és 
Húszezer Lüdia. Húszezer volt a 
legerősebb, legbátrabb, a testvé-
rei mind felnéztek rá, olyanok 
szerettek volna lenni, mint ő. Öt 
Lüdia volt a legkisebb, leggyen-
gébb, mindig segítségre szorult. 
Éppen ezért úgy döntött, hogy itt 
az ideje, hogy egyedül próbáljon 
szerencsét. Így szólt hát édesapjá-
hoz és fivéreihez: 
– Elmegyek hát, édesapám, sze-
rencsét próbálni. 
– Menj, édes fiam, járjál szeren-
csével! – mondta az édesapja. 
    Járt, kelt a világban, sokat lá-
tott, sokat tapasztalt, és úgy meg-
okosodott, hogy nem félt most 
már szembeszegülni senkivel. 
    Kicsi volt, gyenge volt, de 
vágott az esze, mint a borotva. 
Okosságának híre ment még a 
Rózsavölgyi király udvarába is, 
aki magához kérette a fiút, hogy 
próbára tegye. Nem tudott olyat 
kérdezni, amire ne tudta volna a 
választ. Így szólt hát neki: 
– Édes fiam, még nem találkoz-
tam hozzád hasonlóval. Bebizo-
nyítottad, hogy „többet ésszel, 
mint erővel˝. Fiammá fogadlak 
hát, mert úgy sincs gyermekem, 
neked adom a királyságom. 
     Nagyon örült Öt Lüdia, de 
eszébe jutott családja, és öröme 
szomorúságba csapott át. A ki-
rály látta rajta, hogy valami bánt-
ja, így hát megkérdezte tőle: 
     – Mi bánt, édes fiam? 
     – Tudja, kedves királyapám, 
hiába a sok arany, gazdagság nem 
pótolhatja számomra édesapámat 
és testvéreimet. Boldogságom 
úgy lenne teljes, ha ők is itt élhet-
nének velem, mert a pénz mit 
sem ér, ha nincs szeretet. 
     Így éltek hát együtt a Rózsa-
völgyi királyságban, gazdagság-
ban a Rózsavölgyi király, a sze-
gény ember, a tizenegy fivér és 
maga Öt Lüdia, aki mit sem ér 
testvérei nélkül. 

Lukács Vivien (8. a) 
 * Lüdia: régi magyar fizetőeszköz 

A TOLLPIHE MESEÍRÓ PÁLYÁZATRA BEKÜLDÖTT MESÉK 

A Tollpihe meseíró pályázatot tizenkettedik alkalommal hirdette meg 2016-ban a 
székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, a Székesfehérvári 
Táncsics Mihály Általános Iskola, illetve a Fehérvári Médiacentrum. Az írásokat 
szakmai zsűri – Kálnay Adél, Sohonyai Edit és Adorján Viktor – értékelte. A ver-
senyre több mint hetven mese érkezett, köztük nyolc Ráckeresztúrról. Az ered-
ményhirdetésen emléklappal és dicsérő oklevéllel ismerték el a gyerekek mun-
káját, akiket Gajdó Rita, Orbán Erika és Rozgonyi Evelin nevezett be a verseny-
re. Összeállításunkban a pályázatra beküldött mesék olvashatók (7–10. oldal).  

Lukács Vivien, Fodor Fanni, Ferenczi Dávid, Furján Fanni, Kristóf Ágnes, Réthi-Pap Zsófia, Ónody Ágnes, Ács Tamara 

A kis csacsi 
 

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, élt egy csacsi. Egyszer azt 
gondolta, elmegy világot látni. Ment-mendegélt, mígnem találkozott egy csodakarddal.  
– Mi járatban vagy errefelé, ahol még a madár sem jár? 
– Vándorolni indultam. Velem tartasz? 
– Hát, ha elviszel. 
Így már ketten mentek tovább, mígnem betértek egy városba, de ott mindenki szomo-
rú volt. 
– Mi lehet itt? Menjünk el a királyhoz! – mondta a kard. 
– Jó! Indulás! 
 Mennek, mennek, míg a királyhoz érnek. 
– Üdvözlöm, felség! Miért ilyen szomorú a népe? – kérdezte a csacsi. 
– Hát, kedves fiam, három boszorkány elrabolta az én kedves hercegnőmet. 
– Sebaj, majd én visszahozom. 
– Bárcsak így menne ez, de már nagyon sokan próbálkoztak, és senki nem tudta vissza-
hozni. 
– De nekem van olyan, ami másoknak nincs: csodakardom!  
Ment a csacsi és a kard, míg egyszer sikító hangot hallottak. 
– Ez biztos a hercegnő! Futás! – mondta a kard.  
A szamár gyorsan felfutott a harmadik emeletre, és látta, hogy a boszorkányok kergetik 
a lányt, és felkiáltott: 
– Megállni! Hagyjátok a hercegnőt, mert ha nem, velünk gyűlik meg a bajotok! 
A boszorkányok kacagni kezdtek. 
– Még hogy velünk?? Egy ilyen csacsival simán elbánunk!  
     Erre előhúzta kardját a szamár, és végzett a boszorkányokkal. 
     Megmentette a szamár a hercegnőt, hazavitte, és az apja úgy örült a lányának, hogy 
nyomban odaadta a csacsinak a fele királyságát és a lánya kezét. Másnap összeházasod-
tak, és boldogan éltek, míg meg haltak. 
 

Furján Fanni (5. o.) 
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A csend 
hangja 

 

Egyszer volt, hol 
nem volt… Messzi 
vidéken, ahol em-
ber is ritkán jár, tán 
csak a fehér holló. 
Errefelé sűrű bo-
zót, áthatolhatatlan 
erdő kellős köze-
pén egy szép tisz-
tás található. A 

