
 

 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                             2014. május 

 

Gyermeknapon  
Szabó Lőrinc Ima a gyermekekért  

című versével kívánunk  
sok örömet és sok jót kicsiknek  

és nagyoknak egyaránt! 
 

Fák, csillagok, állatok és kövek, 
szeressétek a gyermekeimet. 
 
Ha messze voltak tőlem, azalatt 
eddig is rátok bíztam sorsukat. 
 
Énhozzám mindig csak jók voltatok, 
szeressétek őket, ha meghalok. 
 
Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, 
szeressétek a gyermekeimet. 
 
Te, homokos, köves, aszfaltos út, 
vezesd okosan a lányt, a fiút. 
 
Csókold helyettem, szél, az arcukat, 
fű, kő, légy párna a fejük alatt. 
 
Kináld őket gyümölccsel, almafa, 
tanítsd őket, csillagos éjszaka. 
 
Tanítsd, melengesd te is, drága nap, 
csempészd zsebükbe titkos aranyad. 
 
S ti mind, élő és halott anyagok, 
tanítsátok őket, felhők, sasok, 
 
vad villámok, jó hangyák, kis csigák, 
vigyázz reájuk, hatalmas világ. 
 
Az ember gonosz, benne nem bizom. 
De tűz, víz, ég s föld igaz rokonom. 
 
Igaz rokon, hozzátok fordulok, 
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok; 
 
tűz, víz, ég és föld s minden istenek: 
szeressétek, akiket szeretek! 

Május végén a hősökre emlékezünk 
 

Diáktalálkozó Sárkeresztúron 
 

Megtalált és élővé tett ünnepek 
 

A Ráckeresztúri Pávakör Egyesület 
 

Keresztrejtvény és foci-vb tippjáték  
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

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

Háziorvosok rendelési ideje 
 

Dr. Bánovics Ilona 
Telefon: 06-30/475-5781 
Asszisztens: Erdős Zoltánné 
Hétfő, szerda: 14–18 
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12 
 

Dr. Mihalicza Ingrid 
Telefon: 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  
 
 

Védőnői szolgálat  
Vancsura Ildikó 06-20/852-0351 
E-mail: vedono.rackeresztur@gmail.com 
 
 

Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba 
Telefon: 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 
aktuálisan 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) 
 

Gyógyszertári ügyelet 
május 24., 25.: Martonvásár 
május 31., június 1.: Ráckeresztúr 
június 7., 8.: Ercsi 
június 14., 15.: Martonvásár 
június 21., 22.: Ráckeresztúr 
június 28., 29.: Ercsi 
 
Rendőrség – Segélyhívás: 107 
vagy 112; Ercsi Rendőrőrs (járőr): 
06-20/3800-039  
 

Körzeti megbízott (Méri István, 
Vásári Dénes): 06-20/210-5166 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
Kétgyermekes család gyors megsegítéséhez keresünk felesle-
gessé vált, de még használható bojlert, konyha- és szobabú-
torokat (ágy, szekrény, asztal, székek).  
Aki tud segíteni, kérjük, jelezze a 06-20-232-8309 telefonszámon.  
   Köszönettel:                                       Katolikus Karitász 

Tisztelt Olvasók!  
Hagyományteremtő szándékkal termelői piacot szeretnénk 

nyitni Ráckeresztúron.  
Várjuk azok jelentkezését, akiknek eladni való portékájuk van! 
Legyen az akár néhány csokor virág, petrezselyemzöld, befőtt, 
lekvár, száraz tészta, savanyúság, palánta, miegymás. 
Jelentkezni a termék megnevezésével Halászné Fleischer Máriánál 
(Babinál) lehet személyesen vagy telefonon.  

Cím: Petőfi Sándor utca 18. Telefonszám: 06-30/570-0498. 
Megfelelő létszámú jelentkezés esetén lehetőséget teremtünk arra, 
hogy az adok-veszek, cserebere létrejöjjön, s a környékbeli telepü-
lésekhez hasonlóan nekünk is legyen termelői piacunk. 

VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET!  

EBOLTÁS • A pótoltás ideje 2014. június 11. (szerda), 15.00–17.00 
óra, Hősök tere – régi gázcseretelep. Kérem, a fenti időpontban és helyre 
kutyáját elővezetni és az oltásnál közreműködni szíveskedjen.  
Az oltás díja: 3500 Ft. Az FVM 81/2002.(IX.04.) 8. §-a értelmében kötelező 
lett a féregtelenítés is, ennek díja 300 Ft/db. Akinek nincs vagy elveszett 
az új sorszámozott oltási könyve, azt pótolni kell, melynek díja 400 Ft.  
     Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy a három hónapnál idősebb 
eb veszettség elleni oltása kötelező a 164/2008.FVM számú rendelet alapján. 
A vonatkozó rendelet szerint az oltást csak CHIPPEL (transponderrel) meg-
jelölt ebeknek lehet beadni. 
                dr. Hekman Tibor jegyző            dr. Zamody János állatorvos  

Tájékoztatás hulladékszállításról 
 

A kommunális hulladékot minden héten csütörtökön szállítják el. A 
komposztálható és az újrahasznosítható hulladék elszállításának idő-
pontjai 2014-ben: 
 

     komposztálható hulladék: június 12., július 10., augusztus 14., 
szeptember 11., október 9., november 13. 
     újrahasznosítható hulladék: június 6., 27.; július 10., 25.; augusz-
tus 7., 22.; szeptember 26.; október 24.; november 21.; december 5. 
 

A Vertikál Zrt. tájékoztatta az ingatlantulajdonosokat a szelektív hulladékgyűj-
tés módjáról. Újrahasznosítható hulladék például az ásványvizes, üdítős palack, 
a fémdoboz (sörös, konzerves), az újság- és kartonpapír, a tejesdoboz. Ezeket 
átlátszó műanyag zsákban kell kihelyezni, üveg nem kerülhet a hulladék közé! 
     Komposztálható hulladéknak minősül például a levágott fű és más lágyszárú 
növények. Ezt is átlátszó, megfelelő teherbírású zsákokban kell kihelyezni, figyel-
ve arra, hogy a komposztálható hulladék közé kommunális hulladék ne kerüljön. 
     Ha valaki lomtalanítást szeretne, hívja a Vertikál Zrt.-t, s egyeztessen idő-
pontot. Telefonszám: 06-25/504-520. Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen 
díjhátralék! Az elszállított hulladék között nem lehet elektromos berendezés 
(tv, számítógép, hűtő stb.), gumiabroncs, festék, építési, bontási hulladék. A 
házhoz menő lomtalanítás évente egy alkalommal ingyenes. 
     Komposztálható hulladéknak való zsák: 453 Ft/db; szelektív hulladéknak 
való zsák: 30 Ft/db – kapható a Szent László Falugazdálkodási Kft.-nél. 
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

„A legnagyobb baj az, hogy az emberek elfelejtették: az élet 
szent, és felelősséggel tartoznak mindenért, amit tesznek 
vagy mondanak. Nem ismerik az emberélet fordulóit, elfelejtet-
ték, hogy a különböző életszakaszokban más és más a tenni-
való. Életükből hiányoznak az életfordulókhoz tartozó beavatá-
sok. Az emberek elfelejtették, hogy az időt is meg kell szentel-
ni ahhoz, hogy az élet szent lehessen. Sodródnak, körbe-
körbe járnak. Elveszett a cselekedetek tétje. Kevés a letisztult 
élet, és sok a kaotikus, a pillanatnak élő, a nem jól irányított 
élet, amely nagyon sok kárt okoz az embernek saját magának, 
a környezetének és a társadalomnak is. Kevesen gondolkod-
nak úgy, hogy a másiknak is jó legyen. A mesék pedig arra is 
tanítanak, hogy mindenért felelősek vagyunk: földért, vízért, 
növényért, állatért, idősért, fiatalért, önmagunkért, a másikért.”  
     A dunaújvárosi születésű Boldizsár Ildikó író és mesekutató 
gondolatait ajánlom figyelmükbe. Nemcsak azért, mert köze-
leg a gyermeknap, s ilyenkor több figyelem jut a kiskorúakra, 
hanem azért is, mert mi magunk is jól járnánk, ha megtalál-
nánk és újra felfedeznénk a bennünk lakó gyermeket, és oly-
kor a mesehősök példáján okulnánk. Talán könnyebben tud-
nánk elengedni egy-egy nap bosszúságait és nehézségeit. Ha 
időnk engedi, telepedjünk le a gyermekünk mellé a szőnyegre, 
s nézzük az ő szemével a világot. Amely ugye nem is olyan 
csúnya... 
     A gyermek a remény és a jövő. Ha mindezt elfogadjuk, 
érdemes megfogalmazni magunknak is egy szilárd iránymuta-
tást, hogy gyermekeinket megtaníthassuk egy s másra. Fő-
ként arra, hogy képesek legyenek a szabadságon alapuló 
valódi szeretetre, s hogy felelősségteljes, jó döntéseket hozó 
felnőttekké váljanak. A szülői példa nagyon fontos szerepet 
játszik a gyermekek jellemfejlődésében, ezért a harmonikus 
szülő-gyerek kapcsolat elengedhetetlen lenne minden család-
ban. Jó volna továbbadni csemetéinknek és közben magunk-
ban is tudatosítani újra és újra a következőket: nem csak én 
számítok; nem vagyok képes bármire, de tehetetlen sem va-
gyok; a fájdalom ajándék is lehet; jobban érzem magam, ha 
hálás vagyok; az őszinteség a legjobb stratégia.  
     Higgyék el, „a gyermek önmagában is reményt kelthet 
bennünk saját fejlődésével.”     

