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A biztonság mindennél fontosabb 
 

Helyzetjelentés az utak állapotáról 
 

Bemutatkozik a Jenei Fogászat 
 

Életre keltett költészet  
 

Skandináv rejtvény; Felfedező 

A költészet napja – április 11.   
 

Pitypang  
 

Nótába nem írnak 
Gomblyukba nem tűznek 
Nem tesz kirakatba 
A virágos üzlet 
Mert te nem vagy ritka 
Mert te nem vagy drága 
Csak az árokpartról 
Nézel a világba 
Mintha kis nap sütne 
Orcád oly szép sárga 
Te pitypang, 
Te pitypang virágja 
 

Az urak, a dámák 
Ugye rád se néznek 
Tán le is tagadnák 
Az ismeretséget 
Pedig hogy meggyúrtunk 
Hogy agyontépáztunk 
Te kezes, te kedves 
Falusi pajtásunk 
Hófehér lelkedet 
Szétfújtuk a nyárba 
Te pitypang, 
Te pitypang virágja 
 

Ezennel én tőled 
Bocsánatot kérek 
Köszönöm azt a kis 
Könnyű gyermekséget 
Köszönöm hogy itt vagy 
Lehajlok utánad 
Gyere bemutatlak 
A kaméliának 
Csak nevess rá bátran 
Mezítlábos árva 
Te pitypang, 
Te pitypang virágja 
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Gyógyszertári ügyelet 
április 23., 24.: Ráckeresztúr �06-25/455-812 
április 30., május 1.: Ercsi    �06-25/505-790 
május 7., 8.: Martonvásár �06-22/569-146 
május 14., 15.: Ráckeresztúr  
május 16. (pünkösdhétfő), 21., 22.: Ercsi 
május 28., 29.: Martonvásár 
 

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  
 

Védőnői szolgálat  
Farkasné Vancsura Ildikót Peszter 
Zsuzsanna helyettesíti 
�06-20/852-0351 
 

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 ak-
tuálisan 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) 
 

Szent László Völgye Segítő   
Szolgálat (2462 Martonvásár Szent 
László út 24.; telefon: 06-22/460-023) 
Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Pol-
gármesteri 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 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
(2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20., telefon: 06-25/517-900,  

06-25/517-902; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu) 
 

Polgármester: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (06-20/239-7255) 
polgarmester@rackeresztur.hu 
Szabadsága idején a polgármester helyettesei: 
Dienes Gábor alpolgármester és Kókai Dávid alpolgármester  
Jegyző: dr. Nagy Gábor (06-25/517-902) jegyzo@rackeresztur.hu 
Képviselők:  
Dienes Gábor alpolgármester (06-20/237-1119) gdienes76@gmail.com 
Kókai Dávid alpolgármester (06-20/239-1902) kokaidavid@rackeresztur.hu 
ifj. Cseprekál István (06-20/237-1113) cseprekal@freemail.hu 
Lisziné Hunyadi Hajnalka (06-20/250-5746) hajcsi75@freemail.hu 
Szabó Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu 
Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu 
Ügyfélfogadás: Hétfő, péntek: 8.30−12.00; szerda: 8.30−12.00; 13.30−17.00 
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs. 
Pénztár: Hétfő: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00 
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez, adó-
bevalláshoz szükséges nyomtatványok. 

FALUGAZDÁSZ – Glaszhütter Anett �06-70/436-2449 
Ügyfélfogadási idő 
Hétfő: Ráckeresztúr, Hősök tere 20., Polgármesteri Hivatal, 8.00–12.00; 
Ercsi, Szent István út 12–14., Művelődési Ház, 13.00–16.00  
Kedd:  Martonvásár, Budai út 13., Városháza, Gerots terem, 8.00–12.30; 
Velence, Tópart u. 52., kastély, 13.00–16.00 
Szerda: Kajászó, Rákóczi út 79., Polgármesteri Hivatal, 8.00–12.00; Gyúró, 
Rákóczi út 49., Polgármesteri Hivatal, 12.30–16.00 (páratlan héten); Tordas, 
Szabadság út 55. Művelődési Ház, 12.30–16.00 (páros héten) 
Péntek: Székesfehérvár, Budai út 9–11., 7.30–14.00 
Baracskán továbbra sincsen ügyfélfogadás. 

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  

Avar és kerti hulladék égetésének engedélyezett időpontja 
 

Minden kedden 14–20 óra között 
Minden szerdán 8–14 óra között 
Minden szombaton 8–12 óra között 

Ebösszeírás  
 

A község közigazgatási területén a törvényi kötelezettségeknek eleget téve az 
önkormányzat ebösszeírást végez, amelyre 2016. május 31-ig kerül sor. Az 
áprilisi Ráckeresztúri Hírmondó mellékleteként megtalálható a részletes tájé-
koztató és az ebösszeíró adatlap a kitöltési tudnivalókkal együtt.  
     Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy Ráckeresztúr Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az ebösszeírás adatai alapján nem tervezi az 
ebrendészeti hozzájárulás („ebadó”) bevezetését! 
     Köszönjük segítő közreműködésüket! 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Fűnyírást, fűkaszálást, bozótvágást vállalunk! Fűnyírást, fűkaszálást, bozótvágást vállalunk!   
Hívjanak bizalommal!Hívjanak bizalommal!  

Szent László Falugazdálkodási Kft. 06Szent László Falugazdálkodási Kft. 06--25/45425/454--095095  
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Áprilisban született  
 

Janikovszky Éva (1926–2003) 
író, költő, szerkesztő 

 

Kilencven esztendővel ezelőtt, 1926. 
április 23-án Kucses Éva néven született 
Szegeden. Első kötete Csip-Csup cím-
mel jelent meg 1957-ben, Kispál Éva 
néven adták ki. Írt filmforgatókönyvet, 
dolgozott hetilapoknak, folyóiratoknak, gyakran szere-
pelt a televízióban, rádióban. Több könyvéből készült 
rajzfilm, több gyermekeknek szóló tévéjátékát sugároz-
ták. 1960-ban, a Szalmaláng című regényén szerepelt elő-
ször a Janikovszky Éva név. Írásainak témája a felnőtt–
gyerek kapcsolat, az óvodai, iskolai problémák, s olyan 
örök emberi témák, mint a barátság, a közösség, az 
őszinteség, a munka, a játék. A Janikovszky-könyvek 
állandó illusztrátora Réber László, akinek jellegzetes rajzai 
jól illeszkednek a humoros vagy épp komoly történetek-
hez. A Már tudok olvasni, a Kire ütött ez a gyerek, a Nagy 
zuhé mellett érdemes elolvasni a felnőtteknek írt kötete-
ket is: Mosolyogni tessék, De szép ez az élet, Ráadás.  

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

Áprilisban több mindent ünnepelhetünk. A költészet 
kiemelt helyen szerepel a mostani Hírmondóban, hi-
szen az irodalom sokszor gyógyító erejű lehet, vagy 
legalább kis időre kizökkent bennünket a mindenna-
pok zordságából, elfeledteti a gondokat, jó kedvre 
derít, vagy csak enyhít a szomorúságunkon. Ahogy az 
óvodások versmondását hallgattam, azon töprengtem, 
vajon mivé lesz, hova tűnik a lelkesedés az évek múlá-
sával. Miért olvasnak sokan egyre kevesebbet, s verset 
szinte egyáltalán nem. A televízióból kikoptak az iro-
dalommal, költészettel foglalkozó műsorok, vagy ha 
van is elvétve egy-egy, például a Lyukasóra, akkor haj-
nalban vagy késő éjszaka adják. 
     Áprilisban 18-án a műemlékvédelmi világnapon az 
épített örökség kerül a figyelem középpontjába, s el-
gondolkozhatunk azon, vajon mi mit tehetünk, mit 
teszünk műemlékeink védelméért. Nemcsak az építé-
szeti, néprajzi és mezőgazdaság-történeti emlékekre 
kell gondolni, hanem az ipari és közlekedéstörténeti, a 
régészeti és a történeti emlékekre is. Utóbbihoz tarto-
zik például a sírkő mint emlékjel. Ráckeresztúron a 
templom és a Szentháromság-szobor áll műemléki 
védelem alatt, helyi védelmet élvez a temetőkápolna, a 
hősek kertje, a kastély, az iskola központi épülete és a 
római katolikus plébánia. 
     S még egy jeles napra hívom fel a figyelmüket, amit 
a bolondos hónap végén, április 30-án tartanak Ma-
gyarországon a Magyar Méhészek Egyesületének kez-
deményezésére. A méhek napján a mézfogyasztás elő-
nyeire hívják fel a figyelmet, s országszerte mézkósto-
lókat, kiállításokat tartanak. Szó esik ilyenkor arról is, 
hogy világszerte pusztulnak a méhek, aminek belátha-
tatlan következményei lehetnek az alma, mandula, 
hagyma és más, alapvető élelmiszernövények termesz-
tésében. Óvjuk hát a teremtő zümmögést.    

