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Régi jó időből 
 

Régi jó időből 
Elfolyt a méz a köpűből,  
A köpű is romba:  
Beléesett egy vén medve  
Világfájdalomba;  
Dirmeg idébb, dörmög odább,  
Hangja szép goromba:  
Hej! nem így volt, más világ volt  
Fiatal koromba!  
 

Nem őrizte akkor a méh  
Szuronnyal a mézet,  
A szamóca és a málna  
Bővebben tenyészett;  
Nem volt ilyen hosszu a tél –  
Alighogy a talpam  
Fölfelé is, lefelé is  
Egyszer végignyaltam.  
 

Csöve nem volt a vadásznak,  
Az oláhnak botja –  
Sem pedig így megviselve  
Bundám állapotja.  
Zöld erdőben, zöld mezőben  
Barangolva bátran,  
Kiskirályi méltósággal  
Tetszésemre jártam.  
 

Akkor minden tüskebokron  
Nem volt ennyi fészek:  
Mély odúból huhogtak az  
Udvari zenészek;  
Tele szájjal énekeltek;  
Szélesen és hosszant;  
Ez az apró sok csicsergés  
Engemet csak bosszant.  
 

No de ’iszen, bár nehezen,  
Tűröm, amig tűröm,  
Bölcseségem a világnak  
Fogaim közt szűröm;  
S ha nem akarja bevenni  
A jó tanulságot:  
Felfalom egy ásítással  
Az egész világot.  

 

Arany János 
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KERESZTÚRI KISOKOS – FONTOS CÍMEK, TELEFONSZÁMOK 

Szent Kereszt Gyógyszertár 
(Hősök tere 4/5.; �25/455-812) 
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00 
Gyógyszertári ügyelet 
febr. 24., 25.: Ráckeresztúr 
márc. 3., 4.: Ercsi �06-25/505-790 
márc. 10., 11.: Martonvásár �06-22/569-146 
márc. 15., 16., 17., 18.: Ráckeresztúr 
Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; �25/455-804) 
Háziorvosok rendelési ideje 
Dr. Bánovics Ilona  
�06-30/475-5781 
Asszisztens: Bakonyi Éva 
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  
Vérvételhez előjegyzés szükséges! Idő-
pont-egyeztetés a háziorvosi rendelésen 
lehetséges.  
Fogorvos – dr. Csongrádi Ágnes 
�06-20/389-0278  
Asszisztens: Petrik Tiborné 
Hétfő, szerda: 14.00–19.30  
Kedd, csütörtök: 8.00–14.00  
Péntek: 8.00–13.00 
Gyermekfogászat: kedd: 8.30–12.30 
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583 
Védőnői szolgálat – Farkasné 
Vancsura Ildikó és Peszter Zsuzsan-
na elérhetőségei: �06-20/852-0351 
rackeresztur.vedono@gmail.com 
Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba 
�06-20/852-0351. Rendel kéthetente 
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpont-
egyeztetés szükséges! 
Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktu-
álisan rendelő háziorvos. 
Sürgősségi betegellátás 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól 
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepna-
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ 
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021) 
Állatorvos – dr. Zamody János 
�06-30/974-0374  
Falugazdász – Bodnárné Jávori 
Tímea �06-70/199-2773 

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

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

Polgármester: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (06-20/239-7255) 
                         polgarmester@rackeresztur.hu 
Szabadsága idején a polgármester helyettesei: Dienes Gábor alpolgármester        
(06-20/219-8129); Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (06-20/250-5746) 
Jegyző: dr. Nagy Gábor (06-25/517-902) jegyzo@rackeresztur.hu 
Képviselők: Dienes Gábor alpolgármester (gdienes76@gmail.com) 
Kókai Dávid (06-20/239-1902) kokaidavid@rackeresztur.hu 
ifj. Cseprekál István (06-30/373-1354) cseprekal@freemail.hu 
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester  (hajcsi75@freemail.hu) 
Szabó Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu 
Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu 
Ügyfélfogadás: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00; 13.00−17.00 
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs. 
Pénztár: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00  
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez, adó-bevalláshoz 
szükséges nyomtatványok. 

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői ●●  Vízszolgáltatás: Vízszolgáltatás: Varga Zoltán     
06-30/598-1269; Csatornaszolgáltatás: Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/819-
5607, Gondi Géza 06-30/868-2293  

Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.; 
telefon: 06-22/460-023) Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Polgármesteri Hivatalban.  
Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)  
Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Birgány Károlyné) 
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808 

Ráckeresztúr Könyvtári, Információs és Közösségi Hely (2465, Ráckeresztúr,  
Hősök tere 4.) Telefon: 06-25/454-655; e-mail: wakonyvtar@gmail.com. Nyitva tartás: 
hétfő: 10.00–16.00; kedd: 10.00–14.00; szerda: 12.00–17.00; csütörtök: 14.00–17.00; 
péntek: 8.00–12.00; szombat: 9.00–11.00; vasárnap: zárva 

Vertikál Zrt. (hulladékszállítás) ● Ügyfélszolgálat címe: 2451 Ercsi, Mártí-
rok útja 47. Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00–17.00; szerda: 7.00–16.00;   
péntek: 7.00–13.00; telefon: 06-30/990-5327; e-mail: ercsi@vertikalrt.hu 

Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039; Körzeti megbízott: Szilukács Krisztián, 
Vásári Dénes: 06-20/210-5166 – Polgárőrség: 06-70/211-6424 

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (www.eon.hu) 
Hibabejelentő: 06-80/533-533 

Ráckeresztúri Mosoly Óvoda (2465 Ráckeresztúr, Korniss u. 25.) 
Telefon:  06-25/455-824; 06-20/852-0342; e-mail: mosolyovoda@rackeresztur.hu 
Étkezés lemondása és rendelése reggel 8 órától 10 óráig: 06-20/852-0332  

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

Posta (2465 Ráckeresztúr, Ady Endre u. 22.) Telefon: 25/455-819. Nyitva tartás: 
hétfő−péntek: 8.00−12.00; 12.30−16.00 (ebédidő: 12.00−12.30) 

Takarékszövetkezet (2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5.)  
Telefon: 25/455-074; 30/435-7047. Nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök:  
7.30–15.30, szerda: 7.30–16.30, péntek: 7.30–14.30 (ebédidő: 12.00–12.30) 

 

MENTŐK: 104          RENDŐRSÉG: 107           
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

Február elején, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 
felrémlik előttem egy régi kép: nagymamámnál, a tiszta-
szobában mindig volt szentelt gyertya. Szép vázában tar-
totta, közvetlenül az előző évben virágvasárnap megszen-
telt barka mellett. Hogy meggyújtotta-e valamikor, nem 
tudom. Egy biztos: a régiek még jobban hitték, érezték a 
szentelt gyertya erejét. 
     Bálint Sándor néprajztudóstól is tudjuk, a gyertya em-
beri természetünket jellemzi, s ez az egyik legrégebbi 
szentelmények egyike. A középkorban február 2-án elő-
ször a tüzet áldották meg, majd ennél a szentelt tűznél 
gyújtották meg azután a gyertyákat. „…a szentelt gyertya 
már az ókeresztény korban Krisztus jelképe. Az egyházi 
értelmezés szerint a viasz emlékeztet Jézus emberi termé-
szetére, a világosság pedig istenségére. Más értelmezés 
szerint a halandóságra, mert a gyertya magát fölemészti, 
hogy másoknak szolgálhasson. Ismét más magyarázat 
szerint az égő gyertya a jócselekedetekkel ékeskedő hitet 
jelképezi, mert amint a gyertya láng nélkül nem világíthat, 
éppen úgy a hit is jócselekedetek nélkül halott” – írja Bá-
lint Sándor az Ünnepi kalendáriumban. 
     Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéhez számos 
népszokás és hiedelem kötődik. A régiek úgy vélték, ha 
ezen a napon szépen sütött a nap, hosszú télre kellett 
még számítani. A szegediek úgy tartották, ha szenteléskor 
nem alszik el a gyertya, akkor jó méztermés lesz. Kiszom-
bori méhészek ilyenkor végigsöpörték a kaptárokat, hogy 
méheik bőségesen mézeljenek. Az asszonyok a szentelés-
ről hazaérve a gyertyából egy csipetnyit a kilincsre tettek, 
hogy mindig békesség legyen a háznál. Megveregették a 
gyertyával a gyümölcsfákat is, hogy szépen teremjenek.  
     A gyertyafény, az akárcsak pislákoló láng segít abban, 
hogy világosságban s a helyes úton járjunk.  

 Gajdó Ágnes 

Megalakult a helytörténeti klub 
 

A magyar kultúra napja alkalmából a települési értéktár bizottság 
és a könyvtár közösen szervezett ünnepséget, melyen a Rácke-
resztúri Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói is közreműködtek. 
Török Regina előadásában hallhatták a résztvevők a Himnuszt, 
majd a felsős színjátszók következtek. Furján Fanni, Kálmán 
Szabina, Bátki Noémi ünnepi gondolatai után Kristóf Ágnes Arany 

János A fülemile című költemé-
nyét mondta el, emlékezve a 
kétszáz esztendeje született 
magyar költőre. 
     Az irodalmi részt követően 
Bereznai Istvánné, a Rácke-
resztúri Települési Értéktár 
Bizottság elnöke szólt az érték-
tárról, az eddig végzett munká-
ról, s bemutatta a megalakuló 