     Gajdó Ágnes  

Május utolsó vasárnapja: a hősök emlékünnepe 
 

A magyar hősök emléknapjának eredete az 1917. évi VIII. 
törvényre vezethető vissza, amely arra kötelezett minden 
községet, hogy méltó emléket állítson elesett hőseinek. Abele 
Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezte elsőként, majd az 
1915-ben megalakult, a hősök emlékét megörökítő országos 
bizottság felhívásait követően 1917-ben törvény írta elő a 
katonaáldozatok emlékének méltó megőrzését. A törvény-
cikk kimondja: „…Minden község (város) anyagi erejének megfelelő, 
méltó emléken örökítse meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a 
most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel.” 
     1925. május 1-jén a honvédelmi miniszter hősök emlék-
ünnepe elnevezéssel nemzeti ünneppé nyilvánította május 
utolsó vasárnapját. Nagyszabású rendezvénysorozat 1944-
ben volt utoljára, 1945-ben még megemlékeztek a hősök 
napjáról, 1946-tól azonban elmaradtak a hivatalos megemlé-
kezések. A hősök napja korábban kiemelkedő ünnep volt 

Magyarországon március 15-e, és augusztus 20-a mellett, 
ám, ahogy a másik két nemzeti ünnepet is, a korábbi rend-
szerben ezt is igyekeztek feledtetni. Így lett március 15-e 
munkanap, a hősök ünnepnapja gyermeknap, az első szent 
királyunk emléknapja az alkotmány és kenyér ünnepe. 
     Az I. és a II. világháború hőseiről Magyarországon 1989. 
május 29-én emlékeztek meg ismét nyilvánosan Szekszár-
don. Az első állami rendezvényt 1990-ben tartották meg. A 
magyar hősök emlékének megörökítéséről és a magyar hő-
sök emlékünnepéről szóló 2001. évi törvény ismét a magyar 
hősök emlékünnepévé nyilvánította minden esztendő május 
hónapjának utolsó vasárnapját. 
     A korábbi időszakok elmaradásait pótolva új szemlélet, új 
szabályozás kezdődött mind a hadisírgondozás, mind az 
elesett katonák nyilvántartásának rendbetétele érdekében. 
Megújulnak az I. világháborús katonai temetők és hadisírok. 
Belekezdtek az I. világháború veszteségadatainak feldolgozá-
sába és nyilvánosságra hozatalába. A Bécsben megőrzött, 
teljesnek mondható anyag digitalizálását megkezdték, s azt 
előreláthatóan 2016-ra közzéteszik. Bevásárlóközpont vagy 
parkoló nem épülhet hősi halottak sírja fölé. 
     Emlékezünk az elmúlt ezredév magyar hőseire, akik 
Szent István óta áldozatot hoztak a hazáért – az 1956-os 
forradalom idején is. A magyar hősök napja politikamentes 
megemlékezés a XX. századi világháborúk magyar hősi ha-
lottairól. Mára azonban már nem azzal az egyetlen üzenettel 
bír ez az emléknap, amit az 1917-es törvény megfogalma-
zott. A hősök napja ma a kegyeletadás mellett a béke jelen-
tőségére hívja fel a figyelmet. Azt sugallja a mai kor emberé-
nek, becsülje meg, hogy közvetlen háborútól mentes korban 
és helyen élhet.                                                                 KL 
 

(Idén megújul a község I. és II. világháborús emlékműve is. A felújítá-
si munkák a tervek szerint májusban kezdődnek.)  
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Tisztább lett a kanális 
  

Folytatódott a Szent László-
patak medrének kotrása. A kifo-
lyótól indulva Martonvásár irá-
nyába haladtak a munkások, ki-
vették a mederből a helyenként 
termetesre nőtt fákat is (például a 
bal oldali képen látható fát is). A ké-
sőbbiekben az egész meder tisztí-
tása megtörténik. A kikotort 
iszap nem mutatott jól a patak 
partján, de mivel tavasszal tör-
tént a kotrás, ezt a tápanyagban 
gazdag részt benövi majd a fű. 

Változások a menetrendben • A menetrend-egyeztetés, ponto-
sabban a január óta tartó levelezés eredménye: 
1. A martonvásári vasútállomásra kértem megoldást a jegyvásárlással 
kapcsolatban (ne kelljen futóversenyt játszani az új buszmegálló és a 
jegyiroda között), ígéretet kaptam jegykiadó-automata felállítására az 
aluljáróban.  
2. Hétvégén újra lesz 20.44-es busz Ercsiből. 
3. Reggel 4.52-kor lesz busz Martonvásárra, és nem a Hősök teréről 
indul, hanem Ráckeresztúr alsótól. 
4. A 15.50-kor Martonvásárról induló busz lehetőségei szerint várni fog 
a beérkező vonatra (ez a busz Százhalombattára megy, ezért nem tud 
sokat várakozni). 
A hétvégi járatsűrítéseket levélben fogom kérni, bízva abban, hogy erre 
is reagálnak majd. Arra kérek mindenkit, hogy ha bármilyen kérdése, 
javaslata van a menetrenddel kapcsolatban, írjon nekem, én rendszere-
sen tájékoztatom a Volánt a lakosság jelzéseiről. Észrevételeiket, javas-
lataikat a polgármesteri hivatalban is leadhatják.                Kókai Dávid 

Faültetés a temetőben 
 

Az Önkéntes Keresztúr tagjai 
által felajánlott tizennégy kis 
hársfát a temető kerítése mellett 
ültettük el, a már eddig is ott álló 
többi hársfa közé. Néhány év 
múlva nagyon szép (és tavasszal 
nagyon illatos) fasor lesz belőlük.  
    Szerencsére a tavaly ősszel 
elültetett nyírfák is szépen meg-
eredtek.  

A mederkotrás előtt... 

...a mederkotrás után 
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Csöndes, esős majális  
Május elseje idén egy négynapos 
hosszú hétvége nyitónapja volt, 
sokan kirándulást, rokonlátogatást 
terveztek. Számos középiskolában 
ekkor ballagtak a végzősök. Rácke-
resztúrról is többen utaztak el, mint 
máskor, így a majálison viszonylag 
kevesen vettek részt. Az időjárás 
sem kedvezett, hiszen napközben többször is felhőszakadás-
sal kellett számolni. A jókedv azonban nem az esőtől és nem 

is a jelenlévők számától függ.  
     A lelkes csapatok már korán reggel 
nekikezdtek a főzésnek. Az árusok kira-
kodták portékáikat, fölépült az ugrálóvár. 
Az arcfestők szebbnél szebb mintákat 
varázsoltak a gyerekek arcára, de mind-
ezt és a csillámtetoválást idősebbek is 
kipróbálhatták. Ugyancsak minden kor-
osztály megismerkedhetett a háncsfonás 
művészetével. 

A tornateremben kispályás mini focitorna zajlott, melyet a Ge-
neráció nevű martonvásári csapat nyert meg. Másodikak lettek 
az érdiek, a harmadik a helyi Lila Akác csapata, negyedik a 
Bakelit nevű baracskai és ráckeresztúri együttes. Nagy István 
(Generáció FC) lett a gólkirály.  
     A főzőversenyre is négy csapat 
nevezett (zárójelben az elkészített 
étel neve): Darázsderék Nyugdíjas 
Táncegyesület (babgulyás cipó-
ban); Szőlőfürt Tánccsoport (chilis 
bab); Szülői Munkaközösség 
(gu lyás leves);  Kul túrmaff ia 
(paprikás krumpli gazdagon). A 
háromtagú zsűri, Molnár Dorina, 
Molnár Nóra és Novozánszki Csa-
ba értékelte az ételeket. Első lett a 
Szőlőfürt csapata, a többiek II. helyezést értek el. A legszebb 
terítésért járó díjat a Szülői Munkaközösség csapata kapta. A 
legjobb desszertet a Szőlőfürt készítette. A tálalást illetően a 
legeredetibb ötlet a Darázsderék Táncegyesület tagjaitól szár-
mazott. A Kultúrmaffia csapatáé lett a legfigyelmesebb kiszol-
gálás díja, de a zsűri értékelte a cukor nélkül elkészített vita-
minsalátát is.  

Napközben két szorgalmas futó-
fotóriporterünk, Horváth Patrícia 
és Takács Flóra lelkesen gyűjtöt-
te a híreket, megörökítette a 
legérdekesebb pillanatokat, s a 
szerkesztőségben elkészült a 
Ráckeresztúri Hírmondó május 
elsejei különkiadása. Kis pél-
dányszámban jelent meg, a je-
lenlevők hazavihették, s felkerült 
a község honlapjára is.   
     A különkiadásban a délutáni 
eseményekről már nem tudtunk 
részletesen beszámolni. A hatal-

mas felhőszakadást követően mutatta be a Darázsderék Tánc-
egyesület a már legendássá vált country táncát. Marczinka 
Mária Magdolna nótákat énekelt, a zenét Steimann György 
szolgáltatta. Régi slágerekkel készült Mabda Gábor, a legna-
gyobb sikert talán a Vidéki sanzonnal aratta.                     (RH) 

Te szedd! 
 