  Gajdó Ágnes 

A biztonság mindennél 
fontosabb 

 

Az Ercsi Rendőrőrs munkatársa, 
Bali Imre rendőr törzszászlós 
tartott bűnmegelőzési előadást 
időseknek Ráckeresztúron. 
Hangsúlyozta, hogy a biztonság 
mindennél fontosabb: érdemes 
riasztót szereltetni, az erősebb, 
tartósabb ajtóláncot megvenni, 
és nem elhinni a csalók trükkös 
meséit. A bűnözők ugyanis az 
idősek segítőkészségét, jóhiszeműségét, hiszékenységét 
használják ki, s ügyes, szívhez szóló mesével csalják ki 
megtakarított pénzüket, vagy a figyelmüket elterelve tulaj-
donítják el értéktárgyaikat.  
     A törzszászlós példákkal illusztrálva mutatta be, melyek 
a mostanában leggyakrabban előforduló esetek. Az elköve-
tők mindig többen érkeznek, jól öltözöttek, gyakran adják ki 
magukat az önkormányzat vagy valamely szolgáltató cég 
emberének. Felhívta figyelmet arra, hogy senkit nem sza-
bad beengedni a lakásba, még a rendőrt sem, amíg meg 
nem győződtünk róla, hogy az illető valóban rendőr.  
     Újabban divatos csalási módszer, hogy valaki elváltozta-
tott, sírós hangon hívja fel az idős embert, s a gyerekének, 
unokájának adja ki magát. Zokogva panaszolja, hogy bajba 
került, s azonnal pénzt kér. Ne veszítsük el a lélekjelenlé-
tünket, még ha első hallásra nagyon ijesztőnek tűnik is, 
amit a telefonban mondanak nekünk. Nem szabad elhinni 
elsőre, meg kell győződni arról, mi az igazság.  
     Nagyon fontos például az is, hogy ne vásároljunk háza-
lótól, ne higgyünk azonnal a lefegyverzően kedves idege-
neknek, akik esetleg segítséget kérnek. Aki egyedül él, 
soha ne az ajtón keresztül szellőztessen. Apróságnak tűnik, 
de így is védekezhetünk a besurranásos lopás ellen. S ha a 
kertben dolgozik valaki, mindenképp zárja be a kaput, a 
lakásajtót. Ha pedig hosszabb időre elutazunk, kérjük meg 
a szomszédunkat, hogy figyeljen a portánkra, időnként ürít-
se ki a postaládát. 
     Bali Imre többször elmondta, hogy nem félni kell, hanem 
megelőzni. Ha bármi gyanúsat észlel valaki, hívja az ercsi 
rendőr járőrt, a körzeti megbízottat (Vásári Dénest vagy 
Szilukács Krisztiánt) vagy a helyi polgárőröket, akik min-
denben segítenek. Inkább szánja rá az időt és a pénzt a 
telefonálásra, mint hogy aztán nagyobb kár érje őt vagy a 
szomszédját. Figyeljünk oda egymásra!                           RH 

FONTOS TELEFONSZÁMOK 
Ercsi rendőr járőr: 
06-20/3800-039  
Körzeti megbízott – 
Szilukács Krisztián, Vásári 
Dénes:  
06-20/210-5166 
Polgárőrség: 06-70/211-6424 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK 
Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat 
képviselő-testülete 2016. március 30-án tartott 
ülésén hozott döntésekről: 
 

● A képviselő-testület elbírálta a civil szervezetek, ön-
szerveződő közösségek támogatására kiírt pályázatra 
érkezett kérelmeket, és döntött egyéb támogatásokról. 
● Jóváhagytuk a Dunaújvárosi Vízi Társulattal kötendő 
üzemeltetési szerződést. 
● Döntöttünk arról, hogy a Szent László Falugazdálko-
dási Nonprofit Kft. használt autót vásárol feladatainak 
ellátásához. 
● Jóváhagytuk a szennyvíztisztító korszerűsítéséhez 
szükséges nyilatkozatot. 
● Felülvizsgáltuk a Mosoly Óvoda és a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratát. 
● Megbízást adtunk az önkormányzat és intézményei 
munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátására. 
● Döntöttünk egy településrendezési tervet érintő ké-
relemről. 
● Támogattuk a ráckeresztúri diákok horvátországi 
diáktalálkozóra való utazásának költségeit. 
● Jóváhagytuk az I. világháborús megemlékezésekkel 
kapcsolatos költségeket, és döntöttünk az I. világhábo-
rús emlékmű felújításával és környezetének rendezé-
sével kapcsolatos pályázat benyújtásáról. 
● Tárgyaltunk egy telekommunikációs céggel való 
szerződéskötésről, a Rácmenza Kft. konyhájának 
elektromos bővítéséről és egy ingatlan-értékbecslés 
elkészíttetéséről. 
● Megalkottuk az önkormányzat sportfejlesztési kon-
cepcióját. 
● Támogattuk a drogterápiás otthon pályázatát. 
● Döntöttünk a belterületi utak felújításáról, valamint 
fák kivágásáról és rendbetételéről. 
● Elfogadtuk a lejárt határidejű képviselő-testületi ha-
tározatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést. 
● Tárgyaltunk a 2016. évi ebösszeírásról és eboltásról. 
● Jóváhagytuk a fogorvosi ügyeleti ellátásról szóló           
szerződést. 
 

Kókai Dávid alpolgármester 

 

www.rackeresztur.hu 

Tisztelt Olvasóink! 
 

Legutóbbi lapszámunk anyakönyvi rovatában sajnos 
tévesen jelent meg az elhunytak között Pájer Imre 
neve. Nem ő, hanem felesége, Pájer Imréné Léman 
Mária hunyt el 2015. november 26-án. 
     Imre bácsitól és olvasóinktól ezúton is elnézést 
kérünk a hibáért.  

A szerk. 

Helyzetjelentés az utak állapotáról 
 

A tél általában az utakat is megviseli, tavaszra megszaporod-
nak a gödrök, kátyúk, amit fokozhat az idén tapasztalható 
rendkívül csapadékos időjárás. Ezzel a problémával szinte 
minden település küzd, nem csak helyi sajátosság, bár ez 
aligha vigasztalja azokat, akik Ráckeresztúr utcáin közleked-
nek. 
     Ahol nem tud elfolyni a víz az úttestről, ott előbb-utóbb 
gödör alakul ki. Sajnos a vízelvezetés falunkban sok helyen 
nem megoldott. Településünk utcáit járva, a lakókkal beszél-
getve igen vegyesek a tapasztalataink. Országosan kötelező 
érvényű, a katasztrófavédelem által is ellenőrzött szabály, 
amit az önkormányzat rendeletben is szabályoz: az árkok, 
átereszek tisztítását mindenkinek a saját ingatlanja előtt el 
kell(ene) végeznie. Ezzel szemben azt láthatjuk, hogy ezt 
kevés helyen teszik meg. Számos helyen látni, hogy valaha 
volt árok, a kapubejáróban megtalálható az áteresz, de hagy-
ták eltömődni. Van, ahol kifejezetten betöltötték az árkot, 
mert így könnyebb füvet nyírni, vagy kényelmesebb megáll-
ni a kocsival. Van, ahol foglalkoznak a dologgal, megvan a 
jó szándék, ám a kitermelt földet az út és az árok között 
helyezik el. Így nem tud belefolyni a csapadékvíz az árokba! 
Előfordul olyan, hogy az úton lévő tócsa köré földet rak a 
lakó, nehogy az előtte található ki nem tisztított árokba foly-
jon a víz, mondván: megsüllyed a háza. Sok olyan hely van, 
ahol az út szélén földpadka akadályozza a víz elfolyását. Itt 
elég lenne néhány kapavágás, és a víz belefolyna az árokba, 
nem rongálná tovább az utat. Tudni kell, hogy ha az elha-
nyagolt árok miatt más tulajdonában kár keletkezik, azért az 
ingatlan tulajdonosa is felelősséggel tartozik. 
     Az önkormányzat forrásai meglehetősen szűkösek, asz-
faltos útról nem érdemes ábrándozni. Viszonyításképpen: a 
Petőfi utca teljes aszfaltozása 18 millió forintba kerülne. 
Sokan felteszik a kérdést: hova lesz a súlyadóként befizetett 
összeg? A súlyadó 60%-át az önkormányzatnak át kell utal-
nia az államkasszába, tehát minden 1000 befizetett forintból 
400 marad helyben. Ezt az összeget teljes egészében az 
utakra költjük, illetve jócskán ki is egészítjük, de látványos 
eredmények eléréséhez ez kevés. 
     Lehetőségeinkhez mérten eddig is igyekeztünk a szüksé-
ges útjavításokat elvégezni, ez a jövőben sem lesz másként. 
A tavalyi évben elkészült a Csokonai–Kocsy-Mayer–Petőfi 
utca közötti szakasza, mely mart aszfalt burkolattal lett ellát-
va, és vízelvezető árok is készült. Említhetném még a Vajda 
utca–Hattyú utca–Rózsa utca közötti szakaszt. Ott is megol-
dott a vízelvezetés, nincs gödör. Szintén az elmúlt évben lett 
megjavítva a Vörösmarty utca főúthoz csatlakozó része.  
     Ütemtervet készítünk az utak javításáról és a vízelvezetés 
megoldásáról, ez utóbbi esetben figyelembe véve a település 
vízelvezetési tervét.  
     Ráckeresztúr lakói számtalanszor bizonyították, hogy 
képesek összefogni jó ügyek érdekében. Mindenki közleke-
dik, így vagy úgy használja településünk útjait. Mindannyi-
unk érdeke, hogy ezt minél jobb minőségű utakon tehessük 
meg. Arra kérjük a tisztelt lakosságot, végezze el a saját por-
tája előtt a vízelvezető árok elkészítését, kitisztítását, mely-
ben a polgármesteri hivatal műszaki osztálya szakmai segít-
séget nyújt.  
     Biztosak lehetünk abban, ha mindenki hozzáteszi a ma-
gáét, az utak minőségében is szemmel látható változás áll 
be. 
     Tisztelettel:                                 