tisztás mellett egy széles csillogó vizű folyó kanyargott. A folyó 
melletti kiserdőben nagyon sok állat élt békességben, megértés-
ben. Az állatok a növényekkel és egymással beszélgettek, nevet-
géltek, segítettek egymásnak. Itt élt egy békés papagájcsalád is. 
Apa, anya és a kis papagájuk. Nagy várakozással voltak, amikor 
meglátták, hogy a fészekaljában a tojás megreped. 
     – Nemsokára megszületik a kistestvérem! – örült Színes Toll, a 
papagájtestvér. 
     Hamarosan kibújt a tojásból Arakakaó, a kispapagáj. Örült az 
erdő apraja-nagyja. Mindenki a fészek köré gyűlt, és várták első 
hangját. Nagy volt a csodálkozás és a rémület, amikor a kis papa-
gáj hallatta első hangját. 
     – KKKRRRR – hallatszott hangja, amely fülsiketítően bezeng-
te az egész erdőt. Még a fák is beleremegtek. Mégsem tette senki 
szóvá, mert úgy gondolták, ő is csak egy papagáj, aki majd megta-
nulja, hogy mikor kell csendben lenni. 
     Telt-múlt az idő, de bizony a kis papagáj amint a világra jött, 
attól kezdve csak rikácsolt hangosan. Károgott, ha kellett, ha 
nem. Kezdetben a szülei próbálták tanítgatni, hogy mikor és ho-
gyan illik rikácsolni. Nem szabad mások hangját túlkiabálni, meg 
kell várni, míg a többi állat is elmondja a saját gondolatát. Mond-
ták is a szülei: 
     – Be fogsz rekedni, és elmegy a hangod, ha állandóan beszélsz! 
Arakakaó nem fogadott szót, nem figyelt semmi másra, csak cso-
dálatosnak vélt hangjára, és arra, hogy megmondhassa mindenki-
nek a véleményét. De legfőképp szeretett más állatokat kritizálni. 
     – Te pápaszemes Uhu, te torkos, hétalvó, lusta mókus! 
Nem is sejtette, mennyire megbántotta az erdő összes lakóját. 
Pápaszemes Uhunak nagy a szeme, mert éjjeli állat. Misi Mókus 
nem hétalvó, hanem téli álmot alszik. 
     Testvérkéjével is sokat vitatkozott, veszekedett. Azzal csúfolta, 
hogy túlszínezett papagáj vagy, meg azzal, hogy nagyokos. Ugyan-
is egy szép napon testvére Arakakaó elé állt és így szólt: 
     – Mielőtt szólnál, számolj ötig! Addig lesz időd átgondolni, ma 
kit bántasz meg! – Mindez akkor történt, amikor Arakakaó éppen 
evett, és a csőre tele volt magokkal. 
     Egy szép, harmatos reggelen furcsa dolgok történtek. Hajnalo-
dott, és a reggeli csend szokatlan volt az erdő lakóinak. Minden 
nyugodt, békés volt. 
     Mi történhetett, kérdezték az állatok, a papagáj hangját egész 
éjjel és még reggel sem hallották. Mi ez a csend és nyugalom, mi-
lyen régen volt már ilyen! 
     A papagáj anyuka megnézte, mi történhetett. Arakakaó a sa-
rokban kucorgott összezárt tollaival, szomorúan emelte fel fejét. 
Nem tudott egy mukkot sem szólni, mert berekedt. 
     Anyukája orvosságot és sálat adott neki. Arakakaó kirepült az 
erdő legmagasabb ágára, ahol a többiek nem vették észre. Először 
életében meghallotta mások hangját, és elszégyellte magát, mert a 
bagoly és a mókus olyan jóízűeket beszélgettek és nevettek egy-
mással, amiben neki még soha nem volt része. Aztán látta, hogy 
Uhu tollfüle félreáll. De Misi Mókus nem szólt neki, nem gúnyol-
ta, hanem ugrott egy nagyot a másik fára, közben farkával fino-
man megérintve Uhu tollfülét, megigazította. Mindezt a jelenetet 
látta a mi papagájunk, és akkor értette meg, mit is jelent anyukája 
intelme: Ne szólj szám, nem fáj fejem!  

Ónody Ágnes (4. b) 

A három kém 
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer három testvér. 
Egy szép napon a három testvér együtt játszott az udva-
ron. Kitalálták, hogy játszanak labdával kidobót. Amilyen 
gyorsan elkezdték a játékot, olyan gyorsan abba is hagy-
ták. Unalmasnak találták! Persze össze is vesztek minde-
nen. Nem tudták eldönteni, hogy kinek van igaza, ezért 
inkább külön játszottak. 
     A külön játszás sem ment veszekedés nélkül. A vitáju-
kat, hogy ki mit játsszon, meghallotta egy nagyszakállú, 
ősz hajú, kék varázsló, aki meg akarta leckéztetni a test-
véreket, így hát így szólt hozzájuk: 
– Ha hiszitek, ha nem, teljesítem a kívánságotokat, ha 
megígéritek, hogy nem vitatkoztok többet! A varázslat 
megszűnik, ha kibékültök, és többet nem veszekedtek! – 
A gyerekek nagyon megörültek a lehetőségnek, és szavu-
kat adták a varázslónak. A nagyszakállú külön-külön kér-
dezte meg őket, hogy mit szeretnének kívánni. Érdekes 
módon mind a hárman ugyanazt szerették volna, kémek 
akartak lenni! Így hát azok lettek; kémkedtek mindenki 
után. De nemcsak kémkedés volt a feladatuk, hanem 
segítettek is annak, akit kilestek. Persze senki nem tudott 
róla, hogy kik ők. Élvezték is egy ideig a játékot, de aztán 
hiányozni kezdtek egymásnak! Tudták mind a hárman, 
hogy a varázs megtörik, és többet nem lehetnek kémek, ha 
békülésre adják a fejüket! Bármennyire élvezték is a játé-
kot, csak arra tudtak gondolni, hogy mit csinálhat a másik! 
  Varázslat, kívánság ide vagy oda, kibékültek, és ismét 
összeálltak hárman. Rájöttek, hogy együtt jobb, mint 
egyedül. Azóta is együtt játszanak, és többet nem vesze-
kednek. Varázslat nélkül is jól elkémkednek! 

Ács Adrienn  (4. b) 

A téli szünet története 
 

     Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy lány, akit Pan-
kának hívtak, negyedik osztályos tanuló volt, és nagyon 
szerettet a kis vidéki suliba járni. Nagyon szerette a fiatal 
tanító nénijét, és kezdett egyre jobban összebarátkozni az 
osztálytársaival, kivéve az egyiket, egy fiút, akit Tamásnak 
hívtak.  
     Tamás nagyon sok bosszúságot okozott a tanító néni-
nek és persze Pankának is, de december végén, amikor 
már csak két hét volt a suliból, már nem törődött vele, 
mert tudta, hogy a téli szünetet a nagymamájánál fogja 
tölteni. 
     Az út a nagyiig négy-öt óra volt, egyedül utazott, de 
nagyon élvezte, mert szép volt a táj, és sok volt a látniva-
ló. Az út végén a régen látott nagyi és a papa várták. Ott 
sok szép élménnyel lett gazdagabb, lévén egy nagyváros, 
ahol a nagyszülők éltek. Részt vettek sok koncerten, és 
ott töltötte a karácsonyt is, együtt díszítették a fenyőt, 
aztán rengeteg ajándékot kapott,de persze már előtte is 
kapott sok szép ajándékot, mert édesanyjától is megkapta 
előre az ajándékot. Nagyiékkal részt vettek a karácsonyi 
istentiszteleten, miután a szépen kivilágított városon ke-
resztül hazasétáltak.  
     Egy hét elteltével elérkezett az új esztendő is, és Pan-
ka megfogadta, hogy jó gyermek lesz, és szót fogad az 
édesanyjának. És persze megfogadta azt is, hogy segít a 
tanító néninek abban, hogy jobb belátásra bírják Tamást, 
aki az új évben is ugyanolyan rossz fiú maradt, mint az 
előzőben.  
     Ezzel az érzéssel tért nyugovóra Panka, amikor haza-
ért, és végre magához ölelhette édesanyját. 

Réthi-Pap Zsófia (4. b)  

Színezd ki! 