Idén háromnaposra 
bővült a Te szedd! 
országos szemétszedé-
si akció. Május 9. és 
11. között országszer-
te számos ponton kapcsolódhattak a programhoz, mely-
nek célcsoportjait elsősorban az ifjúsági szervezetek, tan-
intézmények és iskolák alkotják, de a szervezők a vállala-
tokat, cégeket, önkormányzatokat, civil szervezeteket és 
gyerekes családokat is szerették volna bevonni a mozga-
lomba. A rendezvény 
célja ugyanis az ön-
kéntesség népszerűsí-
tése mellett egyrészt 
az, hogy az emberek 
szűkebb és tágabb 
környezete megtisztul-
jon az eldobált sze-
méttől, másrészt pedig 
a szemléletformálás, 
hogy minél több em-
ber figyeljen oda kör-
nyezetére, és minél kevesebbet szemeteljen.  
     Ráckeresztúr is csatlakozott a szemétszedési akció-
hoz. Május 10-én, szombaton reggel a Hősök terén, a 
Szent János téri iskolaépületnél és a Mosoly Óvodánál 
gyülekeztek a környezetükért tenni vágyó gyerekek és 
felnőttek. Sok zsák szemét gyűlt össze, s bizony a részt-
vevők olykor elcsodálkoztak, mi mindent találtak a bok-
rok közt, az árkokban…                                           RH 

Madarak és fák napja 
 

Május tizedike a madarak és 
fák napja. 1902-ben, Párizs-
ban az európai országok 
egyezséget kötöttek a hasz-
nos szárnyasok védelmének 
érdekében. A világon elő-
ször Chernel István ornitoló-
gus szervezte meg 1902-
ben hazánkban. Ez a jeles nap elsősorban iskolai rendezvény, 
hogy az ifjúságot a természet szeretetére neveljék. Herman Ottó 
javaslatára 1906 óta a természet ünnepeként tartjuk számon. 
     Az év madara 2014-ben a túzok, ami egyben a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) jelképe is, az év 
fája pedig a mezei juhar. Ezen a napon az MME és a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) például ingyenes rendezvé-

nyen várta az érdeklődőket a 
Jókai-kertben, ahol a részt-
vevők megismerkedhettek a 
mesterséges költőodúkkal, a 
madárgyűrűzés mikéntjével, 
toll- és madárfelismerő játék-
ban mérhették össze tudásu-
kat. A különböző előadáso-
kon elhangzott az is, hogy 

miért kell elegendő figyelmet fordítanunk a minket körülvevő 
világra. Tiszteljük hát tollas és lombos barátainkat, éljünk kör-
nyezettudatosan, és adjunk a természetnek esélyt az életben 
maradásra.                                                               Takács Flóra 

Fotó: Herkli A. 
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Figyelem! 
 

A nagycsoportos búcsúzás  
időpontja:  

2014. június 7., szombat, 
10.00 óra.  

A helyszín az időjárástól függ: 
vagy óvodánk udvara, vagy a 
községi tornacsarnok.  

Versünnep az óvodában 
 

Ötven éve, 1964-től minden évben április 11-én, József Attila szüle-
tésnapján ünnepeljük a költészet napját. A Ráckeresztúri Mosoly 
Óvodában sok kisgyerek készült rövidebb-hosszabb verssel, s na-
gyon ügyesen, talpraesetten szerepeltek. Név szerint: Balogh Máté, 
Bendák Barnabás, Bognár Sarolta, Cserna Gréta, Cserna Márton, 
Dienes Regina, Durányik Petra, Durányik Sára, Garamszegi Gergő, 
Garamszegi Hanga, Görög Levente, Győri Boglárka, Horváth Ál-
mos, Jankovics Kincső, Kocsis Nóra, Majer Adél, Mihály Roland, 
Mihály Zoltán, 

Németh Eszter, Orbán Kitti, Rohacsek Rebeka, Susányi Tamás, 
Süveges Barbara, Süveges Boglárka, Szabó Jázmin, Szegedi Abi-
gél, Tóth Kíra, Világosi Balázs, Zsigmond Réka. Elhangzott többek 
között Weöres Sándor, Petőfi Sándor, József Attila, Pósa Lajos, Zelk 
Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, Ágai Ágnes, Gazdag Erzsi, Bartos Erika 
egy-egy szép költeménye. A gyerekek névre szóló oklevelet, csoko-
ládét és emléklapot kaptak. A legnagyobb kincs azonban a versek 
szeretete, amely később is hasznukra lehet.                                   (g) 

MOSOLY PERCEK 

Bozsik foci • Az őszi 
bajnokság után a tavaszi 
fordulóban is részt vet-
tünk. A csapat tagjai: 
Glócz Tamás, Mészáros 
Levente, Durányik Sára, 
Tóth Ramóna, Broskó 
Boldizsár, Bendák Barna-
bás, Hertelendi Dávid, 
Knolmár Zsombor, Horváth Álmos, Kovács Ádám, Molnár Bence. Felkészítőjük: Kónya Istvánné 
és Szanyi-Nagy Judit. A bajnokság zárásaként minden résztvevő oklevelet, labdát és csokoládét 
kapott. Hertelendi Dávid anyukája nagy adag palacsintával vendégelte meg a focistáinkat. Külön-
díjban részesült Knolmár Zsombor, ő érmet kapott. Óvodánk jutalma: oklevél (Nyilasi Tibor aláírá-
sával) és ötvenezer forint értékű sportszer. Az ősszel újabb csapattal folytatjuk!       Baki Bálintné 

Te szedd!  
 

Az óvodások, az 
óvónők és a szülők 
serényen szedték a 
szemetet az óvoda 
környékén május 
10-én. Sok zsák 
megtelt, és ami a 
l e g f o n t o s a b b , 
szebb és tisztább 
lett a környezetünk.  

Anyák napi ünnepség ● Valamennyi csoportban megren-
dezték a hagyományos anyák napi ünnepséget. Versekkel, 
dalokkal, virággal és maguk készítette meglepetéssel kedves-
kedtek a gyerekek az édesanyáknak, a nagymamáknak, 
dédmamáknak.  

A Napraforgó csoport  Fo
tó

: B
izs

u 

Azok a gyerekek, akik az „Én kis kertet kerteltem” rajzpályáza-
ton díjat nyertek, az ünnepség után vehették át jutalmukat az 
óvoda vezetőitől. Első helyezett lett Szotkó Vanda (Napsugár 
csoport), második Venczkó Zsófia (Napsugár csoport); harma-
dik Szabó Deniza (Micimackó csoport). Különdíjat kapott 
Durányik Sára (Napsugár csoport) és Bendák Dávid Barnabás 
(Napsugár csoport).                                                             (rh)  
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Áprilisi versenyeredmények 
 

Az április sem telt eseménytelenül, számos versenyen vet-
tünk részt a tankerület iskoláiban.  
 

Április 4-én a Váli Vajda János Általános Iskolában szerve-
zett szavalóversenyen szerepeltek alsós és felsős tanulóink 
igen szép eredménnyel: Hlinyánszki Domonkos (8. b) II. helye-
zést, Garai Lilla (4. a) III. helyezést  ért el. A felkészítő tanár 
Gajdó Rita és Pintér Piroska volt. 
 

A váli iskolában területi rajzversenyt is szerveztek, ahol a 6. 
évfolyamosok között Fekete Kristóf I. helyezett lett, az ötödi-
kesek körében Lukács Vivien szintén I. helyezést ért el. 
 

Április 8-án A Mississippi és a Duna országai címmel angol–
német nyelvű országismereti vetélkedőn szerepeltek tanuló-
ink Pusztaszabolcson. Iskolánkat Kozocsa Zsuzsanna (7. b), 
Fenekes Lilla (7. b), Novozánszki Kristóf (8. b) és Németh Kristóf 
(8. b) osztályos tanulók képviselték, 5. helyezést értek el. 
Csanki Éva és Tóthné Bányai Márta volt a felkészítő tanár. 
 

Április 11-én, a költészet napján szintén Pusztaszabolcson 
irodalmi vetélkedőt szerveztek, melyen iskolánkat 
Novozánszki Kristóf (8. b), Gajdó Klaudia (7. a), Novozánszki 
Benedek (6. b) és Elek Júlia (5. a) képviselte. Tizenhárom csa-
patból az 5. helyezést érték el. Gajdó Rita tanárnő készítette 
fel a csapatot.  

 

A baracskai iskola által 
kiírt rajzversenyen több 
korcsoportban is szép 
eredmények születtek: 
Földes Laura (1. b; a ké-
pen középen) és Czégény 
Barbara (6. b; jobbra) II. 
helyezést ért el, Király 
Karolina (8. a; balra) III. 
lett. 
 
 
 

Április 28-án Ercsiben a hagyományos Gyors ész, hamar kész 
versenyen az 5. évfolyamosok III. helyezést , a 7. évfolyamo-
sok IV. helyezést, a 8. évfolyamosok II. helyezést értek el. 
Csapattagok: 5. évfolyam: Apró Lili, Ördög Melinda, Világosi 
Dániel, Szabó Richárd; 7. évfolyam: Liszi Áron, Buzeskó Tünde, 
Fenekes Lilla, Kozocsa Zsuzsanna; 8. évfolyam: Palagyi Réka, 
Palagyi Szilárd, Novozánszki Kristóf, Németh Kristóf. Felkészítő 
tanárok: Gergics Mihályné, Simon Judit, Tapoti Rita. 
 