 Dienes Gábor  
alpolgármester 
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Az idei március 15-e a százhat-
vannyolc évvel ezelőttire emlé-
keztetett, legalábbis ami az idő-
járást illeti. Szakadó esőben igye-
keztek a gyerekek és felnőttek a 
községi megemlékezésre, kabát-
jukon kokárda. Az ünnepi han-
gulatot a Ráckeresztúri Mosoly 
Óvoda Makk Marci csoportja 
teremtette meg, majd a Rácke-
resztúri Petőfi Sándor Általános 
Iskola 3. osztályos tanulói idéz-

ték föl, mi történt 1848. március 15-én, Pesten. Elhangzott lánglelkű költőnk, Petőfi Sándor 
forradalmi verse, a Nemzeti dal is, s az örök kérdés: „Rabok legyünk, vagy szabadok?” 
     Dienes Gábor alpolgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy miként 1848-ban, 
napjainkban is küzdeni kell céljainkért, eleink példáját szem előtt tartva, s bár „Sokat fej-

lődött a világ, más eszközök állnak rendelkezésünkre, de 
egyvalami ugyanúgy elengedhetetlen, mint akkor: az   
ÖSSZEFOGÁS!”  
     Az ünnepségen a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület 
tagjai Kossuth-nótákat énekeltek, a Hősök kertjében álló 
emlékműnél Balogh Péterné az „Áldja meg az Isten azt az 
édesanyát, / aki katonának neveli a fiát”… kezdetű dalt 
adta elő. Skoperda Péter helyi cukrászmester kokárda díszíté-
sű tortát készített a résztvevőknek. A megemlékezés ko-
szorúzással ért véget. A 48-as hősök emléke előtt tisztelegtek Ráckeresztúr Község Ön-
kormányzata, a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola, a Nemzetőrség, a Rácke-
resztúri Iskolásokért Alapítvány, a Pávakör, a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület, a Mák-
virág Tánccsoport Egyesület, a Rácke-

resztúri Népkör Egyesület, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub Egyesület, 
az Akácos Vadásztársaság és a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda képvise-
lői, valamint Balogh Péterné és vitéz Kövesd Ferenc.  
     Március 15-e ebben az esztendőben is előhívta a forradalmi esz-
méket, ugyanakkor az ünnepről és az ünneplésről is elgondolkodta-
tott. Tudunk-e még ünnepelni? Szívből? Igazán? Együtt és egymásra 
figyelve. Úgy, ahogy Márai Sándor írja Füves könyvében: „Az ünnep a 
különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. (…) Az ünnep 
az élet rangja, felsőbb értelme.”                                                 (RH) 

Iskolánk immár hagyománnyá vált ünnepségen belül 
emlékezett meg a forradalomról és szabadságharcról. A 
Himnusz közös eléneklése után a 3. évfolyam tanulói 
emlékeztek meg a hazaszeretetről, a forradalomról, a 
huszárságról. Az évfolyamot az ünnepségre Drozdikné 
Nagy Ágnes Tünde készítette fel. 
     A szövegkönyvek kiosztása után két hét alatt megtanul-
ták a gyerekek a verseket, begyakorolta a fiúkórus az 
éneket. A sok iskolai program mellett lelkesen készültek a 
próbákra, a végére szinte mindenki tudta mindenki szöve-
gét. Nagy volt az izgalom, amikor először próbáltunk szín-
padon, mikrofonnal – néhány gyermek megilletődött a 
saját hangját hallva. Később annál bátrabban mondták a 
verset. Ahogy a megemlékezésben is elhangzott: „A lelke-
sedés olyan, mint a görögtűz, a víz nem olthatja el.” 
     Az iskolai ünnepségen szerepeltek a 3. a. osztályból: 
Apró Maja, Ábrahám Arnold, Bedő Álmos, Drozdik Balázs, 
Glócz Viktória, Gondi Dominik, Molnár Martin, Pesser 
Milán, Somodi Zalán, Vas Bettina, Venczkó Vencel, a 3. b. 
osztályból Sipos Rebeka, Ónody Ágnes és Világosi Dorka. 

D. T. 
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Tisztelt Ráckeresztúriak! 
Folytassuk együtt a temető kerítésének megújítását! 

 

 Az elmúlt évben egy helyi vállalkozó nagylelkű adománya-
ként megújult a temetőnk Kocsy-Mayer Gyula utca felőli 
oldalának a kerítése. Ezt a munkát szeretnénk folytatni az 
idei esztendőben az Ady Endre utcai kerítés cseréjével. 
     Ez a kerítésszakasz százkilencven és fél méter hosszú. 
A bekerülési költsége beépítve tizenkettőezer forint méte-
renként. Ehhez kérem egyházközségünk nevében falunk 
lakosságának és vállalkozóinak pénzügyi támogatását.   
     Ha lehetőségük van rá, és szeretnék támogatni ezt a 
munkánkat, kérem, hogy Herkli Antal lelkipásztori kisegítő-
nél vagy Dienes Gábor alpolgármesternél jelezzék. 
     Nagylelkű segítségüket Isten fizesse meg! 

 

 Pátkai István  
a ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség világi elnöke 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 

Kérjük, aki teheti, a temető mellett kialakított par-
kolót használja, s ha lehetséges, ne a főúton álljon 
meg. Számos baleset elkerülhető lenne, ha a körül-
kerített, kijelölt parkolóban hagynák a gépkocsit 
vagy motorkerékpárt. 
     Köszönettel: 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Gáz- és villanyóra-, valamint mobiltelefon-feltöltés 
(Vodafone, Telenor, T-Mobile) a Szent László Fa-
lugazdálkodási Kft. székhelyén (Kossuth L. u. 44.) 
is lehetséges hétköznap 9 és 16 óra között. Ugyan-
itt lehetséges: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, 
névjegykártya- és szórólapkészítés, faxolás 
(belföldre és külföldre).  

Telefon: 06-25/454-095,  
E-mail: sztlaszlo@rackeresztur.hu   

Bemutatkozik a Jenei Fogászat 
 

A Jenei Fogászat rendelői a legmodernebb technikával és technológiával vannak felszerelve, amelyeknek a szak-
mai hátterét Dr. Jenei András fogszakorvos biztosítja. A rendelőben és az ügyfélváróban egyaránt, minden a 
betegek kényelmét szolgálja. A rendelők hangulata, orvosaik és az asszisztenseik rendkívül barátságosak, segítő-
készek a páciensek legnagyobb megnyugtatására. 
     Jelenleg 3 rendelőben, 6 praxis működtetését látja el a Szép és Ép Fog Kft. Érden töretlen sikerrel és a páci-
ensek legnagyobb megelégedettségére, amely szolgálatok zavartalan működtetéséhez az eszközparkot rendszere-
sen frissítjük, szervizeljük vagy éppen megújítjuk. 
     Az elmúlt évtizedben a Jenei Fogászat márkanévvé vált a magyarországi fogászatban. Ez a márka, nemcsak a 
magas szakmai elhivatottságot és tudást jelenti, hanem mindazon szakmai és üzleti folyamatok összességét, 
amely szükséges a fogászati praxisok szervezett működtetéséhez, a folyamatok gördülékeny szabályozásához, 
valamint elérni a páciensek maradéktalan elégedettségét, illetve elnyerni a kiérdemelt bizalmukat. 
 

     A Jenei Fogászat 2016. május 1-jétől veszi át a ráckeresztúri fogorvosi rendelőt, és végzi a szolgála-
tot heti 30 órában. A fogorvosi rendelő átvétele egy kis időt vesz majd igénybe, mivel némi átalakítási 
munkálatokat kell elvégezni. Ebben az átmeneti időszakban – amely május első két hetében tart – a 
fogászati ellátást Érden biztosítjuk a ráckeresztúri lakosok számára. 
 

Helyettesítést végző orvosaink: Dr. Horváth Anita, Dr. Khazaeiheravi Behnam és Dr. Kuczin Ronald. 
                                        Dr. Horváth Anita          Dr. Khazaeiheravi Behnam     Dr. Kuczin Ronald  
A rendelés helyszíne:    Érd, Felső u. 39–41.            Érd, Felső u. 39–41.                   Érd, Budai út 3. Fsz. 2. 
Elérhetőség:                  +36-23/365-232/131          +36-23/365 -232/130                +36-23/360-406  
Rendelési idő: 
Hétfő:             7:30 – 12:30               7:30 – 12:30               7:30 – 13:30 
Kedd:            14:00 – 20:00              14:00 – 20:00              14:00 – 20:00 
Szerda:                      7:30 – 12:30               7:30 – 12:30               7:30 – 13:30 
Csütörtök:           14:00 – 20:00              14:00 – 20:00              14:00 – 20:00 
Péntek (páros hét):            7:30 – 12:30               7:30 – 12:30                7:30 – 13:30 
Péntek (páratlan hét):       14:00 – 20:00              14:00 – 20:00              14:00 – 20:00 
 