Tollpihe meseíró pályázat 
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Megkérdezte Eleket, 
hogy járnak-e a moso-
dába. A borz két jajga-
tás között kipréselt 
magából egy igent. 
Ekkor Masa fejében 
összeállt a kép. Rájött, 
hogy a rejtélyes beteg-
ségről csak és kizáró-
lag ez a kis tengeri sün 
tehet, ugyanis az öblítő 
illatából ítélve a moso-
dából érkezett. Régóta 
tudja, hogy ha egy 
tengeri állat hozzáér 
egy vizes ruhához, 
mérgező lesz a ruha, 
már azt is megfertőzi, 
aki csak megérinti. 
Csak arra nem tudott 
rájönni, hogyan került 
be a tengeri sün a mosodába. Kicsit gondolkodott, s rájött: a 
kecske mesélte, hogy nyolc hal és három tengeri sün megszökött 
az állatkertből, s valószínűleg azok egyike került be valahogy a 
mosodába, s onnan a tóba. Mire Masa idáig jutott a gondolatai-
ban, Eleknek is elmúlt a fájdalma, s megkérdezte barátját, min 
töri oly hevesen a fejét. Mikor megtudta, hogy mi történt, csak két 
kérdése maradt megválaszolatlanul, méghozzá az, hogy mi erre 
a betegségre az ellenszer, s hogy ha a mosodában történt, Masa 
miért nem lett beteg. 
     A mosómedve ekképpen válaszolt: 
     – Az ellenszer egy tüske attól az állattól, ami megmérgezte a 
többieket. Ebben az esetben nagyon könnyű dolgunk van, csak 
ki kell egyet szednünk a lábadból. Látod, milyen szerencse, hogy 
beleléptél abba a tengeri sünbe! Engem azért nem mérgezett 
meg, mert én még régen éppen ilyen esetre oltattam be magam 
ez ellen a méreg ellen. Milyen jó ötlet volt! 
     Miután kiderítették az igazságot, elindultak vissza a városba. 
Beadták az ellenszert minden betegnek, akik azon nyomban új 
erőre kaptak. 
     A városka polgármestere kitüntette a barátokat azért, mert 
megtalálták az ellenszert. Mindenki Masát és Eleket éljenezte! 
     Ezután a város összes lakója beoltatta magát a betegség 
ellen, s innentől kezdve a mosoda forgalma a kétszeresére nőtt. 
Masa felvette társvezetőnek Eleket is, akiről hamar kiderült, hogy 
nem nagyon szereti a vizet. Sajnos így nem tudott mosni, ezért ő 
lett a mosoda főtitkára, amit nagyon élvezett. Mindenki jól járt, s 
örömmel dolgozott. A tengeri sün ruháit ingyen mosták. 
 

Kristóf Ágnes (5. o.) 

Dév, a törpe 
 

Egyszer volt, hol nem volt, messze-messze élt egy Dév 
nevű férfi. Dév nagyon szeretett segíteni mindenkinek, 
mert utána jobban érezte magát. Volt egy fia, egy lánya meg 
egy felesége. Szerette nagyon a családját. De Dév nem lehe-
tett mindig boldog, valamikor szomorúnak is kellett lennie… 
     Egy reggel Dév és a fia pecázni indult. Közben a felesé-
ge meg a lánya sütöttek egy tortát. Délre kész lett a torta. 
Úgy döntöttek, hogy elviszik a fiúknak. Kocsiba ültek, és el 
is indultak. Mikor odaértek, rögtön meglátták a fiúkat, és 
odamentek hozzájuk. Dév nagyon örült, hogy odamentek, 
mert nem számított rá. Aztán azt mondta Dév, hogy ülje-
nek le piknikezni. 
     A piknik nagyon jól sikerült. Erre Dév azt mondta, hogy 
úgyis ilyen szép idő van, kiránduljanak egyet.  

A mosoda rejtélye 
 

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy mosómedve, akit 
Masának hívtak. Mosodát vezetett. 
     Mindennap rengeteg vendég érkezett, a forgalomra nem 
lehetett panasz. A szuper bevételnek köszönhetően Masa na-
gyon boldog és elégedett volt. 
     Egy nagyon rejtélyes napon nagyon rejtélyes dolog történt. 
Furcsa, ismeretlen betegség támadta meg a mosoda dolgozóit 
és vendégeit. Mindenki beteg lett, kivéve Masa. 
     Mikor Masa reggel belépett a mosoda ajtaján, döbbenten 
tapasztalta, hogy senki nincs ott. Gondolkodóba esett, mit is 
csináljon. Végül úgy döntött, hogy aznapra bezárja a mosodát. 
     Lógó orral baktatott hazafele, találkozott egy borzzal, aki 
megszólította: 
     – Szia! Képzeld, a családomon kijött egy fura betegség. 
Nem tudod, mi lehet az? 
     Masa meglepetten nézett rá, s így válaszolt: 
     – Ne haragudj, sajnos nem tudom. Hallottam róla, az én 
mosodámban is hasonló történhetett, mert ma nem találtam ott 
senkit. Segítesz kideríteni mi történt? Én segítek neked cseré-
be megtalálni a betegség ellenszerét. 
     Természetesen a borz, akit történetesen Eleknek hívtak, 
beleegyezett az ajánlatba. Elindultak a mosoda egyik dolgozó-
jának házához. 
     Bekopogtattak, s egy ismeretlen kecske nyitott ajtót. 
     – Sziaasztook, mekmekmek – mekegett a kecske –, miben 
segítheteeek, mekmekmek? 
     Az újdonsült barátok, Masa és Elek elmondták az egész 
történetet a kecskének, majd a mosoda dolgozója felől érdek-
lődtek. Kiderült, hogy a kecske a dolgozó nagybátyja. A kecske 
elmondta, hogy a keresett munkás beteg lett, s az orvosa sem 
tudja, mi baja van. 
     Masa és Elek megköszönték a segítséget, s elindultak meg-
keresni az ellenszert. 
     Az első útjuk a gyógyszertárba vezetett, ahol azonban nem 
jártak sikerrel, senki nem tudott nekik segíteni. Végigjárták a 
város minden boltját, mindenhol megkérdeztek mindenkit, de 
nem tudtak nekik segíteni. Végül a strandra mentek. Ide már 
nagyon elkeseredetten érkeztek, hiszen úgy gondolták, ott 
biztosan nem tud senki semmit. 
     A strandon fürdőruhába bújtak, s bementek úszni a vízbe. 
Nagyban pancsoltak, ám Elek egyszer csak felordított, mert 
belelépett valami szúrósba. Masa aggódva úszott oda barátjá-
hoz. 
     Kiderült, hogy Elek tengeri sünbe lépett, ami azért furcsa, 
mert egy tóban fürödtek. Miután Masa kiszedte borzkomája 
talpából a tüskéket, alaposan megvizsgálta. Rájött, hogy a 
tengeri sünnek olyan illata van, mint a mosodájában az öblítő-
nek. Gondolkodni kezdett. Hirtelen rádöbbent a megoldásra.  

Fél háromig haza sem mentek. Beesteledett. Dév összeszedte 
a családot, és hazaindultak. Mikor hazaértek, akkor anya ké-
szítette a kád vizet. Először Dávid és Lala fürdött. Majd Dév 
és Amília. Elérkezett a fekvés ideje. Anya mesélt egy mesét. 
Puszit adott mindenkinek, és ő is lefeküdt aludni. Dév szép 
álmokat kívánt neki, és el is aludtak. 
     Reggel Dév felkelt, és keltette Dávidot és Lalát. Jó reggelt 
kívánt, erre Lala fel is kelt. Ő is jó reggelt kívánt apukájának, 
utána Dávid is felkelt. Gyorsan megreggeliztek, és elindultak 
iskolába. Dév is elindult dolgozni. Csak anya maradt otthon. 
Megfőzött, kitakarított. Boltba ment, és hazaért, mire dél lett. 
Akkor ő is elindult dolgozni. Telt-múlt az idő, és végre elér-
kezett a négy óra… 
     Mindenki hazament. Megvacsoráztak, és aludtak. Ha nem 
aludtak volna, az én mesém is tovább tartott volna…  

Fodor Fanni (5. o.) 