helytörténeti klub terveit. A legfőbb cél, hogy a község történetét 
feldolgozzák, s minden fontos értéket összegyűjtsenek. A jelen-
leg huszonegy értéket tartalmazó tár tovább bővülhet, s a munká-
ba bárki bekapcsolódhat. A javaslattevő űrlap letölthető a telepü-
lés honlapjáról (rackeresztur.hu/rackereszturi-telepulesi-ertektar). 
A könyvtárban szépen gyarapodik a digitális helytörténeti gyűjte-
mény, amely már több mint ezer fotóból, több száz aprónyomtat-
ványból áll. 
     Herkli Antal a temetőkápolna értéktárba vételét javasolta, 
melynek történetét már megírta, s összegyűjtötte az ehhez kap-
csolódó adatokat, fényképeket. Dienes Gábor alpolgármester 
több ötlettel érkezett, felvetette, hogy a déli harangszó s a régi 
osztálytablók is kerüljenek a gyűjteménybe. Bujdosó Jánosné 
Szalai Mária fölajánlotta, hogy megírja a javaslatot Németh   
Mihály páratlan helytörténeti gyűjteményéről, melynek minden-
képpen helyet kell kapnia Ráckeresztúr értékei között. Balpataki 
Katalin történész-muzeológus, a százhalombattai Matrica Múze-
um munkatársa szakmai segítséggel járul majd hozzá az érték-
gyűjtéshez, az értékek megőrzéséhez. 
     A jelenlévők megtekintették az értéktár-kiállítást, feljegyezték 
gondolataikat a vendégkönyvbe. „Nagyon szép és tartalmas ün-
nep volt, és reméljük, sok jó gondolat és javaslat lesz a múltunk 
megőrzésére” – írta a Bendák házaspár.                                    gá 
 

(A cikk szerkesztett változata megjelent a Fejér Megyei Hírlap         
2018. január 29-i számában.)  

Kedves Ráckeresztúriak! 
 

A helytörténeti klub következő összejövetelére 
 2018. március 6-án, kedden, 17 órakor  

kerül sor. 
Vendégünk: Szili Istvánné, az ercsi Szapáry 

Péter Honismereti Szakkör vezetője 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat képvi-
selő-testülete 2018. januári ülésén hozott döntésekről: 
 

● Döntöttünk az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Kft. ügyvezető igaz-
gatói álláshelyére kiírt pályázatról. 
● Elfogadtuk a Ráckeresztúr Római Katolikus Plébániával a 
temető fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló szerződést. 
● Meghoztuk az óvoda működésével kapcsolatban törvény által 
előírt döntéseket. 
● Véleményeztük az iskola felvételi körzetére vonatkozó állás-
foglalást. 
● Pályázatot írtunk ki a helyi civil szervezetek támogatására. 
● Megtárgyaltuk néhány nem helyi társadalmi szervezet támo-
gatás iránti kérelmét. 
● Hozzájárultunk a védőnők képzési és egyéb költségeihez. 
● Megerősítettük azt a korábbi döntésünket, hogy anyagilag 
segítjük a nyelvvizsgát sikeresen megszerző diákokat. 
● Határozatot hoztunk a napi önkormányzati feladatokat érintő 
több kérdésben. 
● Törvényi kötelezettségnek eleget téve felülvizsgáltuk a roma 
nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodást. 
● Elfogadtuk a köztemetőről szóló önkormányzati rendeletet, 
megtárgyaltuk a temető fenntartásával és üzemeltetésével kap-
csolatos feladatokat. 
● Önkormányzati rendeletet alkottunk az önkormányzat saját 
halottjává nyilvánítás szabályairól. 
● A polgármesteri hivatal beszámolt a 2017. évi adóztatási 
tevékenységéről, a Gazdasági Bizottság pedig az elvégzett 
munkáról. 
● Tárgyaltunk a polgármester szabadságáról a törvényi előírá-
sok szerint. 
● Elfogadtuk a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést. 
● Módosítottuk a dr. Bánovics Ilona háziorvossal kötött szerző-
dést és a dr. Zsolnai Csaba Balázs nőgyógyásszal kötött szer-
ződést. 
● Megbíztunk egy vállalkozót a fűnyírással kapcsolatos felada-
tokkal. 
● Állást foglaltunk a Soros-tervként ismert, bevándorlással 
kapcsolatos elképzelés elutasításáról. 
● Zárt ülésen döntöttünk a települési támogatásokról. 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK   

Friss hírek, információk: 
www.rackeresztur.hu 

H U L L A D É K S Z Á L L Í T Á S I  N A P T Á R ,  2 0 1 8  

Tisztelt Ráckeresztúriak!                
 

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 Iskolásokért Alapítvány 
Adószám: 18489509-1-07 

 
 
 

Ráckeresztúri „Őszirózsa”  
Nyugdíjas Klub Egyesület 
Adószám: 18496608-1-07 

 
 
 

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

 
 
 

Református Rehabilitációs Alapítvány 
Adószám: 18492415-1-07 

  
 
 

Szív Csücske Alapítvány 
Adószám: 18731349-1-07  

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 

Tájékoztató 
 

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zrt. (NHKV Zrt.) az állami hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátására létrehozott szervezet, amely jogo-
sult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedé-
sére, továbbá az abból eredő hátralékok kezelésére. 
     Az NHKV Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási 
díjhátralékok kezelésével és beszedésével 2018. január 
1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot 
bízta meg.  
     A konzorcium feladatait az NHKV Zrt.-vel és az önkor-
mányzatokkal együttműködésben látja el. 
     Ráckeresztúr közigazgatási területén a konzorcium 
megbízásából a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhát-
ralékok kezelését az Agenda Kontroll Kft. (székhely: 2220 
Vecsés, Bertalan u. 34., adószám: 14057919-2-13) végzi. 
     A díjhátralékok kezelésében segítő, részt vevő sze-
mély(ek) pontos megnevezéséről, elérhetőségéről ké-
sőbb adunk tájékoztatást. 
     Az NHKV Zrt. és a konzorcium célja a díjhátralékok és 
a lakosság terheinek csökkentése. 