Szolgáltatásaink:                                                                        Miért válasszon minket:  
● 0–24 órás ingyenes fogászati ügyelet                                          ● több mint 17 év szakmai tapasztalat 
kizárólag hétvégenként, munkaszüneti és ünnepnapokon              ● konzerváló és fogpótlástan szakorvos 
● OEP finanszírozott fogászati ellátás                                           ● fog- és szájbetegségek szakorvos 
● minden típusú fogpótlás                                                             ● implantológus szakorvos  
● szájsebészeti konzultáció                                                            ● több mint 15 egészségpénztárral állunk  
● szépészeti fogászati kezelés                                                           szerződésben  

WWW.JENEIFOGASZAT.HU 
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Még néhány szó az alapítványi bálról 
 

A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány idén is megtartot-
ta alapítványi bálját. A rendezvényen kétszázharmincan 
vettek részt. Felajánlásokkal és a rendezvényen való rész-
vétellel 460 850 forint  bevétellel gyarapíthattuk az alapít-
vány iskolásainkra fordítható támogatását. Sokan és sok-
féleképpen járultak hozzá a sikeres lebonyolításhoz, me-
lyet nagyon köszönünk. Ebből az összegből, reméljük, 
ismét jó ügyet támogathatunk, iskolai kirándulást, verse-
nyeket, táboroztatást, családi napot, és amire igény jelent-
kezik a meglévő összeg keretein belül. 
     Köszönettel tartozunk támogatóinknak: Szűcs Lajosné, 
Novozánszki Csaba, Bratkovics Mihályné, Ábrahám csa-
lád, Őszirózsa Nyugdíjas Klub, Darázsderék Nyugdíjas 
Táncegyesület, Rácmenza, Seszták Kornél, Bécsi Zsuzsa, 
Polgárőrség, Rendőrség, dr. Nagy Gábor jegyző úrnak, 
pedagógusainknak, kik minden évben a dekorációról gon-
doskodnak és az iskola részéről minden segítséget meg-
adnak, Kálmánné Ladosinszki Annamáriának a gyönyörű 
palotás ruhák elkészítéséért, Tóthné Sutka Edit tanárnő-
nek és férjének, Tóth Lajosnak a tánc betanításáért, isko-
lás gyermekeinknek a csodálatos előadásért.  
     Köszönjük Zólyominé Margitai Zitának, hogy a rendez-
vény előkészületeiben segítségünkre voltak, és a pakolás-
ban részt vevő Kiss Gábor, Lakatos Zoltán, Czeiner Fe-
renc, Pammer László, Vadászné Rozika, Csizmarik Ale-
xandra munkáját. Az asztalok, székek elrendezésében 
iskolásaink együttműködését. 
      Nem utolsósorban azoknak a segítségét, akik egész 
éjszaka talpon voltak, és kiszolgálták a vendégeket: 
Bendákné Lengyel Edina és édesanyja, Sinkóné (Muci), 
Juhászné Rácz Andrea, Némethné Szűcs Dóra, Berta 
Mónika és kedves férje, Gajdó Lászlóné (Pannika) és ked-
ves férje, Petkes Károlyné (Éva), Gajdó György. A hosszú 
sorból is látszik sok jó szándékú, segíteni akaró emberre 
van szükség ahhoz, hogy létrejöhessen egy rendezvény, 
de legalább annyira fontosak azok a támogatók, akik a 
bálon való részvételükkel anyagi támogatásukkal segítet-
ték jótékonysági rendezvényünket. Alapítványunk nevében 
mindenkinek hálásan köszönjük ezt az igazán jó hangulatú 
estét, sok jókedvű, szórakozást kedvelő fiatal részvételé-
vel. Bízunk benne, hogy máskor is támogatóink lesznek. 
Köszönjük. 
     Kedves Ráckeresztúriak! 
Alapítványunkat adójuk 1%-val is támogathatják, és kér-
jük, támogassák az alábbi számon: 
                   18489509-1-07. 

 

A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány Kuratóriuma  nevében  
Bereznai Istvánné 

Ki mit tud? 
 

A huszonhar-
madik alkalom-
mal megrende-
zett Kor-Társ 
Nyugdíjas Ki 
mit tud?-on 
részt vett a Pá-
vakör, a BOR-
ÁSZOK Dalár-
da Egyesület és 
egyéni induló-
ként Halász Ti-
bor. Előadásukat 
e m l é k l a p p a l 
ismerte el a zsű-
ri. Márciusi lap-
számunkban a 
Darázsderék-sikerről már beszámoltunk.  
     A Mákvirág Tánccsoport Egyesület moldvai tán-
cokkal lépett fel a bemutatón, s a zsűri tagjai nagyon 
megdicsérték a koreográfiát, a fellépő ruhát. A csoport 
felkészülését Nagy Péter, majd Tóth Lajos segítette. (Az 
egyesület továbbra is szeretettel várja soraiba a táncot 
kedvelő, ötven-hatvan év körüli párokat.) 
     Március végén a székesfehérvári Vörösmarty Szín-
házban rendezték a Kor-Társ Nyugdíjas Ki mit tud? 
gáláját, amelyre a Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesü-
let és a Mákvirág Tánccsoport Egyesület is meghívást 
kapott. Sajnos, utóbbi csoport betegség miatt nem 
tudott részt venni a rangos eseményen, de a Darázs-
derék újra bemutatta a Táncoló talpak produkciót. A 
siker nem maradt el, a Fejér Megyei Hírlap is elismerően 
írt a „pingvinekről”.   
     Civil szervezeteink többéves munkája nem ered-
ménytelen tehát. Időközben citerazenekart is alapítot-
tak, de erről majd legközelebb írunk.  

Gondolatébresztő… 
 
 

 

„Az vagy, amit újra és újra 
teszel. A kiválóság tehát nem 
tett, hanem szokás.” 

 

(Arisztotelész) 

Szelektív hulladékgyűjtési program 
 

A Petőfi Sándor Általános Iskola Diákönkormányzata 
az idei évben szerződést kötött a Vertikál Zrt.-vel, mely-
nek értelmében a mindkét iskolaépület területén egy-egy 
konténert helyeztek el. A konténerekben a szelektív 
hulladékgyűjtés keretében műanyag flakonokat gyűjtünk, 
melyet a Vertikál térítés ellenében átvesz. A befolyt ösz-
szeg felett az Diákönkormányzat rendelkezik. A Diák-
önkormányzat finanszírozza többek között a tanulmányi 
versenyek költségeit, ezenkívül minden, a tanítás-
tanulás, szakköri munka és a gyerekek hasznos szabad-
idejével kapcsolatosan felmerülő kiadásokat is támogat. 
A kezdeményezés jelentősen hozzájárul a természet- és 
tudatos környezetvédelmi szemlélet kialakításához. 
     Ezúton szeretnénk falunk lakosságát, a szülőket arra 
kérni, járuljanak hozzá ehhez a kezdeményezéshez azál-
tal, hogy a háztartásukban feleslegessé vált műanyag 
flakonokat az iskolai konténerekbe gyűjtsék. 
          Köszönettel:             

a Diákönkormányzat tagjai 
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Kitűnően sikerültek a besorolások, jöhetett a második feladat. 
A következő feladatokhoz az állatfelismerési algoritmust vá-
lasztottuk alapul. A második havi feladat: az állat élőhelyének 
és testfelépítésének bemutatása. A harmadik havi feladat: a 
választott állat életmódja és táplálkozása. A negyedik havi 
feladat: a választott állat szaporodása (kicsinyei) és érdekes-
ségek róla, haszna, kára. Zárásként vers, mese, ismeretter-
jesztő szöveg másolása, vagy saját mű írása volt a feladat – 
a választott állat főszereplésével.  
     Megtudhattuk például, hogy: a mosómedve egyik különle-
ges ismertetőjegye a szeme feletti fekete álarc; egy mongúz 
család territóriuma nagyjából 20-25 hektáron terül el; az 
Akhal-tekini lovat az időjárás viszontagságai ellen nemezta-
karóval védik; a gepárdok kevésbé agresszívek és veszélye-
sek, mint a többi nagy-
macska, ezért a kölyköket 
néha háziállatként adják el; 
a magyar vadgazdálkodás 
világában egyedülálló ér-
tékként a gyulai dámvad 
felkerült a kiemelkedő 
nemzeti értékek listájára; a 
kék belga bika borjait csá-
szármetszéssel segítik a 
világra; Asbóth Oszkár a 
szitakötők mozgását megfi-
gyelve alkotta meg első 
helikopterét. 
     A sok-sok ismeretter-
jesztő könyv mellett az 
internet segítségét is sokan választották. Rengeteg informáci-
ót, érdekességet olvashattunk a gyerekek feladataiban. So-
kan vállalkoztak saját mese, vers írására is, a színes képek 
mellett nagyon szép rajzok is készültek. 
     Szeretnénk a gyerekek munkáit egy színes képeskönyvvé 
összefűzni, amit a tankönyv mellett bármikor használhatnak 
az órán. 

Drozdikné Nagy Ágnes Tünde 

Ismerjük meg az  
állatokat! 