Tollpihe meseíró pályázat 

Színezd ki! 
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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. 

Mindenhol jó, de a legjobb otthon 
 

Egy szép napos pénteken Peti és barátai hazafelé sétáltak az iskolából 
és beszélgettek. Arról volt szó, hogy ki mit csinál a hétvégén: 
– Mivel rossz időt mondtak, ezért én otthon leszek – mondta Peti. – 
Ennek nem örülök, mert mindig unatkozom, ha nem mozdulhatok ki 
hazulról. 
– Engem nem zavar, mert annyi játékom van, hogy meg sem tudom 
számolni – dicsekedett Ádám. 
– Én is szeretek otthon lenni, mert anya mindig nagyon finomakat főz – 
lelkendezett Levi. 
– Én pedig a jó meleg házunkat szeretem – mosolygott Miklós.  
     Hamarosan elágazáshoz értek, és elköszöntek egymástól, mert 
innen már elváltak útjaik. 
     Peti, amikor megérkezett szegényes kis házukba, szomorúan dőlt be 
az ágyába. 
– Nekem miért nincs megszámlálhatatlan játékom? Miért nincs finom 
ebédem vagy meleg házam? Pedig a többieknek mindenük megvan. 
Na, mindegy inkább megírom a házit. 
     Este lett, és az egész család együtt vacsorázott. Csendesen ettek, 
de Péter apukája látta, hogy fia valamin búslakodik. 
– Peti, valami baj van? Olyan szomorúnak tűnsz – kérdezte az aggódó 
apa. 
– Á, semmi – válaszolta búslakodva. 
– De látom, hogy valami nyomja a szívedet. Nekem nyugodtan elmond-
hatod!  
– Hát, az osztálytársaimnak olyan sok mindenük van, nekem meg sem-
mim. Mi miért nem vagyunk gazdagok? 
– Tudod, mi anyukáddal sokat dolgozunk, de nekünk nem adnak olyan 
sok pénzt, mint másoknak. 
– De ez akkor is igazságtalan! 
– Tudod, mit? Mi lenne, ha a jövő hétvégén átmennél az egyik barátod-
hoz, a másik hétvégén a másik barátodhoz, a harmadikon a harmadik 
barátodhoz. 
– Rendben! 
     A következő héten meg is beszélte a találkozókat. A hétvégén elő-
ször Ádámhoz ment. Amikor meglátta a szobáját, szeme, szája tátva 
maradt. Amerre csak a szem ellát, játékok.  

A polcok csak úgy roskadtak a társasjátékoktól, a tévéhez Xbox, 
PS és még rengeteg videojáték. Nagyon élvezte a szórakozást, 
legszívesebben egész nap csak játszott volna, de eljött az ebédidő. 
Amennyire örült a játékoknak, annyira elszomorodott az ebéd lát-
tán. Alig volt valami az asztalon, de az is ehetetlen volt. Nem is 
evett semmit. Beesteledett, ezért Petinek haza kellett menni. Örült 
is, de csalódott is volt. Ennek ellenére izgatottan várta a következő 
hétvégét. 
     Most Levihez ment reménykedve. Pont ebédidőre érkezett, így 
meg tudta nézni, milyen finom az étel. Ennél az ételnél nem csaló-
dott. Előételnek: gyümölcsleves, főételnek: csirke vagy sertés közül 
lehetett választani, köretnek: rizs, sült krumpli, háromféle saláta, 
desszertnek pedig somlói galuska.  Mennyei volt, amit ott evett, ezt 
ki is mutatta, mert háromszor is repetázott. Viszont amikor a játékra 
került a sor, annál inkább elkeseredett. Szinte nem is volt játék, de 
ami volt, annak a felét nem ismerte a másik felében pedig nem 
remekelt. De mivel panelban laktak, így a kertbe se tudtak lemenni. 
Ráadásul egész végig csak azt lehetett hallani, hogy a szülők ve-
szekednek. Peti még elkeseredettebb volt, mint eddig. Azt hitte, 
hogy itt már minden tökéletes lesz. Már nem is akart annyira elmen-
ni harmadik barátjához. 
     Peti kedvtelenül lépett be Miklósék házába. Egy kicsit vidámabb 
lett, amikor megérezte a jó meleg levegőt. De a dohányfüst ezt az 
élményt elrontotta. A játszásnál sem örült, mert nem tudtak olyan 
sokat szórakozni. A polcokon szinte csak könyvek, a tévé helyén 
pedig híres tudósok elméletei álltak. Persze voltak játékok, csak 
nem olyan jók, mint Ádámnál. Peti nagyon elcsodálkozott, hogy 
nem tökéletes a barátai élete sem. Otthon apukája érdeklődve 
kérdezte tőle:  
– Na, fiacskám, milyen volt a barátaidnál, élvezted? 
– Hát, tudod, apa, az az igazság, hogy jobbra számítottam. Azt 
hittem, hogy a barátaimnak mindenük megvan, és gondtalan az 
életük, de tévedtem. Azt láttam, hogy egyiknek rengeteg játék, 
másiknak finom étel, a harmadiknak meleg ház adatott. Most már 
rájöttem, hogy nekem a legfontosabb, szerető családom van. Ebből 
az a tanulság, hogy MINDENHOL JÓ, DE A LEGJOBB OTTHON. 
 

Ferenczi Dávid (6. b) 

Tollpihe meseíró pályázat 
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Gondolatébresztő… 
 
 

„Az emberek inkább jók, mint 
rosszak, mihelyt semmi káruk vagy 
hasznuk nincsen abból, hogy      
milyenek legyenek. ” 

 
 
 

(Mikszáth Kálmán) 

Ellenállás vagy  
megelőzés? 

Minden évszakban,  
korban és kortalanul 

 
 

David B. Agus szavai 
szerint: „Egy csipet meg-
előzés többet ér, mint 
száz mázsa gyógyítás.” A 
megelőzés mindig ered-
ményesebb és hatéko-
nyabb, mint a vészhelyze-