Agenda Kontroll Kft. 

Pro Voluntarius-díj ● Az önkéntesség, a hátrányos helyze-
tű társadalmi csoportok esélyteremtése és a gyermekvéde-
lem területén kiemelkedő munkát végző embereknek, intéz-
ményeknek adtak át miniszteri elismeréseket január végén 
Budapesten. Pro Voluntarius-díjat kapott a Magyarországi 
Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziójának 
Drogterápiás Otthona. Az elismerést Victorné Erdős Eszter 
intézményvezető vette át.                                                   ■ 
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Önkéntes tűzoltók Ráckeresztúron  
 

Néhány évtizede virágzott Ráckeresztúron és a környező 
településeken az önkéntes tűzoltó egyesületi forma, ám a 
rendszerváltással elsikkadtak, megszűntek, ma már csak 
az idősebbek emlékeiben él a szerveződés, és egypár fotó 
maradt fenn az utókor számára.  

Néhány lelkes önkéntes úgy határozott, hogy három tele-
pülés – Martonvásár, Tordas, Ráckeresztúr – együttműkö-
désében ismét életre kelti ezt a hagyományt. 2017. no-
vember 13-án Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
néven a cégbíróság hivatalosan is nyilvántartásba vette a 
szervezetet, melynek elnöke dr. Pimper László. Az elmúlt 
hetekben magasabb fokozatra kapcsolhatott a tagtoborzás 

és az eszközbeszerzések 
tervezése. Az egyesület ön-
kéntes tűzoltói jelenleg negy-
venen vannak, ennek mint-
egy fele ráckeresztúri lakos. 
     Az egyesület erre az évre 
kitűzött célja, hogy mindhá-
rom település rendelkezzen 
legalább egy-egy kisméretű, 
gyorsan bevethető felszere-
lés-szállító járművel. Ezekkel 
biztosítható a különféle esz-
közök beavatkozási helyszín-
re juttatása, úgymint tűzoltó 
felszerelések, védőruhák, 
illetve különféle nagy értékű 

műszaki mentőeszközök, például láncfűrész, hidraulikus 
feszítő-vágó és szivattyú. Távolabbi cél, hogy a szervezet 
vállalt „működési területén” egy gépjárműfecskendő is 
készenlétben álljon, ezzel tovább erősítve mindhárom tele-
pülés és a térség biztonságát.  

Az eszközbeszerzések érdekében a Marton ÖTE különfé-
le pályázatokon kíván részt venni, és támogatókra is szá-
mít, az alapvető működési költségeiket a helyi önkor-
mányzatokkal együttműködve kívánjuk előteremteni. 
     A helyi önkéntes tűzoltósági erők létrejöttével a rövi-
debb vonulási időnek, illetve az alapos helyismeretnek 
köszönhetően korábban kaphatnak segítséget a kárt 
szenvedők. A helyi tűzoltók a több egyidejű káresemény, 
illetve a nagyobb balesetek bekövetkezése esetén is je-
lentős segítséget tudnak nyújtani a hivatásos egységeknek. 
     Az elmúlt hónapok során megteremtett feltételeknek 
köszönhetően együttműködési megállapodást kötöttünk 
az érdi hivatásos tűzoltó parancsnoksággal, mely alapján 
önkéntes tűzoltóink 2018. február 15-től riaszthatóak Mar-
tonvásár, Tordas és Ráckeresztúr települések területére. 
     Nem lebecsülendő az önkéntes helyi tűzoltóság közös-
ségformáló hatása sem, ugyanis a helyi rendezvények 
biztosításán túl különféle programok szervezésében is 
tevékenyen részt kívánunk venni, például tűzoltó bemuta-
tókkal, gyermeknap és tűzoltónap szervezésével. A helyi-
ek biztonságtudatosságának erősítésében is komoly sze-
repet tudunk vállalni. Mivel a településeken jelentős ha-
gyománya van az önkéntes tűzoltó mozgalomnak, így az 
első szervezet 1888. évi megalakulásának 130. évforduló-
ját ismét méltó módon tudjuk megünnepelni. 
     Február 3-án elkezdődött az egyesület tűzoltói képzett-
séggel nem rendelkező tagjai számára a 40 órás önkén-
tes tűzoltó tanfolyam, melynek Ráckeresztúr ad otthont. 
Az elméleti képzésre az iskola Hősök téri épületében, míg 
a gyakorlati feladatok elsajátítására a tornacsarnok mel-
letti bitumenpályán kerül sor. A tanfolyam vizsgával zárul, 
melynek tervezett időpontja április 7-e. 
     Az egyesületi életéről és eredményeiről a     
tuzoltosag.martonvasar.hu weblap ad tájékoztatást. Az 
ote@martonvasar.hu elektronikus levélcímen várják az 
önkéntes tűzoltó munkába bekapcsolódni kívánók – külö-
nösen a tehergépjármű vezetői engedéllyel rendelkezők – 
jelentkezését. 

Dienes Gábor 

Gondolatébresztő… 
 

„A nemes ember szerény a   
szavaiban, de tettei nagyobbak 
a szavainál.” 
 