 

Az idei tanévben meg-
újult formában hirdet-
tük meg egész tan-
éven át tartó tanulmá-
nyi versenyünket. Ok-
tóber 4-én, az állatok 
világnapján a követke-
ző felhívást tettük köz-
zé a 3., 4., 5. évfolya-
mon: „Válaszd ki a 
legkedvesebb állato-
dat, és róla fog szólni a 
verseny. Lehet vízben 
élő vagy szárazföldi. 
Lehet kétlábú, négylá-
bú, soklábú, de akár 
láb nélküli is. Lehet 
növényevő vagy raga-

dozó. Lehet kártevő vagy védett állat. Mindenre kíváncsiak 
leszünk, amit kedvencedről tudni kell!” Sokan jelentkeztek a 
versenyre a legkülönfélébb állatokkal: nagy fehér cápa, kék- 
sárga ara papagáj, keleti sün, útszéli szitakötő, dámszarvas, 
Akhal-tekini ló, farkas, jegesmedve, házinyúl… 
     November elején indult a verseny: első feladatként rend-
szertani besorolást kellett készíteniük a választott állatról 
(természetesen miután elmagyaráztuk nekik, hogy ez mit is 
jelent): hogy megismerhessük jelenlegi élővilágunk változa-
tosságát, a fajokat valamilyen szempont szerint rendszerezni 
kell. A rendszerezés alapja az evolúciós folyamat, a törzsfej-
lődés. A rendszerezés alapegysége a faj. A különböző fajok 
között lehetnek hasonlóságok. Minél több a megegyező 
tulajdonság, annál közelebbi a rokonság. A legközelebbi 
rokonságban álló fajok azonos nembe tartoznak, a nemeket 
családokba, a családokat rendekbe, a rendeket osztályokba, 
azokat pedig törzsekbe soroljuk.     

Guszti 
 

Guszti, a kék-sárga ara, 
Portelekről hoztuk haza. 
Ő az én papagájom, 
Nem kicsi, de nem is bánom. 
 

Sárga a mellénye, kék a gatyája, 
Nagyon jól áll neki tollruhája. 
Sérója olyan, mint egy punknak, 
Hatalmas csőrével jól odakap. 
 

Kedvenc eledele a dió, 
De lecsúszik a szotyi, a mogyoró. 
Szeret enni, szereti a hasát, 
Kézből csemegézi a banánt. 

 

Venczkó Vencel 

Lapzártakor érkezett a hír, hogy a váli 24. Vajda János-
napokon rendezett szavalóversenyen a Ráckeresztúri Pető-
fi Sándor Általános Iskola tanulói sikeresen szerepeltek. 
     Juhász Zsolt 6. évfolyamon 1. helyezést ért el, ezzel to-
vábbjutott a „Regösök húrján…” című országos versmondó-
versenyre. Baki Áron 8. évfolyamon különdíjban részesült. 
Iskolánk tanulói közül emléklapot kapott még Magyar Em-
ma, Pintér Lilla, Lőke Viktor, Kristóf Ágnes és Czégény Barbara. 
Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítőiknek! 

Baki Áron, Gajdó Rita magyartanár és Juhász Zsolt 

Ugyancsak lapzártakor érkezett a következő hír: Kristóf 
Ágnes, a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola 4. 
osztályos tanulója a IV. Székesfehérvári Egyházmegyei 
„Ki mit tud?” döntőjén vers- és prózamondás kategóriá-
ban szerepelt. Móra Ferenc Mindennapi kenyerünk című 
elbeszélésével lépett fel. A zsűri értékelése alapján a kate-
gória két kiemelt díjazottja közül az egyik Ági lett. A 
döntőben fellépett egy másik ráckeresztúri kislány, Daru-
falvi Eszter Zita is, aki Kányádi Sándor Okos kos című ver-
sét mondta el. Mindkettejüknek gratulálunk! 
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Petőfi-hét az iskolában   
 

Hagyományainknak megfelelően ebben az évben is változatos 
versenyeket, vetélkedőket szerveztünk a Petőfi-hét keretében, 
melyre március 7. és 11. között került sor. 
     Felső tagozaton a hét programjait „Malom” játékkal kezdtük, 
melyre 33 tanuló nevezett be. Az izgalmas verseny érdekesen 
alakult, mert három első és egy második helyezettet hirdethet-
tünk. I. helyezettek: Pollák Dominik, Kiss Attila, Török Regina; 
II. helyezett: Kucsera Máté. 
     Szerdán került sor a „Keresztúr Kupa” elnevezésű, ötödik 
osztályosok számára kiírt területi matematika verseny megren-
dezésére, melyen iskolánk diákjain kívül, Martonvásárról, Er-
csiből, Baracskáról, Válból és Tordasról is érkeztek csapatok. 
A gyerekek háromfős csoportokban bizonyíthatták matematikai 
tudásukat. A csapatverseny eredménye: I. Martonvásár; II. 
Tordas; III. Ráckeresztúr. Egyéniben Elek Miklós 5., Ferenczi 
Dávid 6., Pintér Olivér 10. helyezést ért el. 
     Ugyanezen a napon zajlott a szavalóverseny is, melyen 
magyar költők verseit adták elő a gyerekek. A zsűrinek nem 
volt könnyű dolga a legjobbak kiválasztásában.  
I. Baki Áron 8. b és Juhász Zsolt 6. a; II. Czégény Barbara 8. b; 
III. Ferenczi Dóra 7. a és Lukács Vivien 7. a 
     Csütörtökön a „Műveltségi vetélkedő” keretében mérhették 
össze anyanyelvi és irodalmi ismereteiket az osztályok. A 
négytagú csapatok változatos, izgalmas feladatokat kaptak. Az 
eredmény: I. 6. b osztály (Török Regina, Fleischer Edina, Garai 
Fanni, Varga Andrea); II. 8. b osztály (Orbán Anett, Vadász 
Brigitta, Hujber Letícia, Szoták Anita); III. 6. a osztály (Németh 
Levente, Mezei Richárd, Bátki Noémi, Garai Lilla) 
     A hetet sportversennyel zártuk, a diákok által nagyon ked-
velt asztalitenisz-bajnoksággal. Harminckét gyerek bizonyíthat-
ta ügyességét. A legjobbak: I. Háder Gergő (8. b); II. 
Matizevics Zalán (7. a); III. Mezei Richárd (6. a) 

 

a Diákönkormányzat tagjai 

 

Szavalóverseny ● 1–2. évfolyam: I. Lőke Viktor (2. b) és 
Magyar Emma (1. a); II. Cserna Gréta (2. a) és Jankovics  
Kincső (2. a), III. Venczkó Zsófia (1. a) és Ferenczi Gergő     
(1. a);  3–4. évfolyam: I. Pintér Lilla (3. a), II. Kocsis Csenge 
(4.) III. Bedő Álmos (3. a) 
 
Tanulmányi verseny ● 1. évfolyam: I. Magyar Emma (1. a) 
és Ács Tamara (1. b),  II. Horváth Álmos (1. a),  III. Kovács 
Ádám (1. b) és Szalai Gábor (1. a); 2. évfolyam: I. Cserna 
Gréta (2. a), II. Molnár Bence (2. a), III. Mihály Zoltán (2. a);    
3. évfolyam: I. Ónody Ágnes (3. b), II. Világosi Dorka (3. b) és 
Drozdik Balázs (3. a), III. Somodi Zalán (3. b); 4. évfolyam:     
I. Kristóf Ágnes, II. Tóth Dorina, III. Kocsis Csenge 
 

Szépíró verseny ● 1. osztály: I. Magyar Emma (1. a);           
II. Venczkó Zsófia (1. a); III. Szegedi Abigél (1. a); 2. osztály:  
I. Jankovics Kincső (2. a), II. Bilik Roland (2. b), Kihári Adrienn 
(2. a); 3. osztály: I. Kalocsai Levente (3. b); II. Katona Jázmin 
(3. b); III. Czubók Csenge (3. a); 4. osztály: I. Kocsis Csenge, 
II. Pammer Jázmin, III. Csesztregi Eleonóra 

Nyelvész-siker 
 

Kristóf Ágnes 4. osztályos tanuló a 
NyelvÉSZ nemzetközi anyanyelvi 
tanulmányi verseny megyei fordu-
lóján 1. helyezést ért el, s az orszá-
gos döntőbe jutott. A versenykiírás 
szerint az országos döntőbe évfo-
lyamonként minden megyéből, 
Budapestről és külföldről a legered-
ményesebb tanuló jut, és további 

tíz, az országban legjobb eredményt elérő versenyző, füg-
getlenül a lakhelyétől. A döntőt 2016. május 7-én rende-
zik Szegeden.                                                                  ■ 

Az Emberi Erő-
forrás Támoga-
táskezelő írta ki 
hetedikeseknek 
a Határtalanul!-
p á l y á z a t o t , 
melynek célja, 
hogy a tanulók 
megismerjék a 
külhoni magyar-
lakta vidékeket 

és kapcsolatot teremtsenek a kint élő magyarsággal. Rác-
keresztúrról és Válból negyvenegy tanuló és öt pedagógus 
utazhatott Kárpátaljára.   
 