ti kezelés. Már a korábbi századokban is észrevették az embe-
rek, hogy aki megbetegszik, annak heroikus küzdelmeket kell 
tennie a kórság legyőzése érdekében. A kórokozók 
(baktériumok, vírusok, gombák) okozhatnak fertőzést. Ilyenkor 
heves válasszal (rubor = helyi kivörösödés; duzzanat = tumor, 
láz = calor, fájdalom = dolor, működéskiesés = functio laesa) 
reagál a szervezet. Olykor viszont a reakció elmarad, és ún. 
kolonizáció alakul ki. A kórokozók nagyon alkalmazkodóképesek. 
A vírusok a legalkalmazkodóképesebbek. Velük szemben nincs 
antibiotikum.  
     A téli időszakban gyakran szenvedhetünk el felső légúti gyul-
ladásokat. Nátha, influenza, arcüreggyulladás. Amelyek a lég-
utakon lejjebb kúszva mély légúti megbetegedéseket (hörghurut, 
tüdőgyulladás) okozhatnak. Az emberek többsége, amikor felső 
légúti tüneteket észlel magán, elmegy a háziorvoshoz, és szinte 
követeli az antibiotikumot. Az orvos mérlegeli, hogy akut vagy 
krónikus a megbetegedés. Kolonizáció vagy fertőzés. A kór oko-
zója vírus vagy más kórokozó. S ha nem ír fel antibiotikumot, 
akkor sajnos gyakran előfordul, hogy a páciens a szomszéddal 
való „konzultációt” követően a korábbról megmaradt antibiotiku-
mot kezdi szedni. Ami hatalmas gond! A másik nagy hiba, amit el 
lehet követni: szedni kezdi az antibiotikumot, majd három-négy 
nap után jobban érzi magát, és abbahagyja az antibiotikum to-
vábbi szedését. Mindkettő az antibiotikum-rezisztenciát növeli! 
Azaz az antibiotikumokkal szembeni ellenálló-képességet. Ezért 
csakis orvosi javaslatra szedjünk – a megbetegedésre kiírt – 
antibiotikumot!  
     Mit is tehetünk?! A fertőzési lánc három pillére: 1. fertőző 
forrás; 2. fogékony szervezet; 3. átadási lehetőség. A fertőző 
megbetegedéseknél cél a fertőzési lánc megszakítása és a 
megelőzés. Két összetevőt „kiiktató” termékek sokasága áll 
rendelkezésünkre az Életfaprogramban. Az átadási lehetőség 
megszakítására alkalmas az Eucasole spray, amely tizenegyféle 
gyógynövény tartalmával levegőt fertőtlenít. A kakukkfűaroma az 
aromalámpákban alkalmazva szintén fertőtlenítő hatású. 
     A fogékony szervezet mikroorganizmusokkal szembeni fogé-
konyságát csökkenti; tehát a szervezetet védetté tenni hivatott 
étrendkiegészítők és kulináris hatásuk.  
     Nahrinok (belsőleg alkalmazandó szerek): 
● Echinacina: immodulátor. Amennyiben szükséges, növeli az 
immunrendszer aktivitását. Allergia esetén pedig a megfelelő 
szintre csillapítja. 
● Narosan Tropic és Tökmagszirup: magas cinktartalmú vita-
min, amely nem csupán a bőr, haj, köröm alapnyomeleme, ha-
nem az immunrendszer harcos fehérvérsejtjeié is. 
● Borókaszirup: összetevői átmelegítik a tüdőt, így nincs esély a 
kór okozójának a légutakban lejjebb kúszva alsólégúti betegsé-
get okozni. 
● Sarkigyökér kapszula: adaptogén hatása révén a megfelelő 
szintre állít be rengeteg életfolyamatot, így az immunrendszert 
is. 

Narofitok: roborálnak, feltöltenek. Emésztési energiát 
nem vesznek igénybe. 
D-vitamin: immunrendszer-erősítő 
Justok (külsőleg alkalmazandó szerek): 
● Kakukkfűkrém: orr és mellkasra kenve fertőtlenítő és 
revitalizáló hatásával csökkenti a tüneteket.  
● Teafa aroma: a legerősebb természetes antimikrobiális 
(gomba-, vírus-, baktériumellenes) hatású szer. 
● 31-es gyógynövényes esszencia: aromalámpába, bőr-
felületre, fürdővízbe alkalmazva megelőzésre és kezelés-
re egyaránt alkalmas. 
● Kakukkfű (téli) és Echinacina (erősítő) fürdőesszenciák: 
fertőtlenítő hatásúak is. 
     S nem utolsósorban a kéztisztító gél! A kezünkkel ne 
vigyünk/adjunk át kórokozókat más személynek. Szerette-
inknek, családtagjainknak, valamint magunknak sem. 
Száraz, illetve nedvességmentes, váladékmentes kezekre 
alkalmazzuk. Héjas gyümölcsök (nektarin, alma, körte, 
szilva, szőlő...) külsejének víz nélküli kórokozó-
mentesítésére kiváló. Az ízélményt nem befolyásolja negatívan.  
     Mikor fertőtlenítsünk, mossunk kezet? Mielőtt a megbetege-
detthez érünk, mielőtt tiszta tevékenységet kezdenénk 
(étkezés, mosdóhasznált...), miután a megbetegedetthez ér-
tünk. Kézmosásra nedves vagy váladékkal járó tevékenységek 
után van szükség. Ilyen a mosdóhasználat és a köhögés, tüsz-
szentés. A köhögési etikettet betartva, ahogy Mirr-Murr mese-
hős mondta: „Zsebkendőbe köhögj, tüsszents!” Így más embert 
nem fertőzöl meg! Utána pedig kézmosás, hogy a zsebkendőről 
a kezünkre került és váladékba zárt kórokozókat eltüntessük. 
     Otthoni, illetve házi infekciókontroll praktika – amit már déd-
anyáink is tudtak: 
● Minimum kétnaponta ágynemű- és hálóruhacsere. 
● A megbetegedettől kikerült textília fertőtlenítő mosása és 
ÁTVASALÁSA igen magas hőmérsékleten! 
● Mindennap tisztálkodó fürdő vétele (igen súlyos megbetege-
dés esetén mérlegelendő, de akkor is legyen legalább frissítő-, 
fertőtlenítő ágyfürdő). 
● Súlyos felső légúti megbetegedés esetén két-három naponta 
fogkefecsere, de legfőképpen a tünetek és a megbetegedés 
felszámolását követően.  
     Az Életfaprogram termékeit alkalmazva nem kell tartani az 
antibiotikum-rezisztenciától, hatástalan kezeléstől. Több ponton 
csapást mérhetünk a ránk leselkedő, ártó kórokozókra. Nem 
beszélve a megelőzésről, ami hatalmas nyereség! Csak jó és 
hatásos dolgok történhetnek velünk ezen segítők által. 
     Xenophón bölcsességével zárva soraimat: „Soha ne várj az 
utánpótlással addig, amíg a szükség szorongat, bőség idején 
gondolj az ínség megelőzésére.” 
     Szeretettel:                                                     
 

     Tóth Andrea 
diplomás ápoló, infekciókontroll nővér 

Telefon: 06-70/315-4818  
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www.eletfaprogram.hu 
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Lejárt sírok újraváltása a temetőnkben 
 
 

A temető tulajdonosa a Ráckeresztúri Római Katolikus Egy-
házközség, fenntartója Ráckeresztúr Község Önkormány-
zata.  
     A temetőben egyszemélyes és kétszemélyes sírhelyeket 
alakítottak ki. A sírhelymegváltás 25 évre szól, de minden 
újratemetéskor időarányosan ki kell egészíteni a 25 éves 
megváltást.  
     Az egyszemélyes sírhely 25 éves megváltási díja 
tizenötezer forint, a kétszemélyes sírhely 25 éves meg-
váltási díja harmincezer forint. 
     Egyes sírhelybe egy koporsón kívül négy urna temethető 
el. Kettes sírhelybe két koporsón kívül nyolc urna temethető 
el. Koporsós rátemetés meglévő koporsós sírra 25 éven 
belül nem engedélyezett. 
     A sírhelyeket Pátkai Istvánnál, a Ráckeresztúri Ró-
mai Katolikus Egyházközség világi elnökénél lehet 
megváltani, vagy a lejárt sírokat újraváltani. Azok a sí-
rok, amelyekbe 1992-ben, vagy azt megelőzően volt az 
utolsó temetés, lejártak. A lejárt sírokat újra kell váltani! 
     Sírhelymegváltás lehetséges kedden 10-től 12 óráig és 
csütörtökön 14-től 16 óráig a Polgármesteri Hivatal tanács-
termében. 