(Konfuciusz) 
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Tájékoztató a temetővel kapcsolatos döntésekről 
 

A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos kérdé-
sekkel már régóta foglalkozott a képviselő-testület, legutóbb 
azonban fontos döntésekre szánta el magát. A temetkezésre 
használt ingatlan részben a Ráckeresztúr Római Katolikus Plébá-
nia tulajdona, de a temető rendben tartása érdekében az önkor-
mányzat végzett eddig is szinte minden helyben adódó munkát, 
és viselte annak több millió forintra rúgó éves költségeit. Egy 
régebbi, mára elavult megállapodás alapján a sírhelymegváltási 
díjak felét adta át az egyház, mely azonban a szükséges ráfordí-
tások töredékét fedezte csak. A temető üzemeltetését a Plébánia 
munkaerő és anyagi források hiányában önállóan nem tudta vál-
lalni. Az Egyházmegyei Hivatal egyértelműen úgy nyilatkozott, 
hogy a temető fenntartásához a saját költségvetéséből eddig sem 
adott hozzájárulást, és ezután sem tudja ezt megtenni.  
     Mivel a temető rendben tartása mindannyiunk közös érdeke, 
így jutottunk arra a megegyezésre az egyházközség helyi képvi-
selőivel és az Egyházmegyei Hivatallal, hogy az önkormányzat 
átveszi a temető fenntartását, üzemeltetését, és viseli az ezzel 
kapcsolatos költségeket is az erről szóló szerződés alapján. E 
feladat végrehajtása érdekében az önkormányzat rendeletben sza-
bályozza mindazt a kérdést, amelyre a törvény felhatalmazást ad.   

Ennek megfelelően 2018. március 1-jén lép hatályba a közteme-
tőről szóló 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet, mely tartal-
mazza 

a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb 
helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket; 

a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének sza-
bályait; 

a temetési hely gazdálkodási szabályait; 
a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tár-

gyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait; 
temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési 

hely megváltásának és újraváltásának díját, a 
temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmé-
nyek és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
igénybevételének díját; 

a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb 
vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét. 

 

Meghatároztuk 
a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját, 
a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalko-

zásszerűen munkát végzők által fizetendő 
temetőfenntartási hozzájárulás díját, 

a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított 
szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgálta-
tók által fizetendő díjat, 

a temetőbe való behajtás díját. 
 

Az új feladatok ellátását az önkormányzat jelenlegi dolgozói kö-
zött osztotta fel. Az önkormányzat részéről a temetővel kapcsola-
tos adminisztratív feladatokat Bokorné Illyés Ibolya fogja ellátni 
(sírhelymegváltás, temetések egyeztetése, sírhelyek nyilvántartá-
sa stb.), a temetőgondnoki napi gyakorlati feladatokat pedig    
Kovács Antal végzi majd (temető nyitása-zárása, rendszeres 
állapotfelmérés, takarítás, kisebb munkák elvégzése, stb.). 
 

Az a célunk, hogy a temető minél rendezettebb képet mutasson, 
méltó legyen kegyeleti funkciójához és a településhez. Ehhez 
azonban szükség van a lakosság együttműködésére, segítő 
szándékára is. A jövőben szeretnénk a temetőben kisebb fejlesz-
téseket, korszerűsítéseket is végrehajtani. 

Ennek érdekében jelentősen megnöveltük a sírhelymeg-
váltás díjait, és új díjakat is bevezettünk. Ennek az a célja, 
hogy a temetőre fordított költségek legalább egy részét 
beszedje az önkormányzat, amit aztán újra a temető fenn-
tartására fordíthat.  
     Másrészről a megnövekedő temetkezési költségek-
hez igazodva jelentősen megnöveltük az adható tele-
pülési támogatás mértékét (200 000 Ft-ra), hogy a helyi 
lakos hozzátartozók benyújtott kérelmére hozzájárulhas-
sunk az anyagi terhek viseléséhez.  
     Az eddigi szabályoknak megfelelően továbbra is beadható 
kérelem a temetés költségeihez való hozzájárulásra, a 
jövőben pedig az egy főre jutó jövedelemtől függetlenül 
kérelem adható be a sírhelymegváltási díj megfizetésére is.  
A megállapított díjak a következők: 
1. Temetési hely megváltásának és újraváltásának 
használati időre szóló díja: 

2. A ravatalozó temetkezési szolgáltatók számára megál-
lapított bérleti díja: 
     a) 20 000 Ft + áfa temetési alkalom 
3. A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőben 
vállalkozásszerűen munkát végzők (pl. sírköves) számára 
megállapított temető-fenntartási hozzájárulás díja: 
     a) 5000 Ft + áfa/munkavégzési nap vagy 
     b) 20 000 Ft + áfa/negyedév 
4. A köztemetőbe való behajtás díja (gépjárművel): 
     a) 5000 Ft + áfa/alkalom vagy 
     b) 20 000 Ft + áfa/negyedév 
 

5. Az egyéb köztemetői létesítmények, illetve az üzemel-
tető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 
temetkezési szolgáltató által fizetendő díjak: 
     a) halotthűtő használata: 5000 Ft + áfa/nap/elhunyt 
     b) áramvételezés: 5000 Ft + áfa/alkalom 
     c) vízvételezés: 5000 Ft + áfa/alkalom 
 
 

A lakosság számára a víz vételezése – kizárólag sírgon-
dozás céljára – továbbra is ingyenes! 
 