A Határtalanul! pályázat keretében március végén ellátogathattunk 
Kárpátaljára a váli hetedikesekkel együtt. Kísérő tanáraink Márta néni, 
Margó néni, Judit néni, Zsolt bácsi és Gábor bácsi voltak. 
Nagydobronyban, a helyi gyermekotthonban volt a szálláshelyünk, 
ahová rengeteg ajándékkal érkeztünk. A két önkormányzaton kívül 
sokan adakoztak még, alig fért a sok-sok ruha és tartós élelmiszer a 
busz aljába! A határon sokat kellett várni, nagyon jó volt utána Bereg-
szászon megpihenni. Pénzt váltottunk, megnéztük a helytörténeti 
kiállítást, aztán elbuszoztunk Tiszaújlakra, ahol a Sóházat tekintettük 
meg. Ezt az épületet foglalta el Esze Tamás, itt volt a szabadságharc 
első igazi hadművelete. A szállásunk felé még jól bevásároltunk esté-
re, aztán vacsora után nem sokkal mindenki a szobájába vonult pihen-
ni. Persze nem sokat aludtunk, így a munkácsi várba nehezen kapasz-
kodtunk fel reggel az emelkedőn. A vár mindenkinek tetszett, a kilátás 
is gyönyörű volt. Ezután kacskaringós utakon buszoztunk a vereckei 
emlékműhöz, ahol egy kis havas esőt is kaptunk a nyakunkba. Meg-
tudtuk, hogy a honfoglaló magyarok bejövetelén túl arról is nevezetes 
a hely, hogy valamikor itt volt a magyar–lengyel határ. Sajnos az ukrá-
nok gyakran megrongálják az építményt. Koszorúzás után közösen 
elénekeltük a Himnuszt. Emelkedett hangulatban utaztunk 
Nagydobronyig, sokat nevettünk, néha tényleg hangosak voltunk. 
Vacsora után sokáig beszélgettünk az ottani lányokkal, sőt, még körjá-
tékot is játszottunk velük. Reggel lejátszottuk az előző este megbeszélt 
focimeccset, aztán reggeli után elbúcsúztunk barátainktól. Sokukkal 
nagyon jóban lettünk, jó lenne valamikor találkozni velük! Az utolsó 
nap első programja Ungvár volt, a skanzen után a várban két kiállítást 
néztünk meg (természettudományi és történelmi), majd elindultunk  
Kis- és Nagyszelmenc, a „kettévágott falu” felé. Furcsa volt látni, hogy 
alig pár méterre már Szlovákia volt, szinte be lehetett látni a házak 
ablakán. Manapság könnyebb az átkelés, pár éve még csak óriási 
kerülővel juthattak át egymáshoz a rokonok. Itt mindenki elköltötte a 
maradék hrivnyáját, aztán késő estére otthon is voltunk. A váliakkal 
nagyon jól összebarátkoztunk, biztos, hogy legközelebb is kitalálunk 
valami közös kirándulást! 

Kálmán Enikő, Máté Bíborka 
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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 személyesen Zólyominé 
Margitai Zitánál (Kossuth u. 44., volt téesz-irodaház) vagy a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen. 

 

TISZTELT RÁCKERESZTÚRI LAKOSOK! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Ercsi Egészségfejlesztési 
Iroda 2016-ban is szeretettel várja ingyenes programjaira az érdeklődőket.  

Irodánkban folyamatosan működik egészségfelmérés, valamint szív-érrendszeri és cukorbetegség         
kockázatszűrés. Az EFI szolgáltatásai továbbra is ingyenesek, és TAJ kártya nélkül vehetők igénybe      
minden korosztály számára. 
Programjaink Ercsiben 

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14. 
Telefon: +36 (25) 520-777 
E-mail: ercsi.efi@gmail.com 
Holnap: www.ercsirendelo.hu/egeszsegfejlesztesi-iroda 

Daganatos betegségekkel foglalkozó klub – Dr. Molnár Kornélia 
címzetes egyetemi docens előadásai havi egy alkalommal az Ercsi 
Eötvös József Művelődési Ház kistermében keddi napokon 13:00-tól . 
Testsúly kontroll klub – Fábiánné Susán Szilvia dietetikus vezeté-
sével kéthetente az Ercsi Egészségügyi Központ II. emeleti tárgyalójá-
ban, ill. az iskola tankonyháján. 
Gyógytorna – Kormos Géza  
Ercsi Egészségügyi Központ (Esze Tamás u. 14.) Csütörtökönként 
12:00 órától. Részvételi szándékát, kérjük, jelezze Kormos Gézánál 
vagy az Iroda munkatársainál. 
Zumba – Vadász Gina Minden szerdán 18:00–19:00-ig. A volt Rosti 
boltban, Szent István út 58. 

Úszás – Vajdics András 
Minden héten pénteken 17:00 órától az Ercsi Városi Uszodában. Részletes 
információkért keresse Vajdics Andrást a 70/364-9576-os telefonszámon. 
Vízi gimnasztika – Vajdics András  
Csütörtökönként 6:30–7:30 között az Ercsi Városi Uszodában. Részletes 
információkért keresse Vajdics Andrást a 70/364-9576-os telefonszámon. 
Főzőiskola – Ercsi Eötvös József Ált. Isk. Tankonyha 
Havi rendszerességgel szombatonként 9:00 órától Eötvös József Általános 
Iskola Tankonyháján. Érdeklődés és jelentkezés: 06 25/520-777 és az     
520-770-es telefonszámokon.  
Egyéni táplálkozási tanácsadás – Fábiánné Susán Szilvia dietetikus 
Ercsi Egészségügyi Központ, EFI Iroda, I. emeleten a labor mellett. Időpont-
egyeztetés szükséges! Telefon: 06-25/520-777 vagy 06-25/520-770 

A programok folytatódnak Baracskán, Martonvásáron, Tordason, Gyúrón, valamint  
Ráckeresztúron. Részletes információt az EFI-ben kérhet, vagy tájékozódhat az  

ercsirendelo.hu/egeszsegfejlesztesi-iroda honlapon, illetve Facebook-oldalunkon! 

SZERETETTEL VÁRJUK  
MINDEN KEDVES  
KLIENSÜNKET! 
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Életre keltett költészet 
 

„A vers néma. Adj neki hangot. A 
vers a könyvben halott. Keltsd 
életre. Mi a szavalás? A vers föltá-
masztása papírsírjából.” Kosztolányi 
Dezső gondolata jutott eszembe az 
idén harmadik alkalommal meg-
rendezett versmondó délelőttön. 
A Ráckeresztúri Mosoly Óvodá-
ban a költészet napja tiszteletére 
szervezik meg évről évre e rendez-
vényt a mese-vers munkacsoport 
tagjai – Garainé Máté Andrea, Baki-
Nadu Judit, Baksáné Rókás Mónika, 
Gyurcsányiné Gyetvai Katalin,       
Magyariné Czintos Enikő. Céljuk, hogy mind jobban megszerettessék a gyerekekkel a költészetet, a meséket.  
     Az áprilisi versmondó délelőttre huszonkét óvodás jelentkezett a Micimackó, a Makk Marci, a Méhecske 
és a Pillangó csoportokból, akik a verseket szüleikkel közösen választották ki, s nemcsak az óvodában, otthon 
is sokat gyakoroltak. Megilletődve léptek a népes közönség elé, de valamennyien ügyesen helyt álltak. Ki csen-
gő hangon, ki kissé halkabban szólalt meg, ám előadásukat figyelemmel követték a kisebbek is. Nem csoda, 
hiszen hallhattunk Furcsa mesét, Falusi történetet, Tavaszi dalt, Fecskehívogatót, Tavaszköszöntőt, Nyárköszöntőt, Malac-
mesét, de még a hókutyáról, az okos tücsökről, a cipőfűzőről, a csodakutyáról  és a három nyúlról is kiderült 
egy s más érdekesség. Elhangzott Petőfi Sándortól A tintásüveg és Móra Ferenc klasszikusa, A cinege cipője is. 
Volt olyan kislány, aki megható költeményt választott (Aludj, édes anyukám), egy másik már a szeptemberi isko-
lakezdésre készülődve a Hív a csengő című verssel lépett fel. A gyerekek emléklapot és csokoládét kaptak a sze-
replésért, s nagy tapsot. Köszönet mindazoknak, akik versmondásukkal valóban ünneppé tették e délelőttöt: 
Tamás Gréta, Németh Eszter, Szanyi-Nagy Eszter, Béndek Jázmin, Lukács Krisztián, Mayer Adél, Süveges Boglárka, 
Patatics Réka, Lukács Bianka, Görög Levente, Bársony Boglárka, Baki Máté, Sörös Mira, Durányik Petra, Glócz Zsuzsan-
na, Dobi Gyula, Nedvig Eliza, Megyeri Bernadett, Süveges Barbara, Cserna Márton, Bársony Botond, Zsigmond Réka.   (g) 

Gólyahírek 
 

A Vajda utcai fészekbe hazatért Miki, idén ő az első 
gólya Ráckeresztúron. Április 11-én Timi is megérke-
zett. Damak Lászlóné jóvoltából újra működik a gólya-
kamera, amely a Kossuth Lajos utcai fészek lakóinak 
(Timi és párja) életét követi nyomon. 

golyakamera.livenetwork.hu 
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A csodasövény 
 