Pátkai István  
a Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség világi elnöke 

Mérgező növények 
 

Magyarországon évente körülbelül kétszázötven mérge-
zés történik növények miatt, amelyek túlnyomó többség-
ben egy–négy éves gyerekeket érintenek. Ebben a kor-
ban hajlamosak mindent a szájukba venni. 
 

Mérgező szobanövények 
A szobanövények közül a filodendron, fikusz, kroton, 
leander és az angyaltrombita levelének, virágának fo-
gyasztása fordul elő gyakran. A filodendronnak eredeti 

élőhelyén nyílméregként is alkalmazzák a nedvét. A kroton és 
a fikusz tejnedve bőrirritáló hatású, melyet bőrre kerülés esetén 
bő vízzel le kell mosni. Lenyelve hányást, hasmenést okozhat-
nak. A leander és az angyaltrombita többnyire szabadban tar-
tott cserepes növény. Mérgezést a levél, virág vagy mag elfo-
gyasztása okozhat. A leander hányást, hasmenést, verejtéke-
zést, görcsöket, szívritmuszavart okozhat, az angyaltrombita 
fogyasztása izgatottságot, szomjúságot, szapora légzést, hallu-
cinációt válthat ki. 
     Az anyósnyelv rágcsálása is veszélyes lehet. A növény 
levelei és hajtásai is hányást, hasmenést okozhatnak. A buzo-
gányvirág minden része mérgező. A mikulásvirág tejnedvet 
tartalmaz, ami mérgező. A bőrre kerülve irritáló hatású, míg ha 
a gyerek a szájába veszi, már kis mennyiség is igen heves 
hányást és hasmenést válthat ki. 
Veszélyes kerti növények 
A tiszafa minden része rendkívül mérgező, kivéve piros, húsos 
magköpenyét. Gyermekeknél egy magokat is tartalmazó ösz-
szerágott bogyó végzetes lehet, és azonnali orvosi ellátást 
igényel. A májusi gyöngyvirág minden része mérgező, gyere-
kek számára különösen a növény virága és ősszel megjelenő 
piros bogyója lehet vonzó. Szívre ható méreganyagot tartal-
maz. A borostyán bogyójának fogyasztása gyomor- és bélpa-
naszokat, sápadtságot, skarlátszerű kiütést, súlyos esetben 
görcsöket vált ki. 
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A csattanó 
maszlag és az 
amerikai alkör-
mös látványos 
gyomnövények. 
Kisgyermekek 
esetében már 
néhány bogyó 
elfogyasztása is 
igen veszélyes 
lehet. A ricinust 
dísznövényként ültetik, melynek babra emlékeztető magja rendkí-
vül mérgező. Kisgyermeknél egy-három mag elfogyasztása élet-
veszélyes. 
     A fagyallal és a csíkos kecskerágóval parkban, erdőben sétál-
va találkozhatunk. Főként a bogyók és a levelek okoznak gyere-
keknél súlyos mérgezést. A fehér fagyöngy levele, hajtása és 
ragacsos álbogyói is mérgezőek. A magyal bogyóinak fogyasztá-
sa súlyos gyomor- és bélhurutot okoz, szívritmuszavar és vese-
károsodás is előfordulhat. A farkaskutyatejben található fehér 
tejnedv külsőleg bőr- és nyálkahártya-gyulladást, szembe kerülve 
kötőhártya-gyulladást, lenyelve gyomor- és bélpanaszokat, gör-
csöt, szédülést, ájulást okozhat. A jácint, a hölgyliliom (amarillisz) 
és a primula minden része mérgező, kis mennyiségben is erős 
gyomor- és bélpanaszokat vált ki. A ciklámennel is óvatosan kell 
bánni. 
     Ha észrevesszük, hogy a csemeténk megrágcsálta a növé-
nyeket, sürgősen forduljunk orvoshoz, vagy hívjunk mentőt. Ök-
lendező gyereknél segítsük a hányást. Ne adjunk enni a kicsik-
nek, ha felmerül a mérgezés gyanúja. Itassuk meg őket vízzel, de 
nem üdítővel, és semmi esetre sem tejjel. A megitatott vizet az-
után hánytassuk ki. Az is fontos, hogy jegyezzük meg a növény 
majszolásának idejét, illetve vigyük magunkkal a megmaradt 
részeket.                                                                    

      Kristóf László 

Magyal 
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Ki mit tud  
Szabó Magdáról?  

 

A magyar kultúra 
napja alkalmából 
meghirdetett nyere-
ményjátékunkon hu-
szonhatan vettek 
részt, köztük nyolc 
felnőtt is vállalkozott 
a feladatlap kitöltésé-
re. Minden játékos 
kedvű olvasónk ka-
pott emléklapot és 
valami meglepetést – 
a hibátlan megfejtők könyvet, a többiek praktikus 
dobozkát, amit Herkli Istvánné készített. Köszönjük a 
játékot, s gratulálunk minden megfejtőnek! Akik 
játszottak: Fekete Éva, Ofella Katalin, Török Máté,   
Török Regina, Kristóf Ágnes, Nagy Ruben, Világosi    
Dorka, Világosi Balázs, Világosi Dániel, Világosi Gergő, 
Vigh Zsuzsa, Nagy Nikolett, Szakolci Marosvölgyi Éva, 
Herkli Istvánné, Bársony Virág, Óanna Márk, Nikolics  
László, Apró Lili, Apró Maja, Rácz Boglárka, Kókainé 
Mocsai Katalin, Benke Sándor, Ménesi Fanni, Görög    
Szabina, Kozocsa Katerina, Dobi Erika.                       ■ 

www.fejerkszr.hu 

A könyvtár nyitvatartási rendje 
 

hétfő: 10.00–16.00 
kedd: 10.00–14.00 
szerda: 12.00–17.00 
csütörtök: 14.00–17.00  
péntek: 8.00–12.00 
szombat: 9.00–11.00 
vasárnap: zárva 

 Középiskolások a könyvtárban 
 

 

A középiskolásoknak 2016. január 1-jétől kötelező érett-
ségi előfeltétel az iskolai közösségi szolgálat keretében 
ötven órát teljesíteni. A következő tevékenységi terüle-
tek jönnek szóba: egészségügyi; szociális és jótékony-
sági; oktatási; kulturális és közösségi; környezet- és 

természetvédelemi; polgári- és katasztrófavédelmi; kö-
zös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajá-
tos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.  
     Ráckeresztúr Község Önkormányzata több középis-
kolával kötött már együttműködési megállapodást, így 
akár a könyvtárban is teljesíthető az iskolai közösségi 
szolgálat. A diákok megismerkedhetnek a könyvtár mű-
ködésével, felépítésével, a különféle szolgáltatásokkal. 
Bekapcsolódhatnak a könyvtárban zajló munkákba: 
digitalizálás, szkennelés, aprónyomtatványok, fotók 
rendezése, készítése, leltárba vétel, selejtezés, játékok, 
rejtvények írása, közreműködés a Ráckeresztúri Hír-
mondó szerkesztésében, elkészítésében.  
     Továbbra is szeretettel várjuk az érdeklődőket!    GÁ               

Új könyvek a könyvtárban 
 

Dahl, R.: A barátságos óriás; Matilda 
Husemann, D.: A király elefántja 
Stilton, Geronimo: A skót kastély titka 
Jünger, E.: Acélzivatarban 
Ruiz Zafón, C.: Angyali játszma 
Wéber Anikó: Az osztály vesztese 
Gyerek állatenciklopédia 
Pásztohy Panka: Szeretem a kiskutyám! 
Gimesi Dóra: Időfutár 1., 2. 
Nyulász Péter: Kamor 
Jeney Zoltán: Rév Fülöp Fajszföldön 
Nemere István: Lidércfény nyomozó-
iroda II. 
Berg Judit: Rumini kapitány 
Lázár Ervin: Gyere haza, Mikkamakka! 
Bálint Ágnes: Foltoskönyökű 
Klein, G.: Gyermekkorunk regénye 
Bartos Erika: Csillagbusz 
Ohlsson, K.: A kastély titka 
Kellerman, F.: Orosz rulett 
Grossetete, C.: Lánynak lenni… csúcs 
Kerr, P. B.: Sápadt gonosztevő 
Chapman, G.: Netfüggő gyerekek 
Bradford, B. T.: Más szív, más lélek 
Lenk, F.: Leonardo da Vinci és az áru-
lók (Idődetektívek sorozat) 

E.ON  
Észak-dunántúli  

Áramhálózati Zrt. 
 