Kristóf Ágnes (2. b) a Mozaik Kiadó Or-
szágos Tanulmányi Versenyén négy tan-
tárgyból vett részt, mind a négyből a 
döntőbe került. Szegeden április 26-án 
tartották az ünnepélyes eredményhirde-
tést: Ági környezetismeret tantárgyból    
I. helyen végzett 660 versenyző közül, 
általános műveltség tantárgyból pedig IV. 
lett 557 induló közül. Irodalomból a ti-
zenegyedik (493-ból), anyanyelvből pedig 
a huszadik lett (757 induló közül). A 
Mozaik Kiadó oklevéllel ismerte el felké-
szítő tanára, Orbán Andrásné munkáját is.  
 
 
 
 
 

Egyéb híreink: április 28–30. között a leendő első osztályo-
sok beiratkozása zajlott. Szeptembertől – a jelenlegi adatok 
szerint – harmincnégy első osztályos tanuló kezdi iskolánk-
ban az általános iskolai tanulmányait. 
                                                                       Iskolavezetés 

Diáktalálkozó Sárkeresztúron 
 

A Keresztúr Nevű Települések Diáktalálkozóját május 8–
10. között Sárkeresztúron rendezték. Palagyi Réka, Palagyi 
Szilárd és Novozánszki Kristóf nyolcadik osztályos tanulók 
képviselték az iskolát és egyszersmind Ráckeresztúrt is. Ti-
zennégy Keresztúr nevű település három-három fős diák-
csapatai szellemi és ügyességi vetélkedőn vettek részt. A 
mieink jól érezték magukat, szépen megállták a helyüket 
mind a szellemi, mind az ügyességi versenyeken, melyekre 
Gajdó Rita, Tóthné Sutka Edit, Endrődi Noémi és Izsák Gábor 
készítette fel őket. 

     A vetélkedő első részén, a települések bemutatásáról 
szóló fordulóban a tizennégy csapatból elsőként a mi gyere-
keink mutatták be Rákoskeresztúrt. Nagyon ügyesen, hatá-
rozottan, jól felkészülten adták elő a bemutatót, a képanyag 
és a hozzá tartozó szöveg összhangban volt. Külön tetszett 
a bemutatót értékelő rákoskeresztúri polgármesternek, hogy 
a múlt és a jelen képei együtt jelentek meg a prezentáción. 
Az adható 10 pontból 9 pontot kapott a csapat. A gyerekek 
nagyon ügyesen feltalálták magukat, a közel kétórás bemu-
tató után szellemi vetélkedő következett, ahol szintén nagy 
felkészültségről tettek tanúbizonyságot. Az első nap estéjén 
a harmadik helyen álltak, a másnapi ügyességi vetélkedőn 
szereztek még előnyt, így pénteken este kiderült, hogy ők 
szerepeltek a legjobban a tizennégy csapat közül, elhozták 
az I. helyezést.  
 

Versitsné Orbán Erika 
 

(Sárkeresztúron a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének köz-
gyűlésén kiderült, hogy jövőre előreláthatóan Székelykeresztúron ren-
dezik meg a diáktalálkozót és a Keresztúr Nevű Települések XVI. 
Nemzetközi és Hazai Találkozóját is.)  

Néptáncos siker • A Csihatagok néptánccsoport az április 
13-án Székesfehérváron rendezett „Húzd keresztül” Gyer-
mek- és Ifjúsági Néptáncfesztiválon ezüst minősítést kapott 
a zsűritől. Felkészítőjük: Tóthné Sutka Edit. 

Fotó: www.fejermmk.hu 

Pontosítás • A 3–4. évfolyamon megrendezett helyesírási 
verseny végeredménye:  
    I. Kucsera Réka (4. a); II. Bognár Panna (4. a) és Elek Miklós 
(3. b); III. Török Regina (4. b) és Bucsi Csenge (3. b) 

A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola hírei 
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK” 
Bernáth Zsuzsanna Pesterzsébeten született 1960. december 24-én, a 
fővárosból 1995-ben költözött Ráckeresztúrra. Több évig vezette a pol-
gárőrséget, s ő a Lila Akác tulajdonosa, bár sosem volt kocsmáros. 
Mesterfodrászként végzett, legjobb eredménye a szakmai versenyen 
budapesti első, országos negyedik helyezés. Érdekli a csillagászat, hét 
éve fotózással is foglalkozik. Zsanett lányától kapta a Bizsu becenevet: 
a fényképész szakmában ezen a néven vált ismertté. Képei az interne-
ten is megtekinthetők (például: http://indafoto.hu/Bizsu60/collections). 

A fotózást 2007-ben kezdtem el, vagyis többet lett a ke-
zemben a fényképezőgép, mint a fakanál. A TreakEarth, a 
TreakLens és a TreakNature oldalán kezdtem fotóimat 
feltenni, ahol kevés magyar fotóst lehetett találni, hisz 
ezek világoldalak voltak. Sok tanácsot kaptam itt, és még 
több dorgálást. Valójában itt sajátítottam el az alapokat, a 
rengeteg külföldi fotós segítségével. Az első nagy megle-
petés számomra az volt, hogy egy Indonéziában élő író, 
John E. Klapproth megkeresett levélben, hogy szeretné a 
martonvásári képeimet felhasználni a könyvének borítójá-
hoz. Ez a könyv a felkutatott levelezések alapján Beetho-

ven és Josephin kap-
csolatáról és szerelmé-
ről szól. A színhely 
természetesen a mar-
tonvásári Brunszvik-
kastély. A könyvet 
2011. június 18-án az 
amerikai Charleston 
SC adta ki, majd német 
és cseh nyelven is 
megjelent. 
     A fotóakadémiát az 
ELTE Gólyavárban 
kezdtem 2012-ben, és 
most másodévesként a 
Tripont Fotóakadémián 
folytatom.  

Neves tanáraim: Kincses Károly fotótörténész, Dékán Ist-
ván, a Digitális Fotó újság vezetője, Eifert János fotómű-
vész, Vancsó Zoltán fotóművész és Radisics Milán termé-
szetfotós. Portrés fotótudásomat Martin Szipál, azaz Szipál 
Márton fotóművész határozta meg. Az ő tanításukat követve 
alakult ki saját stílusom, ami maga a „BIZSU”.  
     A Cewe fotópályázaton 2013-ban „Nature” kategóriában 
indultam, amely egy európai vetélkedő volt, itt 44 000 induló 
között a 268. lettem. Természetesen ez már jutalmazással is 
járt. Azóta sok helyen kérnek fel, hogy kiállításokat, könyv-
bemutatókat vagy szépségversenyeket dokumentáljak. Az 
Agárdon élő Pethes Mária költő és író Zenekar című köny-
vében és a Kivágott nyelvű harangok című verseskötetében 
megjelent portréja szintén az én munkám. Jelenleg az Aka-
démia keretében készítjük el a portfóliónkat, amelyből Buda-
pesten kiállítást rendeznek.  
     Ritka az olyan fotós, aki megosztja tudását, hisz a lé-
nyeg, hogy azt fejlessze és sajátítsa el leginkább, amiben ő 
a legjobb. Én ezt nem tudtam megcsinálni, mert nem talál-
tam meg a fotózásnak azt az ágát, ami engem ne varázsol-
na el. A modern, absztrakt, minimál fotók közelebb állnak 
hozzám, de mind a portré, mind a glamour vagy a style fotó-
zás, vagy éppen a természet- vagy makrofotókban örömö-
met lelem. 
      A mottóm, vagyis az, amit hirdetni szeretnék az embe-
reknek, egyszerű és mégis mindenre választ ad: „A különb-
ség a között, amit megteszünk és amire képesek lennénk, 
megváltoztathatná a világot.” (Gandhi)      Lejegyezte: G. Á. 

Az Egyenlő Bánás-
mód Hatóság me-
gyei referense, dr. 
Szatmári Éva ügy-
véd fogadja mindazokat, akiket hátrányos megkülönböz-
tetés ért, vagy valamilyen ügyben jogi tanácsot szeretné-
nek kapni. A jogi segítségnyújtás ingyen vehető igénybe.  
      

Ügyfélfogadás 2014. május 21-én, szerdán, 12.00 és 
16.00 óra között: Székesfehérvári Álláskeresők Regio-
nális Egyesülete (8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10.; 
bejárat az épület mögött);  
     2014. május 28-án, szerdán, 12.00 és 16.00 óra 
között Bodajk Város Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
tala épületében (tanácskozó terem; 8053 Bodajk, Petőfi 
Sándor utca 60.)  
      

További információ és időpont-egyeztetés:  
a 06-20/562-96-19-es telefonszámon.  
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IRÁNY A KÖNYVTÁR! 

Könyvek gazdálkodóknak • Jez Abbott Kiskertek 
kézikönyve és Seléndy Szabolcs Gyakorlati biogazdálko-
dás című kötetét a kertészkedők forgathatják haszon-
nal. A kiadványok ismertetik például a vetéstől az 
aratásig tartó munkafolyamatokat, a különféle kárte-
vőket, a növényvédelem hatékony módszereit, a 
zöldség- és gyümölcstartósítás receptjeit, a gyógy- és 
fűszernövények felhasználásának módjait.  