A kertes ház, nyaraló tulajdonosainak az egyik legna-
gyobb dilemmája, hogyan védje meg portáját a kíván-
csi szemek elől, illetve hogyan mérsékelje az utca 
zaját, porát. A rendszeresen metszett, ápolt sövény 
harmonikusabban illeszkedik a többi növény mellé, 
mint egy mégoly környezetbarát módon épített kerítés. 
Egy jól ápolt sövény természetes átmenetet képez a 
kert épített és élő elemei között. Köztudott, hogy a 

sövényültetés a türelmesek hobbija. Vannak növények, 
amelynél akár egy évtizedet is várni kell, hogy megfelelő 
méretűek legyenek. 
     Azoknak, akik nem ennyire ráérősek, ideális megoldást 
jelent a csodasövény, más néven a turkesztáni szil. A lomb-
hullató, élénk-
zöld, kicsi 
fényes levelű, 
sűrű sövényt 
alkotó növény 
képes 1,5-1,8 
métert is nö-
vekedni éven-
te. Rendkívül 
ellenálló, 
igénytelen 
fajta, bármi-
lyen talajjal 
beéri. Ha azt 
akarjuk, hogy intenzíven növekedjen, rendszeresen öntözni 
kell. Amikor elérte a kívánt méretet, kevés vízzel is beéri, és 
növekedése lelassul. Rendkívül gyorsan nő, miközben dú-
san bokrosodik. Magassága elérheti az 5 métert is. Normál, 
kerítés magasságú, sűrű, tömör élő sövény 1,5-2 év alatt 
nevelhető belőle. A nyírást jól tűri. Apró levelei miatt bármi-
lyen térbeli forma kialakítható belőle. 
     Ültetése: 30 centiméterenként egy sorba; illetve szebb, 
dúsabb sövény kapunk a két soros ültetésnél, ahol méteren-
ként öt-hat növény alkotja a dupla sövénysort. Gyökereit jól 
áztassuk be huszonnégy órán keresztül, hogy jól teleszívják 
magukat vízzel. A kiemelt földet tőzeggel vagy komposzttal 
dúsítsuk, nehéz agyagos talajoknál homokot adjunk hozzá. 
Helyezzük a növényt a gödörbe, szórjuk a földet a gyökerek-
re, majd óvatosan tapossuk keményre, hogy a növények 
egyenesen álljanak. 
     Tavasszal a talaj felett 10-15 cm-re vissza kell nyírni, 
hogy elágazzon. A nyár folyamán még egyszer-kétszer nyír-
juk vissza a hosszú hajtásokat legalább a felére, és ősszel 
is tegyük meg ezt néhányszor, majd a legutolsó ősz végi 
metszésnél vágjuk vissza közel egy magasságúra. Első 
évben ne engedjük magasabbra 1-1,5 méternél, inkább arra 
figyeljünk, hogy kellően sűrű legyen. Második év tavaszán 
hagyjuk felnőni akár 2 méterig, és mivel ez nagyon gyorsan 
bekövetkezik, tavasz végén már szép formára vághatjuk. Az 
ára is kedvezőbb más sövénynövényeknél.   
     A csodasövény januárban, februárban, márciusban, vala-
mint júliusban, augusztusban, szeptemberben és október-
ben telepíthető. Teljesen télálló, betegségekkel szemben 
ellenálló, talán a gubacsdarázs-fertőzés bekövetkezhet.   KL 
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Előzzük meg a betegséget! 
 

Sokan úgy gondoljuk, hogy egészségesek vagyunk, 
semmi bajunk, nem folyik az orrunk, nem fáj a 
torkunk, minden rendben van. Az egészség azon-
ban nem csak ebből áll. Az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) megfogalmazása szerint: „Az 
egészség teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, 
és nem csupán a betegség hiánya.” 
     Itt a tavasz, remélhetőleg mindenki felszabadul-
tabbnak érzi magát, kevesebbet ül a televízió vagy 
a számítógép előtt, és egyre több időt tölt a kert-
ben, az udvaron. A családdal, barátokkal való be-
szélgetések, közös programok által az emberi lélek 
is felszabadul a szomorkás, borús téli napok után. 
Ha a lelkünk rendben van, az már fél siker az 
egészséghez. 
     Szervezetünkben előfordulhatnak olyan beteg-
ségek, amelyek csak hosszabb idő eltelte után mu-
tatnak tüneteket. Gondoljunk például a nőkre, a 
női test egészségére. Különösen fontos a 
méhnyakrákszűrés fontosságára felhívni a figyelmet, 
hiszen a méhnyakrák megelőzhető, gyógyítható beteg-
ség. A szűrés mindössze néhány percet vesz igénybe, 
fájdalommal nem jár. Ezzel a néhány perccel akár életet 
lehet menteni.  
     Mi történik ilyenkor? Az orvos cytológiai, azaz sejt-
mintát vesz, amit a cytológiai laborban mikroszkóp alatt 
elemeznek. Körülbelül két hét múlva megérkezik az 
eredmény, és kiderül, hogy tünetmentesek vagyunk, 
vagy további teendőre van szükség. A ráckeresztúri 
lakcímmel rendelkező nőknek ingyenes a nőgyógyászati 
vizsgálat, csak előzetes bejelentkezésre van szükség. 
Időpont-egyeztetés a 06-20/852-0351-es telefonszá-
mon lehetséges vagy személyesen a védőnői tanácsadó-
ban. A következő nőgyógyászati rendelés 2016. május  
5-én 13.00–15.00 óra között lesz.  
 

Peszter Zsuzsanna védőnő 
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Tisztelt Ráckeresztúri Lakosok!                
 

Adójuk 1%-ával segíthetnek a településen 
működő civil szervezeteknek. 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 
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A Keresztúri képeskönyv már több 
mint hétszáz fotót tartalmaz.  

Megtekinthető a Facebookon:  
Községi könyvtár, Ráckeresztúr 

I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Olvassunk verseket! 
 

Amikor a sötétség testet-lelket 
próbára tevő hatása oly erős, 
hogy már-már mindent re-
ménytelennek érzünk, érde-
mes levenni a polcról egy ver-
seskötetet, mondjuk Áprily 
Lajos összes költeményeit. 
     Áprily kiváló költő volt, és 
megbecsült, nagy tiszteletnek 
örvendő tanár. Nagyenyeden, 
Kolozsvárott, majd Budapes-
ten tanított, előbb a Lónyay Utcai Református Gimnázi-
umban, később a Baár–Madas Leánynevelő Intézetben. 
Magyart, görögöt, franciát, németet, oroszt, filozófiát, 
görög irodalmat oktatott, önképzőkört vezetett, kirándu-
lásokat szervezett, s közben sorra jelentek meg versei, 
műfordításai. Egyik tanítványa, Nagyné Hrabovszky Anna 
írta róla: „Modern pedagógus volt. Nem az a tanár, akitől 
féltünk, hanem akire figyeltünk. Óráin szóba se jött a 
fegyelmezés kérdése, személyisége ősi tiszteletet váltott ki 
belőlünk.”  
     A költészetet ugyan áprilisban ünnepeljük, de a Biztató 
vers magányosságtól rettegő léleknek című költemény záró sza-
kasza mindenkor, januártól decemberig időszerű: 
„Örömök szállanak, / kedves fők hullanak, / vén sírok 
mállanak, / estébe hull a nap. / Szem mögött szó        
mögött / gondárnyék feketül. / És mégis – ne remegj: / 
lélek van teveled, / nem maradsz egyedül.”  

GÁ 
(A kötet könyvtárunkból kikölcsönözhető.) 

Tisztelt Olvasóink! Költészet napi nyereményjátékunk 
lapzárta után ért véget, így arról majd a májusi Hírmondó-
ban számolunk be. Köszönjük a részvételt mindenkinek! 

A költészet ünnepén 
 

Könyvtárunk idén is csatlakozott a költészet napján szerve-
zett, Posztolj verset az utcára! elnevezésű országos akció-
hoz. A szervezők a következő felhívást tették közzé: 
„Legyen egy nap a magyar versé, árasszuk el a hirdetőosz-
lopokat, valódi üzenőfalakat, járdákat és minden legálisan 
posztolható felületet versekkel!”  
     Bokrokon, padokon, telefonfülkéken helyeztünk el verse-
ket, s az azokról készült fotókat a Vörösmarty Mihály Könyv-
tárnak, illetve a posztoljverset.hu honlap szerkesztőinek     
küldtük el.                                                                             ■ 
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SZIGETVÁR 
 

A Zselic déli oldalán található Baranya megyei várost az 
Almás-patak szeli ketté. Kelták, rómaiak, avarok után 
telepedtek le itt a honfoglaló magyarok. Legismertebb 
nevezetessége a vár, amelyet 1420 körül építtetett 
Anthini (Szigeti) Oszvald földesúr. A városközponttól 

mintegy 3 km távolságra található a turbéki kegytemplom, melynek oltárképe a  
Segítő Boldogasszonyt ábrázolja, mert a hívők az ő közbenjáró segítségének tulajdonították a török 
fölött aratott győzelmet, az ország felszabadulását. Érdekesség, hogy a mai templom helyén temették 
el Szulejmán szultán szívét és belső szerveit, majd föléje egy nyolcszögletű aranyozott kupolájú sírem-
léket, türbét emeltek. Sok látogatót vonz a városba a gyógyfürdő is, a 62 fokos gyógyvíz nyolcszáz mé-
teres mélységből tör fel. A város határában található a Magyar–török Barátság Parkja, ahol egymás 
mellett áll Zrínyi Miklós hős várkapitány és ellenfele, Szulejmán szultán monumentális szobra. 

A szigetvári vár ● Kör alakú, háromemeletes lakótorony képezte a 
későbbi belső vár magját. A XVI. században a várat megerősítették. 
Falait és bástyáit tömésfalból készítették. Az Óvárost vert cölöpsor 
és széles vizesárok vette körül, a várral cölöphíd kötötte össze. Zrí-
nyi Miklós várkapitánysága idején alapították az Újvárost. I. Szulej-
mán 1566-ban százezres sereggel vette ostrom alá. Zrínyi kétezer-
ötszáz főből álló maroknyi seregével harmincnégy napig állt ellen a 
túlerőnek. 1566. szeptember 8-án Zrínyi és háromszáz katonája 
kitört a lángokban álló erődből, s a várkapuban valamennyien hősi 
halált haltak. Az Országgyűlés 2011-ben – Szigetvár védőinek tánto-
ríthatatlan bátorságáért, a hazaszeretetből és áldozatvállalásból való 
példamutatásáért – a városnak a Leghősiesebb Város (Civitas 
Invicta) címet adományozta.  