Az önkormányzat az eddigi gyakorlattal egyezően, az egy-
házi szertartásrendnek megfelelően biztosítja az egyházi 
temetések lebonyolítását.  
 
 

A képviselő-testület a köztemető nyitva tartását a követke-
zőképpen határozta meg: 
     a) április 1-től szeptember 30-ig 6:00-20:00 óráig, 
     b) október 1-től március 31-ig 8:00-18:00 óráig, 
     c) október 31-től november 2-ig 0:00-24:00 óráig. 
 

Az említett önkormányzati rendelet – ahogy a többi is – az njt.hu 
(Nemzeti Jogszabálytár) honlapon bárki által megtekinthető. 
 

Az, hogy a temető gazdája immár az önkormányzat, nem 
befolyásolja a temetések gyakorlati lebonyolítását, a kegye-
leti jogok gyakorlását. Minden szereplővel igyekszünk to-
vábbra is kölcsönösen együttműködni. Reményeink szerint a 
lakosság csak pozitív irányú változásokat tapasztal majd, 
ehhez azonban kérjük a türelmüket és megértésüket. 

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 

Temetési hely 
 
 

egy koporsós sírhely 
két koporsós sírhely 
koporsós sírbolthely 
(kripta) 
urnafülke hely 
urnasírhely 
urnasírbolt hely (kripta) 

Használati idő 
 
 

25 év 
25 év 
60 év 

 
10 év 
10 év 
20 év 

Megváltási, újra-
váltási díj (Ft+áfa) 

 

100 000 
200 000 
300 000 

 
100 000 
100 000 
100 000 



2018. február                                                                                                                                7 

 

RÁCKERESZTÚRIAK AZ I .  VILÁGHÁBORÚBAN  

Mádai Ferenc Ráckeresztúron született Mádai  
István és Turán Julianna napszámosok harmadik 
gyermekeként; 1879. október 19-én keresztelték. 
A Nagy Háborúban halt hősi halált, nem tudni, 
mikor. 
 
 

A nagy háború ráckeresztúri hősi halottait közel négy éve kuta-
tom, ám minden igyekezet ellenére is vannak olyanok, akikről a 
faluban szinte semmilyen adatot nem sikerült találnom. Közéjük 
tartozott 2017 őszéig – a hősi halált halt – Mádai Ferenc is, ami-
kor összehozott a sors két unokájával, akik megőrizték nagyap-
juk családjának több mint százéves fényképeit és egy vöröske-
resztes értesítést. Ez utóbbi, röviden arról tudósítja 1919 febru-
árjában nagyanyjukat, Herkli Évát, hogy férje a szerb harctéren 
hadifogságba esett.  

A Mádai család ősei már 1734-től jelen vannak a megyében. 
Mádai Ferenc miután leszolgálta békeidőben a katonaidejét, 
1902. május 6-án oltár elé vezette a szomszédban lakó özvegy-
asszony lányát, Herkli Évát, akivel négy leánynak és két fiúnak 
adtak életet. Felnevelésüket azonban csak egyikükre testálta a 
sors. 

A Nagy Háború kitörésekor a XVI. hadtest alárendeltségébe 
tartozó székesfehérvári 17-es népfelkelő ezredhez sorozták, sok 
falubélijével együtt. A legénység csupa 33–36 év közötti fiatal 
rugalmas, értelmes, de már megkomolyodott, munkában edzett 
falusi földműves férfi, és ők talán kitartóbbak is, mint a tényleges 
17-es honvédek.  

Az ezredet a balkáni hadszíntérre irányították, ahol utat javítot-
tak, és a határ mentén portyáztak. A Drinától nyugatra a 
komitácsok sorozatos orvtámadásokat intéztek katonáink el-
len, ami megnehezítette csapataink folyón való átkelését. A 
két Drina menti csata, az állásharcok, a novemberi havazás és 
a rendkívüli hidegek megtizedelték a népfelkelők sorait. Had-
seregparancsban nem is marad el a dicséret.  
     Mádai Ferenc az 1914. decemberi általános visszavonulá-
sig bárhol kerülhetett a szerbek fogságba, és ha nem sebesült 
meg, akkor elszenvedője lehetett a 820 km-es Halálmarsnak, 
ami Vloráig tartott, ahonnan aztán Asinara szigetére hajózták 
a még életben maradt, legyengült, élő-halott foglyokat. Az ő 
megpróbáltatásaik azonban – ahogy ma már tudjuk – ott sem 
értek véget. 
     A Bécsben 1916. 7. 25-én kiadott 445. veszteséglistáról 
csupán annyit tudhatunk meg róla, hogy tartalékos gyalogos a 
8. században, és a szerb hadifogolycsoportban szerepel a 

neve. Ennél több a ráckeresztúri halotti anyakönyvben olvas-
ható: 1921-ben az Adonyi Járási Bíróság végzése holttá nyil-
vánította: Mádai Ferenc 38 éves mezőgazdasági napszámos, 
felesége Herkli Éva, meghalt a szerb fronton 1917. XII. 31-én. 
(Ez utóbbi dátum kreált dátum, amit a bírósági végzésekben 
gyakran láttam, ha nem volt ismert a hősi halál időpontja.) 
     A kutatás ezzel lezárult, a Bécsi Hadilevéltár száz év eltel-
tével sem közölt pontosabb információt. Bárhol esett is el,      
nyugodjon békében idegen földben! 