Karddal faragott világ 
 

„semminek sincs ténylegesen 
vége, amit értelmezni vagy 

amin elmélkedni lehetne” 
 

A magyar irodalomtörténész és 
esztéta kötete válogatott esszé-
ket tartalmaz, melyekben hu-
szadik századi eseményekről, 
irodalomtörténeti, történelemfi-
lozófiai, politikai, esztétikai 
kérdésekről, eszmékről, ideoló-
giákról, neves szerzőkről, éle-
tükről, munkásságukról, tetteik-
ről és gondolataikról, saját di-
lemmáiról és további vizsgálan-
dó eseményekről ír. Globalizációs és kulturális kérdéseket bon-
colgat, értekezik az asszimilációról, és elemzi mindezek hétköz-
napi életünkre, személyiségünkre gyakorolt hatását. Írásaival a 
világ – és benne az ember – sorsát igyekszik formálni. 
     „A lényeg valami olyasmi, hogy a történelem és benne az 
ember fejlődik, legalábbis halad. Méghozzá az ésszerűtlenségtől 
az ésszerűség, az alávetettségtől a szabadság, az egyenlőtlen-
ségtől az egyenlőség, az öntudatlanságtól az öntudatosság, a 
tudatlanságtól a tudás, a műveletlenségtől a műveltség – és még 
sok mindennek a hiányától sok mindennek a birtoklása felé. Meg 
a lényeg még olyasmi is, hogy mindez nem tőle függetlenül törté-
nik az emberrel, hanem tőle függően csinálja az ember. Ami – 
ugye? – azt is jelenti, hogy az ember tetteivel alakítja a világot.” 
     A szerző a címbeli angyal szerepét öltötte magára, hiszen ő – 
akárcsak az angyal – szellemi lény: a gondolkodás, az újragondo-
lás elkötelezett harcosa. Harcol, mint Szent Mihály arkangyal – a 
győztes harcos, az ítélkező – kit karddal a kezében ábrázolnak. 
Esszéiben kiáll az igazságosság, a tiszta ismeret, a tudatlanság 
lerombolása mellett. Problémákat vet fel, megfogalmazza kételye-
it, saját benyomásai is megjelennek kritikai hangvételű írásaiban, 
melyekben „mások műveiben önmagáról vallva” ír. 
     Az angyal ereje, karddal a kezében sokszorozódik, mivel a 
kard az éleslátás, a bölcsesség jelképe. A szerző szellemi kardot 
ragadott, mely a nyelv szimbóluma, így a beszéd, az ékesszólás 
a fegyvere. A saját, és az emberek legfőbb fegyverének a gondol-
kodást, az elmélkedést tartja. Célja, hogy tisztán lássunk, ám 
kötete „nem a megfejtés, csupán a megfejtés lehetősége”. 

Szokoli Krisztina 
 

(Poszler György: Az angyal és a kard. Liget Műhely Alapítvány, 
2003) 

„...A vers örök” 
Vidám hangulatban 
telt a költészet napi 
versolvasó est április 
15-én.  Néhány 
mondatban megem-
lékeztünk József Atti-
láról, majd gyerekek 
és felnőttek egyaránt 

megosztották a közönséggel a számukra kedves kortárs és 
klasszikus verseket. Vidám és komoly hangvételű sorok is 
elhangzottak az esten, például Romhányi József, Kányádi Sándor, 
Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Horváth Kristóf, Karinthy Frigyes, 
Baranyi Ferenc műveit is meghallgathattuk. Halász Tibor négy 
megzenésített verssel készült, énekét gitárszóval és szájhar-
monikával kísérte. A résztvevők emlékkártyát vihettek haza 
az eseményről. Jövőre is számítunk részvételükre!        – ik – 

Új kiadványok könyvtárunkban ● Az Ulpius-ház 
Kiadótól tíz kötetet vásároltunk, például: Árpa Attila Holto-
miglan, Zima Szabolcs: A makedón összeesküvés, Csabai Márk: 
Egy csibész naplója. Az Akadémiai Kiadótól irodalomtörté-
neti könyveket, versesköteteket, egyéb hasznos szakirodal-
mat szereztünk be. Például Tátrai Zsuzsanna: A pünkösd-
nek jeles napján..., Dömötör Adrienne: Régi magyar nyelvemlé-
kek, Petőfi Sándor összes művei (kritikai kiadás), Feuer Mária: 
A gyermekrajzok fejlődéslélektana, Bereczky János: Mikszáth 
Kálmán és a gyermekjátékok világa.  
     Köszönjük Vigh Imréné és Rideg Tamásné könyvadomá-
nyát, Nyitrai Hajnalkának a Tudás fája sorozatot, Kanya Mik-
lósnénak a Búvár zsebkönyvek és a Kolibri könyvek több 
kötetét, melyeket könyvtárunknak ajánlottak fel.  

OLVASÓLÁMPA: ANYÁK NAPJA  
Köszönöm, anyu! 

 

Édesanyám, köszönöm, hogy vagy nekem,  
köszönöm a tőled kapott életem.  
Pici voltam, mint a mákszem,  
neked köszönhetem, hogy növekszem. 
Tanítottál járni, beszélni, 
tudom, nem volt könnyű ezt elérni. 
Ha beteg vagyok, orvoshoz viszel, 
tudom, hogy ez téged is megvisel. 
Türelmes vagy, ha rossz vagyok, 
ne haragudj, ha szót csak néha fogadok.  
A szépet, a jót tőled kapom, 
viszonozni csak mosollyal tudom. 
A legszebb, hogy velem vagy, 
és velem is maradj. 
Köszönöm, hogy vagy nekem, 
köszönöm, hogy széppé teszed életem. 
 

   * 
  Nagyikám!  
 

Hálás vagyok, neked, nagyikám, 
hogy felnevelted nekem az anyukám. 
Téged is köszönt ez a nap, 
hisz’ te is édesanya vagy. 
Tőled szeretetet mindenki csak kap, 
te nem kérsz, csak mindenkinek adsz. 
Minden gondolatod körülöttünk forog, 
szerinted ez természetes dolog. 
Szereteted azzal vissza is adom, 
ha most átölel a két karom. 
 

Győrfi Ferencné  
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Megtalált és élővé tett ünnepek 
 

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 
Gregorián Kórusa Ráckeresztúron 

 

Ha egy gyerek „kincset” keresve a homo-
kozóban lefelé ás, és talál egy rég bete-
metett játékot, azt nemcsak megcsodálja, 
nemcsak félreteszi magának – hogy 
majd emlékezzen a kincstalálásra –, 
hanem ki is próbálja. Játszik vele. Teszi 
ezt azért, mert ezáltal igazolja saját ma-
ga előtt is: amit talált, az értékes. Használható. Érdemes megtartani, sőt érdemes eldicsekedni vele másoknak is. Valahogy benne 
van ez az emberben: működőképessé, élővé akarjuk tenni azokat a tárgyakat, szokásokat, hagyományokat, amelyek az előttünk 
élők életének értelmet, erőt és tartalmat adtak. 
     Május 2-án a templomban egy ilyen kísérletnek lehettünk tanúi, merthogy rábukkantunk egy régi ünnepre. No, nem kellett na-
gyon mélyre ásnunk, hiszen az ünnep még éppen csak a felszín alatt rejlett, mégis érdekes felfedezés volt, hiszen szoros kapcso-
latban van Ráckeresztúr búcsújával, a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepével. 
      Az egykori „Szent Kereszt megtalálása” emléknapot a IV. századtól egészen a huszadik század közepéig ünnepelte az egy-
ház. Történeti háttere ugyanaz, mint a mai búcsúünnepünké. A 300-as évek elején Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent 
Heléna császárné benső indíttatásból Jeruzsálem mellett kerestetni kezdte Jézus elveszett keresztjét. Komoly ásatásokat végez-
tek, mígnem 326-ban megtalálták. Ezzel a császárné élővé tette és a világban útjára indította Jézus Krisztus Szent Keresztjének 
tiszteletét. Így a megtalálás öröme vált alapjává a felmagasztalásnak, ugyanúgy, ahogyan életünkben is Jézus megtalálása indít 

bennünket egy új élet megélésére. Az emléknap az egyházi év ünnepeinek átrende-
zése miatt 1960 óta már nem szerepel önálló ünnepként a liturgikus kalendáriumban, 
ami azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne helyi szinten (főként olyan helyeken, 
ahol Szent Kereszt-ereklyét őriznek) külön megemlékezni róla. 
     Ehhez kértük a Szent Imre Gimnázium Gregorián Scholájának segítségét. Farkas 
Domonkos egyházzenész, kórusvezető nagy szeretettel mondott igent, és készítette 
fel a kórust az alkalomra. A meglehetősen fiatal kórusról annyit érdemes tudni, hogy 
– igaz, csak szakkör jelleggel, de – heti rendszerességgel próbál, életre keltve a 
gimnazisták körében az európai kultúra és hitélet legősibb, ám még ma is használa-
tos dallamait. Ünnepünk előestéjén, a húsvéti vesperást (esti imaórát) imádkozhattuk 
orgonakísérettel és a kórus vezetésével, majd az ősi Szent Kereszt-antifónát hallhat-
tuk, mint commemoratiót, végül a kórus a gyönyörű Regina Caeli kezdetű Mária-
antifónával zárt. 
     Az eseményen felsejlettek a keresztény hit mély összefüggései is, hiszen egye-
sekben felmerülhetett a kérdés: nem hat-e majd idegenként a húsvéti, azaz a feltá-
madás örömét ünneplő időszakban a Szent Kereszt, vagyis a szenvedés és a halál 
emlékezete (ami valljuk be, inkább nagyböjti téma)? A válasz egyértelműen nem. 
Hiszen éppen a feltámadás ereje, a húsvéti hit az, ami arra teszi alkalmassá az em-
bert, hogy önmagában is megújulva keresse és fedezze fel életében a kereszt érté-
két és értelmét. És éppen a feltámadás fényében válik világossá: a kereszt csak 

akkor elviselhető, csak akkor ünnepelhető, ha abban benne van a feltámadás reménye. 
     Az emléknap üzenetének „felszínre emelése” a kórus közreműködésével világossá tette: az értékeket kereső, értékeket megőr-
ző és elevenné tevő ember ünnepe május harmadika. Értéket, ha úgy tetszik, kincset találtunk, amit mérlegre tettünk, és amit, úgy 
tűnik, érdemes a jövőben életben tartani, másokkal megosztani.                                                                                     Varga Viktor 

KERESZTELÉSI FELKÉSZÍTŐ 
 

Tisztelt kisgyermekes szülők,  
Tisztelt keresztségre jelentkezők! 