SKANDINÁV SKANDINÁV 
REJTVÉNYREJTVÉNY 

(Forrás: skandomata.hu)  
 

A képen látható költő 
Április című versében 
így ír:  

„Április, ó, Április,  
Minden csínyre friss!  
……………………... 
Újra itt suhansz!”  

Beküldendő a költő 
neve és a vers hiányzó 
sora. A megfejtés be-
küldésének határideje: 
2016. május 7.,  éjfél. 
A 2016. márciusi rejt-
vény megfejtése: Bar-
tók Béla, A kékszakállú 
herceg vára. Tizenöt 
helyes megfejtés érke-
zett. A három szeren-
csés nyertes: Karajz 
Istvánné, Kerekes 
Julianna, Purnhauser 
Dorottya. 
A nyeremények a könyv-
tárban vehetők át nyitva-
tartási időben. Minden 
megfejtőnek gratulálunk!  

A méhek napja – április 30. ● Egy spanyolországi sziklarajz tanúsága szerint az ember 
ősidők óta ismeri és fogyasztja a mézet, mely a virágok nektárjának és növényi nedveknek a 
méhek által átalakított terméke. Már az Ószövetségben is olvashatunk a méz szüreteléséről, 
mértékletes fogyasztásának jótékony hatásairól. Állítólag Einstein mondta, hogy ha a méhek 
eltűnnek a Föld színéről, az emberi faj ezt csupán négy évvel éli túl. Akár igaz e vélekedés, 
akár nem, vigyáznunk kell arra, hogy ne veszélyeztessük a méhek életét és munkáját. A bölcs 
szerint a baráti tanácsok is olyanok, mint a méh által összegyűjtött virágpor: édesek lesznek 
az ember lelkében, mint ahogy a virágpor is mézzé válik a kas rejtekében.  
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NYEREMÉNY-NYEREMÉNY-NYEREMÉNY-
JÁTÉKJÁTÉKJÁTÉK      

 

Mi látható a képen? A 
fotó Ráckeresztúron ké-
szült. Kérdés, hogy pon-
tosan hol. A megfejtése-
ket személyesen is lead-
hatják a könyvtárban nyitvatartási időben, vagy elküld-
hetik a következő e-mail címre: 

rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
Határidő: 2016. május 7., éjfél 

Előző havi játékunk megfejtése: a temetőben lévő kút. 
Hét helyes megfejtés érkezett, a nyertes: Balogh Aliz. 
Gratulálunk! A nyeremény a könyvtárban vehető át nyit-
vatartási időben. 

A FOCICSAPAT EDDIGI EREDMÉNYEI 
 
MPF Ráckeresztúr – Újbarok: 2–0  
Gól: Szilukács Krisztián, Hartai 
László 
 

Dinnyés – MPF Ráckeresztúr: 1–1 
Gól: Szilukács Krisztián 
 

MPF Ráckeresztúr – Zichyújfalu: 
3–1 
Gól: Szilukács Krisztián, Hartai 
László, Zsigmond  László 
 

Alcsútdoboz – MPF Ráckeresztúr: 
1–4 
Gól: Szilukács Krisztián, Hartai 
László, Pál István, Bendák László  
 
A csapat karnyújtásnyira került a 
bajnoki címtől! 

DG 

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 

   Tanácsok tiniknek             www.kamaszpanasz.hu 
 

Testi és lelki problémákról, a mozgás, a helyes táplálkozási szoká-
sok kialakításának fontosságáról egyaránt hasznos információk 
találhatók a honlapon. A Zöldövezet rovatban az állatokról, a 
klímaváltozásról, a környezetvédelemről és az újrahasznosítás-
ról olvashatnak az érdeklődők – nem csak kamaszok.  
A szerkesztők különösen nagy hangsúlyt fektetnek a tizen-

éveseket leginkább érintő kérdésekre, így őszintén írnak a dro-
gokról, a cigarettázás vagy az alkoholfogyasztás veszélyeiről. Termé-

szetesen szóba kerülnek csak a fiúkat vagy csak a lányokat foglalkoztató 
problémák is, és sok esetben gyakorlati jó tanácsokat találhatnak ezen az oldalon 
a fiatalok. Megtudhatják például, milyen pályaválasztási szempontokat érdemes 
figyelembe venniük az inzulinnal kezelt cukorbeteg fiataloknak. Kiderül, hogyan 
lehet küzdeni a stressz ellen, formába lendülni tavasszal vagy jól felkészülni az 
érettségire. A böngészés közben ráakadhatunk olyan témákra is, mint például 
„az agy eledelei”, azaz elolvashatjuk, mi segít a koncentráció fenntartásában, a 
memória még hatéko-
nyabb működésében. 
     A honlap készítői 
lehetőséget teremte-
nek arra is, hogy a 
fiatalon kérdéseket tegyenek fel, vagy éppen megírják történetüket, elmondják 
véleményüket. Az interaktív rovatban blogokat találhatunk (például: Versek 
mindenkinek, Angol és magyar idézetek, Múlt-jelen-jövő), több fórumon cserél-
het eszmét az ide látogató, s itt szerepel az orvoskereső, valamint az ugyancsak 
hasznos BMI- és rizikókalkulátor is.                                                                  ■ 

Kedves Barátaink, Ismerőseink! 
 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik önzet-
lenül, időt és üzemanyagot nem sajnálva egy héten ke-
resztül mindennap felvittek bennünket Budapestre keze-
lésre, hogy férjem minél előbb szabadulhasson a fájdal-
maktól, és időben elkezdődjön a gyógyítása. Mindketten 
végtelenül hálásak vagyunk ezért – meg is hatódtunk 
nagyon –, de megköszönni csak így tudjuk, hogy önzetlen 
segítségüket a nyilvánosság elé tárjuk, mert másképp 
nem engedték. Mindenki azzal tett ki az otthonunk előtt, 
hogy csak Jani bácsi gyógyuljon meg. Bízom benne, hogy 
így lesz. 
     Hálásan köszönöm mindenkinek a segítséget férjem 
nevében is:  

Szabó Jánosné 

LABDARÚGÁS 

FELHÍVÁS ● Az MPF Ráckeresztúr labdarúgócsapata 
várja mindazon 15–20 év közötti fiatalok jelentkezését, akik 
szeretnének a helyi csapat színeiben futballozni. Edzés 
minden héten kedden és pénteken 17:30-kor a focipályán. 
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Őrizem a szemed 
 
Már vénülő kezemmel 
Fogom meg a kezedet, 
Már vénülő szememmel 
Őrizem a szemedet. 
 
Világok pusztulásán 
Ősi vad, kit rettenet 
Űz, érkeztem meg hozzád 
S várok riadtan veled. 
 
Már vénülő kezemmel 
Fogom meg a kezedet, 
Már vénülő szememmel 
Őrizem a szemedet. 
 
Nem tudom, miért, meddig 
Maradok meg még neked, 
De a kezedet fogom 
S őrizem a szemedet. 
 

Ady Endre 

M E G H Í V Ó  
 

RÁCKERESZTÚRIAK A NAGY HÁBORÚBAN 
 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata a centenárium alkalmából  
szeretettel meghívja Önt és családját az I. világháború ráckeresztúri 
hőseinek tiszteletére rendezendő megemlékezésre. 
 

Időpont: 2016. május 13., péntek, 16 óra 
Helyszín: a ráckeresztúri plébánia (Kossuth L. u. 38.) 

 

Várható program: 
16.00: Gyertyagyújtás az I. világháborús emlékműnél, ima az elesettekért 
17.00 órától előadások a plébánia épületében 
● A Fejér megyei 17-es és 69-es ezredek a harcokban 
Előadó dr. Stencinger Norbert történész és Rózsafi János hadszíntérkutató, a 
NHKA kurátorai  
● „Kimenek a doberdói harctérre…” Kucsera Ferenc vh. katona felvételről  
● „Arra kérem édesanyám, ne sírjon…” 
Emlékezés a falu hősi halottaira. Előadó Prága Ildikó, a téma kutatója  
● Gyóni Géza: Halkabban…  
● Beszélgetés  
 

Kérjük, részvételi szándékukat 2016. április 30-áig jelezzék              
Pátkai Istvánnál. Telefon: 06-20/852-0361. Mozgásukban korlátozott          
vendégeinket igény esetén a helyszínre szállítjuk, az erre vonatkozó   
kérést a jelentkezéssel együtt szíveskedjenek jelezni. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Köszöntő 
 

Szilva László és Gajdó Erzsébet hatvan 
esztendővel ezelőtt, 1956. április 7-én 
kötött házasságot Ráckeresztúron. Az-
óta is a településen élnek, kitartva egy-
más mellett jóban és rosszban, örömben 
és bánatban, amint azt a házastársi eskü-
ben annak idején vállalták.  
     Esküvő i 
fotót sajnos 
nem őriznek 

a családi archívumban, ugyanis azon a 
szeszélyes április napon olyan nagy 
vihar tombolt, hogy nem érkezett meg 
a fényképész Budapestről. 
     Házasságkötésük évfordulóján     
jó egészséget, sok örömöt, nyugodt 
napokat kíván családjuk valamennyi 
tagja.  
     Isten éltesse Erzsi nénit és Laci    
bácsit! 