Prága Ildikó 
 

Forrás: familysearch.org; Ráckeresztúr halotti anyakönyvek; a 
Mádai család fotói; 17-esek a Világháborúban; Vörösmarty  
Mihály Könyvtár, Székesfehérvár 

A kép jobb szélén Mádai Ferenc hegedül, a nagybőgő mellett Mádai József 

Balról: Mádai Julianna, Terézia, Mária, Ferenc, Margit, Herkli Éva, József 
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Diákolimpiai bajnok karatéka 
 

Néha a jó hírek lassabban kelnek szárnyra, 
mint a rosszak. Vajon miért? A kérdés persze 
költői, a választ sejtjük csupán – a lényeg 
azonban, hogy örömteli eseményről számol-
hatunk be: a ráckeresztúri Bokrodi Levente  
diákolimpiai bajnok lett karate sportágban.  
     A XXII. WKF Karate Diákolimpiát 2017. 
november 11-én rendezték Szigetszentmikló-
son, a városi sportcsarnokban. A versenyen 
ötvenhárom egyesület több mint négyszáz 

versenyzője indult Levente az Ercsi Harcművészeti Egyesület színei-
ben remekül helytállt. A hat-hét évesek között aranyérmet nyert kumite kategóriában, katában ezüstöt szerzett. 
Mestere, Ujvári József három éve foglalkozik a tehetséges fiúval, s Levente sportpályafutását szülei is támogatják.  
– Szinte minden hónapban megyünk valamilyen versenyre – meséli Levi édesapja, Tibor. – Jártunk már Csepe-
len, Vértesszőlősön, Bátaszéken, Szigetszentmiklóson, s egyik helyről sem távoztunk érem és oklevél nélkül. 
     S hogy miért a karatét választotta Levente?  
– Láttam egy filmet, amiben karatésok küzdöttek, s nagyon megtetszett – mondja az ifjú ember. – Már óvodás-
koromban kezdtem edzeni, s jelenleg is heti két alkalommal járok Ercsibe. Otthon is gyakorlom a formagyakor-
latokat, de a küzdést is.  
– Főleg apa a „bokszzsák” – veszi át a szót Bernadett, az édesanya. – Úgy gondoljuk, fontos, hogy a fiunk rend-
szeresen sportoljon, mozogjon. Ez nem azt jelenti, hogy sosem gépezhet például, de megvan mindennek a maga 
ideje. A karate arra is jó, hogy fejlessze a koncentrációképességet, az önuralmat, mindennek Levi az iskolában is 
hasznát veszi. Most első osztályos, jól tanul, szorgalmas. A diákolimpiai bajnoki cím a továbbtanulásnál plusz-
pontokat jelent majd. 
     Ebben az évben is minden hónapra jut verseny. Szurkolunk, hogy Levente jól szerepeljen.                         gá 

A Népkör Egyesület 
tevékenységéről 
Ez történt 2017-ben 

 

Január 1.: Az új esztendőt 
Pákozdon köszöntöttük, 
reggelig maradtunk, jól érez-
tük magunkat. 
Január 7.: Meghívást kap-
tunk a Papp László Sportaré-
nába, köszönet érte Kupi 
Gábornak. 

Január 21.: Több tagunk részt vett az Abigél című előadáson, a 
magyar kultúra napja alkalmából. 
Január 22.: Nótadélután Budapesten. Színházlátogatás Száz-
halombattán. 
Februárban Gárdonyban kapcsolódtunk ki (fürdés), s Ercsiben 
vendégeskedtünk. Pákozdon jártunk Csordás István meghívásá-
ra, majd 19-én Budapesten nótaesten vettünk részt. 
Márciusban Budapesten jártunk színházban és nótaesten. Rác-
almáson szavalóversenyen szerepeltünk. A hónap végén Hajdú-
szoboszlóra utaztunk pár napra. 
Április 8.: Batyusbál Besnyőn. 
Április 20.: Martonvásáron nyugdíjas találkozón vettünk részt. 
Április 22.: A Darázsderék-délutánon vendégeskedtünk. 
Április 23.: Nótaest Budapesten. 
Április 29.: A Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület 
estjén jártunk. 
Május 1.: Részt vettünk a közösségi park kialakításában a haj-
dani kőbánya helyén. 
Május 13.: Besnyőn vendégeskedtünk. 
Május 21.: Néhányan színházban jártunk Százhalombattán. 
Június 7.: Kemény Ágika meghívására Budapesten jártunk. 
Június 16.: Látogatás a Fővárosi Nagycirkuszban – köszönet 
érte Axt Lászlóné Ibolyának. 