 

A keresztség szentségének kiszolgáltatásá-
hoz szükséges felkészítő sorozat tavaszi 
három alkalma a következő napokon lesz 
a templomban: május 30., 17.30;  

június 6., 17.30; június 13., 17.30. 
A sorozatra május 25-ig még lehet jelent-
kezni. Keresztelést továbbra is minden 
vasárnap, a szentmise (11.30–12.30) után 
lehet kérni a templom sekrestyéjében 
Hankovszky Béla, Jácint atyánál. Érdeklődni 
Varga Viktornál lehet a 06-20-232-8309 
telefonszámon. 

Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség  

 

Anyák napi áldás • Május első vasárnapján a Szent Kereszt felmagasztalása-
templomban az anyák napját kiemelt gondossággal ünnepeltük meg. „Testvéreim! 
Húsvét harmadik vasárnapja, május első vasárnapja van. Ilyenkor május hónapban 
a Szűzanyát köszöntjük, ilyenkor az első májusi vasárnapon az édesanyákat kö-
szöntjük. Imádkozzunk értük, akik nekünk életet adtak, és imádkozzunk azokért is, 
akik már elhunytak. Nagyszüleinkért, dédszüleinkért. Mivel az egyház azt mondja, 
az egyház a mi anyánk, imádkozzunk egyházunkért is, hiszen az egyház adott 
nekünk életet a keresztség által” – fogalmazta meg bevezető gondolatait dr. 
Hankovszky Béla, Jácint atya a szentmise kezdetén. A szentmise olvasmányát egy 
nagymama, míg a szentleckét egy édesanya olvasta fel. A hívek könyörgéseinek 
egy-egy részét két ministráns, míg a továbbiakat három édesanya könyörögte. A 
szentmise végén Jácint atya áldásban részesítette az édesanyákat és a nagyanyá-
kat. A hittanos gyerekek Dienesné Zsebi Regina hitoktató vezetésével versekkel, 
énekekkel köszönték meg édesanyjuk jóságát, szeretetét. Az édes- és nagyanyák 
köszönőkártyát kaptak a gyerekeiktől, unokáktól, amelyen Dsida Jenő Hálaadás 
című verse olvasható: „Köszönöm, Istenem, az édesanyámat.”            Herkli Antal 
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Ráckeresztúr, Kocsy-Mayer u. 40. Alapterület: 1080 m2 
(lakóház + udvar), összközműves. Eladó a mellette lévő 
1078 m2 beépítetlen telek is. A kettő együtt vagy külön-
külön is megvásárolható. Érdeklődni: Wágner Róbertné 
Telefon: 06-20/346-8210 

ELADÓ 

A Ráckeresztúri Pávakör Egyesület 

NAGY VAGY!  
 

A TV2 csatorna játékos sportvetélkedőjén a Ráckeresz-
túri Petőfi Sándor Általános Iskola csapata bejutott a 
döntőbe! Az elődöntőben sokáig az ötödik helyen áll-
tak, de az utolsó játékban elsőként értek célba, így Ci-
bakháza és Fót mögött a továbbjutást érő harmadik 
helyen végeztek. 
     A csapat tagjai: Horváth Lorena, Kocsis Rita, Lukács 
Vivien, Palagyi Réka, Csesztregi Tibor, Huffler István, 
Novozánszki Benedek, Palagyi Szilárd, Somodi Levente és 
Endrődi Noémi csapatkapitány. Az elődöntőben két se-
gítőjük is volt: Abaházi Csaba és Gajdos Tamás. 
     A döntőt május 25-én, vasárnap nézhetik meg a 
televízióban, amely előreláthatóan 9.30-kor kezdődik a 
TV2-n. Szurkoljunk együtt a csapatnak!  
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„Lehet, hogy ezeket a dallamokat sem dúdolják majd velünk, de 
mi magyarok, ha énekeljük, biztosan vidámabbak, örömtelibbek, 

gazdagabbak leszünk.” (dr. Joób Árpád, népzenekutató) 
A Ráckeresztúri Pávakör Egyesület 1977 októberében, kilenc 
fővel alakult. Az alapító tagok közül már csak Pongrácz István-
né Manci néni aktív tagja a kórusnak. Az eltelt harminchét év 
alatt több ízben is történtek személyi változások az asszony-
kórusban, ám az elismeréseket azóta is töretlenül gyűjtik be. 
     Működésük célja elsősorban a hagyományőrzés: hogy a 
népdalok – főként a helyiek – ne merüljenek a feledés homá-
lyába. Az asszonyok fontosnak tartják, hogy a fiatalabb gene-
rációval is megismertessék és megszerettessék a népdalokat, 
hiszen közülük kerülhetnek ki a jövőben a dalos kedvű tagok, 
akik tovább öregbítik a Pávakör hírnevét. Most is szeretettel 
várnak soraikba olyan hölgyeket, akik kedvet éreznek a nép-
dalénekléshez. 

     Jelenleg tíz főből áll a kórus. 1991-től Halász Tibor az 
egyesület elnöke és művészeti vezetője is. Szakértő irányítá-
sával hetente egy alkalommal tartanak próbát az asszonyok, 
azonban ha fellépésre vagy megmérettetésre készülnek, ezek 
az alkalmak gyakoribbá válnak. Balogh Péterné elnökhelyet-
tesként segíti a kórus munkáját, szólóénekesként is sikereket 
ér el. Korábban Gajdó Jánosné töltötte be ezt a posztot, fárad-
hatatlanul tevékenykedve a Pávakör sikereiért. 
     Repertoárjuk helyi gyűjtésű népdalokból áll, de műsorra 
tűznek Fejér megyei dalcsokrot is. Korábban készítettek hang-
felvételt egy csokorra való dalról, amely CD-n is megjelent. 
Mivel jellegzetes helyi népviselete nincs Ráckeresztúrnak, a 
Pávakör egy népi motívumokkal hímzett köténnyel teszi egye-
divé fellépő ruháját, ugyanez a minta található a blúzukon is. 
     Számos helyi és területi rendezvényt tesz színesebbé sze-
replésük. Rendszeresen neveznek a KOR-TÁRS nyugdíjas Ki 
mit tud?-ra, részt vesznek minősítőkön. Szívesen eleget tesz-
nek más civil szervezetek meghívásainak, a környékbeli tele-
pülésekre is előszeretettel hívják őket. A Keresztúr Nevű Tele-
pülések Nemzetközi Találkozóján is megfordultak több alka-
lommal, azonban a legkülönlegesebb szereplésük 2004. má-
jus elsején volt, azon a napon, amikor Magyarország az Euró-
pai Unió tagországává vált. Ekkor Sopronban járt a Pávakör, a 
Sláger Rádió Euro Bumeráng című műsorában énekeltek, a 
szereplők emlékpólót kaptak ajándékba. 
     A Pávakört vállalkozók, magánszemélyek és más civil szer-
vezetek is támogatják, ez biztosítja a rendezvények létrejötté-
nek forrását. Támogatóikkal az évente kétszer – tavasszal és 
ősszel – megrendezett összejöveteleiken találkoznak. 
     Egy budapesti fellépésen hangzott el az a gondolat, hogy 
„Ráckeresztúr micsoda remek hely lehet, hiszen két kórus is 
működik a faluban, bizonyára sok jó kedélyű ember él ott!” A 
Pávakör tagjai igyekeznek e gondolat szellemében tevékeny-
kedni, énekükkel próbálnak némi örömöt csempészni minden-
napjainkba.  
     Kívánunk sok sikert nekik a továbbiakban is!                  (ik) 

Régi fénykép a múltból 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS A MARTONVÁSÁRI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODÁBAN 
2014/02/28 

 
2012. február 22-én az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az 
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok ‒ lokális színte-
rek” című pályázati kiírás, melynek egyik nyertese az „Egészségfejlesztés a 
Martonvásári Brunszvik Teréz Óvodában” című pályázat lett.  
 
A pályázat célja volt az egészséges életmód területén olyan mintaadás, amely 
a gyermekeken keresztül a szülők szemléletét is befolyásolni tudja, hogy te-
vőlegesen is részt vegyenek az egészséges környezet kialakításában, óvásá-
ban. Váljék belső igényükké a rendszeres mozgás, a friss levegőn tartózko-
dás. A gyermekek és szüleik egyaránt törekedjenek az egészséges táplálkozá-
si szokások kialakítására.  
 