Hibabejelentő:  
06-80/533-533 

 

Bővebb információ:   
www.eon.hu 
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RUDABÁNYÁCSKA 
 

A Tokaj–Zempléni-hegyvidék területén található, régebben önálló 
község (Bányácska) ma Sátoraljaújhely része (1981-ben csatolták a 
városhoz). Ahogy a neve is mutatja, egykor bányászok lakták, ha-
tárában aranyat és ezüstöt termeltek ki. A bányászat Károly      
Róbert uralkodása idején kezdődött itt, virágkora a XIV–XV. szá-

zadra tehető. A bánya kiderülése után a lakosság földműveléssel foglalkozott. Fényes Elek, 
statisztikai és földrajzi író 1851-ben orosz-magyar faluként tartja számon. Az itt élők nagy 
része görög katolikus vallású, 1923-ig az istentisztelet nyelve ószláv volt. A települést rend-
szeres buszjárat köti össze Sátoraljaújhellyel. Érdekesség, hogy a hetvenes évek közepén 
újra feltárták az egykori bányát, rendbe hozták a járatokat, s évente néhány alkalommal 
megnyitják a látogatók, érdeklődők előtt.  

Szent Mihály főangyal-templom ● Európai uniós támogatással 
újították föl a völgykatlanban megbúvó templomot. A falu egyetlen 
templomát 1774-ben építették barokk stílusban, majd 1888-ban 
bővítették a huszonnégy méter magas toronnyal. Szent Mihály fő-
angyal tiszteletére szentelték föl, ikonosztáza körülbelül kétszáz 
éves. A templom bejárata fölötti falfülképen Szent Mihályt ábrázoló 
kép díszíti az amúgy egyszerű kialakítású homlokzatot. 
A templom falán első világháborús emléktábla látható a hősi halot-
tak nevével, mely hirdeti: „Mindörökké élnek, kik a hazáért meghal-
tak.” A megszépült Isten háza csodálatos környezetben várja a 
híveket, a közelében épült paróchia hatalmas udvarán található 
forrás vizénél gyakran az erdei vadak csillapítják szomjukat.  

SKANDINÁV SKANDINÁV 
REJTVÉNYREJTVÉNY 

(Forrás: skandomata.hu)  
 

 A rejtvényben két 
magyar híresség ne-
vét rejtettük el, mind-
ketten február 24-én 
születtek. Egyikük 
színész, a másik 
nyelvész. A megfej-
tés beküldésének 
határideje: 2017.  
március 5., vasárnap 
A 2017. januári rejt-
vény megfejtése: A 
zene lelki táplálék... 
Tíz helyes megfejtés 
érkezett. A három 
szerencsés nyertes: 
Karajz Istvánné, Roz-
maring Nyugdíjas 
Klub (Előszállás), 
Szabóné dr. Kántor 
Szilvia. 
 
 

A nyeremények a 
könyvtárban vehetők 
át nyitvatartási időben. 
Minden megfejtőnek 
gratulálunk!  

Február 21. – nemzetközi anyanyelvi nap ● Banglades javaslatára az ENSZ 1999-
ben február 21-ét nemzetközi anyanyelvi nappá nyilvánította. 2000-ben ünnepelték elő-
ször. 1952-ben Bangladesben az urdut nyilvánították az egyetlen hivatalos nyelvvé, no-
ha a bangladesiek anyanyelve a bengáli. Február 21-én Dakkában a diákok fellázadtak az 
intézkedés ellen. Ekkor a rendőrség és a tüntetők összetűzésbe keveredtek, öt diák 
meghalt. A bangladesiek akkor az anyanyelv napjává nyilvánították a napot. 

(Forrás: jelesnapok.oszk.hu) 
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Vendégségben jár-
tunk Perkátán, ahol 
szép oklevelet kapott 
a Népkör. Július 17-
én Rákoscsabán 
jártunk, Marika 
énekelt. Augusztus 
elején ismét fürdés 
(negyvenkilencen), 
majd Székelykeresz-
túron töltöttem öt nagyon szép napot.  
     A Keresztúr-találkozón augusztus 20-án tizenhat fővel képviseltet-
tük magunkat, ahol fellépett a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület. 
Augusztus 27-én a Petőfi étteremben Marika lépett fel nagy sikerrel. 
Harminckilencen a gárdonyi fürdőben jártunk, majd szeptember 
elején Besnyőre mentünk. Szeptember 24-én Németh Misi hatvana-
dik születésnapjára kaptunk meghívást, amit a vadásztársaságnál tar-
tott. 25-én Tamásiban voltunk Csibész Tóth Mikinél, Marika is éne-
kelt. Október elsején Besnyőn, 13-án Rácalmáson vettünk részt az 
idősek világnapján, majd Pomáz következett, ahol Horváth Gyöngyi, 
Tolnai András mellett Marikánk is nótázott. Október 17-én Velencén 
járt a Népkör, itt az imént említett fellépők mellett Doki és anyukája, 
Márti is énekelt. 29-én Tata következett, Csibész Tóth Miki és Marika 
is fellépett. 
     Köszöntöttük Pataticsné Ilonkát hatvanadik születésnapján és 
Sebestyén Erzsikét névnapján. A Népkör záró rendezvényét decem-
ber 3-án tartottuk, erről már volt híradás az újságban. Kirándultunk 
decemberben is: Esztergomban jártunk az ercsiekkel, nagyon szép 
volt a kivilágított sétálóutca. December 11-én a községi harmadik 
ádventi gyertyagyújtáson a civil szervezetek adtak műsort. December 
13-án az önkormányzattal és a többi civil szervezettel együtt a Nép-
kör is fölköszöntötte Herkli Antalt hetvenedik születésnapján – ez-
úton is kívánunk neki jó egészséget, hosszú életet kedves családja 
körében. 20-án Tordason jártunk karácsonyi ünnepségen, köszönet a 
meghívásért Gurabiné Aninak.  
     Jó egészséget kívánok mindenkinek! 
 