A projekt végrehajtása során jelentős érdeklődés mellett és nagy sikerrel 
megvalósult tíz játszóház (egészséges életmódhoz kapcsolódó játékok, kéz-
műves foglalkozások) tábor, öt főzőnap (reform ételek készítése szülők-
gyerekekkel együtt), négy sportverseny és egy túra, egészségügyi állapotfel-
mérés szülők és gyermekek részére, szakemberek fóruma egészségügyi szak-
emberek részvételével. Kiemelkedő rendezvény volt az egészséghét, amely-
nek programjában főzőnap, orvosi felmérés, bohócműsor, mentős bemutató, 
koncert, Tengerecki játszóház és légvár szerepelt.  
 
A pályázati forrásból nagy sikerrel megvalósított programsorozat egy éves 
időszakot ölelt fel. A programok összeállítása hagyományteremtő szándékkal 
történt, így a programok olyan elemeket is tartalmaztak, amelyeket – illesz-
kedve az egészségtervhez – a pályázó saját maga fenn tud tartani, rendszere-
síthetők és beépíthetők az óvodai élet mindennapjaiba. 
 
 

Kedvezményezett neve:  
Martonvásár Város Önkormányzata  
Címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13. 
Elérhetőségek: 06-22-460-004 
polgarmester@martonvasar.hu 

A Martonvásár Város Önkormányzatának fenntartásában a Brunszvik 
Teréz Óvoda intézményegységében az Európai Szociális Alap és a ha-
zai központi költségvetési előirányzat 10.000.000 Ft vissza nem térí-
tendő támogatásából egészségre nevelő, szemléletformáló progra-
mok valósultak meg 2013. február 1. és 2014. február 28. között. 
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Traffy papa és barátai 
(www.traff.hu) 

Jártál már Traff Parkban? Ha nem, 
keresd fel, érdemes. Játszva tanul-
hatod meg a közlekedési szabályo-
kat, s naponta öt küldetést is tel-
jesíthetsz, amiért kupát nyerhetsz. 
Traffy papa bemutatja neked, mit 
hol találsz, azután összebarátkoz-
hatsz Zsigával, Lambóval, Mimivel, 
Dollyval és más traffokkal. Hogy 
mik a traffok? Első ránézésre olya-
nok, mint egy autó, ám van szemük, 
szájuk és hajuk is. Akárcsak nekem. 
A gazdám mohazöldre festett, és 
sapkát is adott rám. Várlak Traff 
Parkban. Üdvözlettel:   Kovács Elek 

Vámpírok, vérfarkasok és csokoládé 
 

A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola felső tago-
zatos irodalombarát diákjai péntek délutánonként, a hete-
dik órában olvasóköri találkozókon vesznek részt a 
2013/2014. tanév második félévétől. A szakkör egy leve-
lezős olvasásversenyre való készülésből nőtte ki magát, 
napjainkban pedig már egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend. A versenyfeladatok megoldása mellett a Wass 
Albert Könyvtár által benyújtott pályázaton elnyert, kíván-
csi gyerekeknek szóló Szitakötő című folyóirat érdekes 
cikkeit dolgozzák fel a tanulók. 
     Legnagyobb népszerűségnek az a pénteki összejöve-
tel örvendett, ahol a tanulók megismerkedhettek a csoko-
ládékészítéssel és a történetével is, amelynek természe-
tesen a csokikóstolás is része volt, méghozzá bekötött 
szemmel… Ekkor merült fel az, hogy egy másik alkalom-

mal a sajtokkal is szívesen megismerkednének közelebb-
ről az olvasókör tagjai. Legutóbb a tanulók a vérfarkasok 
és a vámpírok legendáját ismerték meg, ám még sok 
érdekes téma vár feldolgozásra! 
     Aki szívesen tölti olvasással a szabadidejét, nyitott, 
érdeklődő a világ apró dolgai iránt és szereti próbára ten-
ni a tudását kreatív, szórakoztató feladatok megoldásá-
val, Gajdó Rita néni szeretettel várja az olvasókörbe a 
következő tanévben is. 

Az olvasókör tagjai 
 

Miért szeretjük az olvasókört? 
 

„Mert humoros és hasznos időtöltés, a feladatok gyakoroltat-
ják a szövegértést, és segít gyorsabban és szebben olvasni. 

                                                                        Kardos Kristóf 
 

„Azért szeretek olvasókörre járni, mert a témák, anyagok nem 
unalmasak, a mi korosztályunknak szólnak. Sok érdekességet 
tudunk meg, csokit is ehetünk. Igaz, ez egy szakkör, de olyan, 
mintha órán lehetnénk, és ettől menőbbnek érzem magam. Az 
olvasókör témáját mi választjuk ki. A társaság, a hangulat jó.” 

                                             Pohl Kata 
 

„Én azért szeretem az olvasókört mivel segít például a szö-
vegértésben, megismerkedhetek új dolgokkal. Gyakoroltatja 
az olvasást, és szórakoztató a társaság is. Rita néni sokat 
segít azzal, hogy képeket mutat, elmondja a lényegét az ott 
olvasott részletből, így teljes körűen megismerhetjük a témát. 
És egyáltalán nem unalmas!”                   Mikó Bernadett Éva 

GYEREKNAPON – GYEREKEKRŐL GYEREKEKNEK 
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KERESZTREJTVÉNY  
(Készítette: Bíró Istvánné) 

 

Vízszintes 1. Idézet Utassy József egyik versé-
ből 16. Átrepül 17. Vegyi folyamat sebességét meg-
változtatja 18. Kimonó öve 19. Arab nép (vagy 
Fejér megyei város) 20. Urán és lantán vegyjele 21. 
… István szemész professzor 23. Feljegyzésekre 
való könyv 26. Saját kezűleg 27. Radioaktív elem 
28. Körvonal szlovákul 29. Yoko … 31. ÖA 32. 
Siló is lehet belőle (!) 33. Templomban hangzik el 
34. Földtulajdon 36. Informatikai alapegység 37. A 
hét törpe egyike becézve 39. Kéttagú zenekar 41. 
Rossz kívánságokat kapott karmester (két szó) 45. 
Boszniai város lakója 47. EPD 48. Férfiembert 49. 
Kuktafajta 50. Ebben rejlik az erő 53. Régen élt 
rokona 54. Urán vegyjele  

Függőleges 1. Vasútállomás röviden 2. Etel becézve 3. Kettősbetű 4. …mese, állatmese 5. A husziták balszárnya 6. Kihagy 
latinul 7. Gól végei 8. Közgazdász 9. Spanyol eredetű francia tánc 10. VT 11. Amerikai mesterséges hold (kezdő betűje É) 12. 
Holland autójel 13. Nyíl közepe 14. Zümmögés szlovákul 15. Az ég istene a föníciaiaknál (kezdőbetű nélkül) 21. Az idézet 
folytatása 22. Ittrium és nitrogén vegyjele 24. Per két vége 25. Régi alföldi 30. Párka 33. Azonost jelentő idegen képző 35. 
Olasz város Dél-Szicíliában 36. Ördöggel cimboráló nő viccesen 37. Legerősebb ütőkártya a tarokkban (E a végén) 38. … an-
tenna 40. … eann csövek 42. Állóvízig 43. Vénát 44. Német zuhanóbombázó vég nélkül 46. Országos Atomenergia Hivatal  
51. Indíték 52. Mérésügyi Hivatal 53. ŐG 
 

A megfejtést 2014. június 10-ig várjuk a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen is leadhatják a könyvtár-
ban, nyitvatartási időben. A helyes megfejtők közül három szerencsés jutalomban részesül.  

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 

Az áprilisi Ráckeresztúri Hírmondóban megjelent Fejtörő gyerekeknek rejtvény helyes megfejtése: 1. Varánusz. 2. Több megoldás 
lehetséges, például: Szegény, mint a templom egere. Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. Ne igyunk előre a medve bőrére. 
3. A helyes sorrend: házityúk, veréb, gólya, fecske, sólyom. Mindössze egyetlen helyes megfejtés érkezett. Liszi Áron jutalma 
ezer forint értékű könyvutalvány és egy apró meglepetés.  
     A nagykorúaknak szóló logikai feladványok megfejtése: 1. Hét gyermek van a családban. 2. Minimum három zoknit kell kivenni 
a fiókból. 3. A három kukac körbemegy. Három helyes megfejtés érkezett: Bíró Istvánné, Gajdó András, Rimóczi Erika.  

A nyeremények a könyvtárban vehetők át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek szeretettel gratulálunk!  
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Három verseny, tíz érem 
 

A Fudokan Karate Szövetség Országos Bajnokságának 
április 12-én az ercsi tornacsarnok adott otthont. Tizenegy 
egyesület százhatvan versenyzője mérte össze tudását. A 
ráckeresztúri karatecsoport versenyzői közül Petkes Csen-
ge ezüstérmet, Kovács Nikolett bronzérmet szerzett, Gondi 
Evelin és Székely Kata negyedik helyezést ért el. 
     A karatecsoport tagjai április 27-én Vértesszőlősön a 
Samu Kupán vettek részt, amelyre tizennégy csapat száz-
hatvan versenyzője nevezett. Kata versenyszámban arany-
érmes lett Petkes Csenge és Székely Kata, ezüstérmet 
szerzett Ábrahám Dávid, bronzérmes lett Gondi Evelin. 
Kumite versenyszámban csak Ábrahám Dávid indult, aki 
bronzéremmel tért haza.  
     A Kőrösi Kupa karateversenyt május 11-én rendezték 
Ercsiben. Petkes Csenge ezüstérmes, Székely Kata bronz-
érmes lett. A 9–13 éveseknél csapatkata versenyszámban 
bronzérmet nyert a Gondi Evelin, Petkes Csenge, Székely 
Kata összeállítású csapat.                                                (rh) 

Bemutató Balatonfüreden 
 

2013 szeptemberétől iskolánk együttműködési meg-
állapodást kötött a Magyar Kézilabda Szövetséggel. 
Januárban felkértek, hogy tartsak egy bemutatóórát 
az áprilisban megrendezett szakmai napon. Nem so-
kat hezitáltam a válaszon, elfogadtam a felkérést.  
     Április 16-án kilenc gyerkőccel indultunk Balaton-
füredre, hogy a Nemzeti Kézilabda Akadémián mint-
egy kétszáz szakember előtt mutassuk meg tudásun-
kat. A rendezvényen olyan neves edzők is jelen vol-
tak, mint az akadémia szakmai igazgatója, Mocsai La-

jos, ott volt 
még Hajdú 
János, Kiss 
S z i l á r d , 
Bohus Bea, 
és a prog-
ram szak-
mai igazga-
tója, a férfi 
vá logatott 
pályaedző-
je, Juhász 
István.  