Paizs Istvánné, a Népkör elnöke 

Visszatekintés az elmúlt évre 
 

Szeretettel köszöntöm falunk lakosait és a Ráckeresztúri Népkör 
Egyesület tagjait. Szeretném ismertetni egyesületünk 2016-os tevé-
kenységét, s összegezni az elmúlt évben végzett munkát. 
     A januárt szilveszterezéssel köszöntöttük, majd pótszilvesztert 
tartottunk, melyen Marczinka Marika nótaénekesünk mellett Tolnai 
András művész úr és barátai is felléptek. Január 29-én Budapesten 
vacsorán vettünk részt. Februárban az egyházközségi farsangon 
képviseltette magát a Népkör. 13-án Martonvásáron sportbálba 
voltunk hivatalosak, 21-én pedig a Morvay Népdalkörhöz utaztunk 
Budapestre. 27-én Marikát kísértem Tatára, ahol fellépett a Pletyka 
koktélbárban. Márciusban Csibész Tóth Mikitől kaptunk huszonkét 
tiszteletjegyet. Budakalászon a Deák Lajos által szervezett progra-
mon Tolnai András és Lakatos Dórika mellett Marczinka Marika is 
fellépett. Részt vettünk Galát Norbi bemutatóján. A március 15-i 
községi megemlékezésen Ónody Miklós és jómagam koszorúz-
tunk. Jártunk arborétumban, majd Kecskeméten Marika fellépésére 
utaztunk. Március 18-án Izsákon részt vettünk Látó Imre prímás 
temetésén. Marczinka Marika tévéfelvételén is jelen voltunk. Sza-
badkára ercsi barátokkal utaztunk. A rácalmási rendezvényen Mari-
ka verset mondott. Áprilisban a Darázsderék Nyugdíjas Táncegye-
sület és a BOR-ÁSZOK rendezvényén vendégeskedtünk, Marika 
nótákat énekelt. Április 22-én a Fővárosi Nagycirkuszba vittem 
hatvanöt fős csoportot. Áporkán és Budapesten is részt vettünk 
nótarendezvényen, ahol Marikánk is énekelt. Május 7-én a torna-
csarnokban rendeztük meg anyák napi ünnepségünket, melyen 
meghívott vendég volt Horváth Gyöngyi, Tolnai András, Hegyi 
Erzsi, Lakatos Dóri, Csibész Tóth Miki, Zelei Zoltán, valamint 
Marczinka Marika, aki a Népkör oszlopos tagja. A ráckeresztúri 
egyesületek is megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket.  
     Májusban ellátogattunk még Kápolnásnyékre, a Vörösmarty 
Nyugdíjas Klub meghívására, majd részt vettünk a Látó Imre emlé-
kére Budapesten rendezett nótaesten. Júniusban a besnyői batyus 
bálon voltunk, Marika énekelt, és kirándultunk is, méghozzá a ge-
menci erdőbe. Kecskeméti fellépésére elkísértem Marikát, majd a 
hónap végén Budapestre is, Németh Anna bulijára. Július elején 
Leányfalu volt az úti cél, ahol fürödtünk, sok gyerek is jött velünk.  

Tisztelt  
Ráckeresztúri Lakosok!                

 

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

Ráckeresztúri „Őszirózsa” Nyugdíjas Klub  
Egyesület 

Adószám: 18496608-1-07 
 

Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség  
Adószám: 18491603-1-07  

 

Református Rehabilitációs Alapítvány 
Adószám: 18492415-1-07 

 

Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány 
Adószám: 18489509-1-07  

Ajánlja fel adója egyik 1%-át valamely 
egyháznak! 

  

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. 
  

A Magyarországi Református Egyházé: 0066. 
 

Bővebb információ: http://www.nav.gov.hu/nav/
szja1_1/technikai_szamok 

SZAMURÁJ 07 KFT. 
AKCIÓK 

 

TÁVFELÜGYELETI  

SZOLGÁLTATÁS  

1000 forinttól! 

AKCIÓS  
ESZKÖZCSOMAGOK  

SZERELÉSSEL  
MÁR 27 000 Ft-tól! 

 

A RÉSZLETEKÉRT  

ÉRDEKLŐDJÖN: 
 

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

www.szamuraj07.hu 
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ÚTRAVALÓ ÜZENET 
Szeretném, ha vadalmafa lennék! 

 

Szeretném, ha vadalmafa lennék! 
Terebélyes vadalmafa; 
S hogy testemből jóllakhatna 
Minden éhező kis gyermek 
Árnyaimmal betakarva. 
 

Szeretném, ha vadalmafa lennék 
S minden egyes árva gyermek, 
Ha keserű könnye pereg, 
Felkeresné s könnyeivel 
Öntözné meg a tövemet. 
 

Szeretném, ha vadalmafa lennék, 
Mi ha majd egykor kiszárad 
És a tél apó kivágat, 
Lángjaival felszárítná 
Könnyeit a bús árváknak. 
 

S ha csakugyan vadalmafa lennék, 
Volna öröm a földön és 
Sehol semmi bú, szenvedés 
S a mosolygó fejeket nem 
Bántaná az elköltözés. 
 

József Attila 
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Mi látható a képen? A fotó Rácke-
resztúron készült. Kérdés, hogy pon-

tosan hol. A 
m e g f e j t é s e k e t 
személyesen is 
l eadhat ják a 
k ö n y v t á r b a n 
nyitvatartási idő-
ben, vagy elküld-
hetik a következő 
e-mail címre: 

 rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
 

Határidő: 2017. március 5., 
vasárnap, éjfél 

 

Előző havi játékunk megfejtése: a 
tornacsarnok melletti játszótér részle-
te. Kilenc helyes megfejtés érkezett, a 
nyertes: Kórik Alexandra.  Gratulá-
lunk! A nyeremény a könyvtárban 
vehető át nyitvatartási időben. 

 Az év fája:  
a vadalmafa 

 

Eleink jól tudták, 
milyen hasznos 
növény a vadalma-
fa. Almabort, pá-
linkát, ecetet, zselét 
készítettek gyü-
mölcséből, illetve 
teát főztek belőle, 
amely alkalmas 
volt lázcsillapításra, 
megfázás és has-

menés ellen. Igen szívós fájából készültek az órafogaskerekek fogai, 
meghajtóművek és tartós szántalpak is. Kevesen tudják, hogy a legjobb 
vonalzókat és rajztáblákat is vadalmafából állították elő. A vadgazdálko-
dásban is fontos szerepet játszik a növény, ugyanis a  szarvas és a vad-

disznó egyaránt 
kedveli ezt a fanyar 
ízű, kemény húsú 
gyümölcsöt, sőt a 
kisemlősök és a 
madarak is szíve-
sen fogyasztják.  
     A fajra sok ve-
szély leselkedik, 
magoncait és sarja-
it ugyanis a vad 
előszeretettel káro-
sítja. Ráadásul nap-

jainkban a termőkorú fák gyakran olyan nagy távolságra találhatók egy-
mástól, hogy a kölcsönös beporzásnak nincs esélye, és emiatt 
beltenyésztettség lép fel. Virágzatát április második felében, esős és hű-

vös időben később 
hozza.  Erős illatú, 
rózsaszín virágait 
napközben méhek, 
reggel, este és hű-
vös napokon dara-
zsak, éjszaka éjjeli 
lepkék porozzák 
be. A vadalmafa 
virágzata igazi 
méh l ege lő .  A   
közeljövőben a 
nemes alma rezisz-

tencianemesítésében is nagy szerepet szánnak a vadalmának, mivel a liszt-
harmattal, az alma-mozaikvírussal, a varasodással és a faggyal szemben 
teljesen ellenálló. A vadalmafa azért is lett 2017-ben az év fája, mert fon-
tos szerepet játszik az erdei biodiverzitás fenntartásában. 
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