     Az óra remekül sikerült, köszönhetően kitűnő 
diákjaimnak, akik végig koncentráltan dolgoztak: 
Gondi Evelin, Bognár Panna, Somodi Levente, Pintér Olivér, 
Hujber Ádám, Elek Miklós, Balog Róbert, Pollák Domi-
nik, Németh Levente. A legnagyobb érdem az övék, 
nagyon sokat tettek ezért a napért!         

Kókai Dávid 

KARATE KÉZILABDA 

Atlétika ● 2014. április 25-én rendezték meg Dunaújvá-
rosban az összetett atlétikaverseny körzeti döntőjét. A 
Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola négy csapat-
tal vett részt az eseményen, a diákok igen szép ered-
ményt értek el. A versenyre a két testnevelő tanár, Endrő-
di Noémi és Kókai Dávid készítette fel őket.   
 

Csapatbajnokság 
2. korcsoportos lányok: 1. helyezés (Lukács Vivien, Gondi 
Vivien, Szakolczi Kármen, Bognár Panna, Ménesi Fanni, 
Garai Fanni) 
2. korcsoportos fiúk: 3. helyezés (Hujber Ádám, Balog 
Róbert, Pintér Olivér, Pollák Dominik, Németh Levente, 
Mezei Richárd) 
3. korcsoportos lányok: 3. helyezés (Czégény Barbara, 
Kiss Barbara, Szoták Anita, Furján Beáta, Bíró Dorina, 
Madai Kíra) 
3. korcsoportos fiúk: 4. helyezés (Fekete Kristóf, Horváth 
Ádám, Novozánszki Benedek, Csendes Krisztián, Garai 
Máté, Nagy Zsolt) 
 

Egyéni bajnokság 
2. korcsoportos lányok: 1. Lukács Vivien; 2. Ménesi Fanni; 
3. Bognár Panna      
 

Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak! 
RH 

Labdarúgás ● Hamarosan véget ér a bajnokság. A Rác-
keresztúri SE csapata az elmúlt időszakban a következő 
eredményeket érte el: Etyek–Ráckeresztúr: 2–1; Rácke-
resztúr–Vértesboglár: 0–1; Dinnyés–Ráckeresztúr: 3–1; 
Ráckeresztúr–Tabajd 3–0 (mérkőzés nélkül); Újbarok–
Ráckeresztúr: 1–2. A csapat jelenleg a 8. helyen áll.      (gá) 

JÚNIUSBAN FOCI-VB! 
Játsszon velünk!  

A Brazília–Horvátország mérkőzéssel 
kezdődik június 12-én a 2014-es foci-
világbajnokság. Játékra hívjuk olvasóin-
kat, természetesen nyeremények is lesz-
nek. Íme a kérdések: 
 

1. Hányadik foci-vb lesz a soron következő? 
 A) 5.        B) 20.  C) 10. 
 

2. Ki volt Spanyolország ellenfele a 2010-es döntőben? 
            A) Németország      B) Brazília   C) Hollandia 
 

3. A magyar válogatott hányadik helyen végzett a legjobb 
szereplésekor? 
 A) 1.         B) 2.  C) 3. 
 

4. Mikor szerepelt utoljára a magyar válogatott világbajnoksá-
gon?  A) 1986          B) 2000  C) 1972 
 

5. Hányas számú mezben játszottak/játszanak? Totti, Rooney, 
Puskás, Maradona, Pelé 
 A) 10         B) 9  C) 7 
 

6. Ki kapta a 2014-es Aranylabda-díjat? 
 A) Messi        B) C. Ronaldo C) Ribéry 
 

7. A magyar bajnokság légiósai közül ki szerepel hazája válo-
gatottjával a vb-n? 
 A) Besic        B) Vinicius  C) Gallardo 
 

8. Hol rendezik a 2018-as foci-vb-t? 
 A) Katar         B) Oroszország C) Jamaica 
 

 

TIPPVERSENY 
Ki lesz a világbajnok 2014-ben? (Az ország nevét írják meg!) 
 

A válaszokat és a tippeket 2014. június 10-ig várjuk a 
rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen, vagy sze-
mélyesen is leadhatják a könyvtárban, nyitvatartási időben. 
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Megkérdeztük…          
                                                                                        

Mit érdemes tudni a fogorvosi kezelések költségeiről?                                          Válaszol: dr. Tóth László 
 fogorvos 

 
 
 

– A fogtömés például csak az Országos Egészségpénztár (OEP) által támogatott anyaggal és technológiával ingye-
nes, ha a beteg jobbat szeretne, annak költségét neki kell fizetni. A foghúzás akkor ingyenes, ha nem kapcsolódik hoz-
zá szájsebészeti vagy egyéb eljárás. Egészen pontosan a húzás ekkor is ingyenes, de a kapcsolódó eljárás díját már 
ki kell fizetni, mert azt az OEP az alapellátás keretében, mint ami itt Ráckeresztúron van, már nem finanszírozza. Ve-
gyünk egy példát: ha valakinek bele van törve a foga az ínybe, és a csonkot kell kiszedni, az szájsebészeti eljárásnak 
minősül. Ilyenkor a beteg vagy kéri, hogy helyben csináljam meg (rendelkezem szájsebészeti végzettséggel), de akkor 
fizetnie kell érte, vagy adhatok beutalót Dunaújvárosba, ahol a szakellátás keretében ingyen megcsinálják.  
     A betegek által fizetendő kezelések tekintetében egyébként a kamarai ajánlások szerinti térítési díjakat vettük ala-
pul, de a betegek érdekeit is figyelembe véve az ajánlásban írtakhoz képest nagymértékben csökkentett árakat alkal-
mazunk. Tájékoztatásul íme az árlista: 

 Korona-eltávolítás: 2000 Ft/korona 
 Korona-visszaragasztás: 1500 Ft/korona 
 Direkt héj készítés frontfogakon: 5000 Ft 
 Direkt betét készítés rágófogak esetén: 4000–6000 Ft 
 Rágófogak gyökérkezelése esetén speciális anyaggal történő gyökértömés, gépi megmunkálás 4000–6000 Ft 

Ahogy említettem már, csak az egyszerű fogeltávolítás ingyenes. Amihez több műszer is kell (betört fogak, gyökerek 
eltávolítása esetén) vagy szájsebészeti szakrendelésre utalunk Dunaújvárosba, vagy szakellátás keretében nem OEP-
támogatottan helyben eltávolítjuk (3000–5000 Ft). Bölcsességfogak műtéti eltávolítását, gyökércsúcs-rezekciós műté-
teket is vállalunk. Lehetőség van ambuláns körülmények között elvégezhető implantációs fogpótlások elkészítésére is. 
Fogpótlások készítésekor egyéni árkalkulációt adunk a naprakész fogtechnikai árak alapján. 

ÚTRAVALÓ ÜZENET 
„Ha kezded eltépni azokat a kötelé-
keket, amelyek a múlt sérelmeihez 
és fájdalmaihoz kötnek, akkor min-
den nap egy újabb lehetőséggé válik 
számodra a jó döntések meghozásá-
ra. Amikor megbocsátunk, már nem 
az köt minket, ami eddig volt, ha-
nem az, ami ezután lehet.”  

(June Hunt) 

Pályázati felhívás 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
„Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és adományo-
zásáról szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete alapján pá-
lyázatot hirdet a „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére. A 
címre pályázhat a lakóingatlan tulajdonosa, használója vagy más 
ráckeresztúri lakos által jelölt ingatlantulajdonos, használó.  
     A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím adományozható an-
nak a lakóingatlan-tulajdonosnak, használónak, akinek az ingatla-
nán található épület, kert, udvar (a beültetett virágok és növények 
vonatkozásában is) harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a kör-
nyezetéhez.  
     Pályázati adatlap igényelhető a polgármesteri hivatalban, vagy 
letölthető a honlapról. Az adatlapot 2014. június 15-ig lehet be-
nyújtani személyesen a hivatalban vagy postai úton (2465 Rác-
keresztúr, Hősök tere 20.). Az elismerő cím adományozásáról a 
képviselő-testület dönt a bírálóbizottság javaslata alapján augusz-
tus 20-áig. Bővebb információ kérhető a 06-25/517-900-as telefon-
számon vagy személyesen a polgármesteri hivatalban. 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 