Július 8.: Látogatás Dunaújvárosban – nótaest. 
Július 14.: Fürdés Tamásiban. 
Augusztus 12.: Kirándulás Esztergomba. 
Augusztus 18.: Leányfalu volt az úti cél. 
Szeptember 16.: Nyugdíjas találkozó Besnyőn. 
Szeptember 19.: Idősek napi rendezvény Rácalmáson. 
Szeptember 30.: Egészségnap Ráckeresztúron. 
Október 12.: Idősek napja Besnyőn. 
Október 14.: Tolnanémediben jártunk. 
Október 21.: Szabadegyházán vettünk részt az idősek napi 
rendezvényen. 
Október 28.: A Mákvirág-rendezvényen jártunk. 
November 10.: Szabadkára kirándultunk ercsi barátainkkal. 
November 11.: A BOR-ÁSZOK Márton-napi rendezvényén 
vettünk részt. 
November 18.: Beloianniszban, Görögfaluban jártunk az ottani 
nyugdíjas klub meghívására. 
November 25.: A Népkör évzáró rendezvénye. 
December 17.: Adventi gyertyagyújtás, melyen a község civil 
szervezetei működtek közre. 
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm az áldozatos munkáját, 
a támogatóknak a sok-sok segítséget. Köszönöm! Mindenkire a 
Jóisten áldását kérem. 

Paizs Istvánné 
a Népkör elnöke 
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Martonvásáron márciusban 
nyíló varrodánkba keresünk  
szakképzett varrónőket,  
betanított munkásokat,  

szabót, illetve  
divattervezőt. 

 

Munkavégzés 8 órás  
főállásban, délelőtt-délutáni munkarendben. 

Jelentkezéseket a 30/929-9885  
telefonszámon, illetve a  

timea.ambach@ambachkft.hu címen várjuk. 

Védőoltásokkal a betegségek ellen  
 

Mikor a védőoltásokról beszélünk, érdemes már az elején le-
szögezni, vannak kötelező és nem kötelező védőoltások. A 
kötelező védőoltások beadása már egészen kicsi korban elkez-
dődik. Az Országos Epidemiológia Központ pontosan megha-
tározza az oltási sorrendet.  
     Nagyon kevés betegség van, ami az oltásokat ellenjavallja. 
Ilyen többek között a magas lázas betegség, veleszületett és 
szerzett immunhiányos állapot. Várandósság alatt a háziorvos-
sal egyeztetni kell a védőoltás szükségességéről.  
     A gyermekkori oltásokat úgynevezett oltási naptár szerint, 
meghatározott életkorban alkalmazzák. Az első védőoltás, amit 

a születése 
után, még a 
k ó r h á z b a n , 
s z ü l é s z e t i 
intézményben 
megkap a 
csecsemő, az 
a TBC, azaz 
tüdőgümőkor 
ellen van. 

Leggyakrabban az oltás helyén duzzanat, bőrpír, néha ned-
vedző elváltozás alakul ki, ami magától gyógyul.  
     A következő védőoltás 2-3-4-18 hónapos korhoz kötődik, ez 
a DTPa-IPV-HiB (torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, 
járványos gyermekbénulás és a hemophilus infilenzae B) 
elleni oltóanyag-kombináció. 2-4-12 hónapos korban a csecse-
mők a pneumococcos okozta megbetegedésekkel szemben 
is védettséget szereznek. MMR ( kanyaó, járványos fültőmi-
rigy-gyulladás, rózsahimlő) ellen 15 hónapos korban esedé-
kes az oltás. Élő legyengített törzseket tartalmaz, ezáltal aktív 
immunizálással alakít ki védelmet a betegség ellen. Ezt az 
oltást az iskola 6. osztályában, 11 éves korban meg kell ismé-
telni.  
     Csecsemő- és kisgyermek kori oltások után fellélegezhet-
nek a gyerekek, mert a következő kötelező védőoltás betöltött 
6 éves korban következik, ami egy ismétlő védőoltás, ez a 
DTPa-IPV. Ezt az oltást 11 éves korban iskolai kampányoltá-
sok keretében kell ismételni. A kötelező oltások sorába tartozik 
a hepatitis B elleni védőoltás, amit 7. osztályos tanulók kapnak.  
     A kötelező oltásokon kívül vannak nem kötelező, úgyneve-
zett szabadon választható védőoltások. Amíg az eddig említett 
oltások térítésmentesek, a szabadon választhatókért fizetni 
kell. 
     Számos védőoltás létezik, a teljesség igénye nélkül említek 
meg néhányat. Elsőnek a meningococcus C elleni oltást, amit 
már csecsemőkorban lehet alkalmazni. Igen súlyos betegsé-
get, akár halált is okozhat. 

Következőként a rotavírus okozta hányás-hasmenés elleni 
vakcinát említeném meg. A hasmenés és a hányás is súlyos 
kiszáradásos állapothoz vezethet, amely gyakran kórházi 
kezelést igényel. A korábbiaktól eltérő módon ez egy szájon 
át alkalmazandó vakcina. A sorban a következő a varicella, 
azaz bárányhimlő elleni védőoltás. Egy éves kor felett al-
kalmazható és a védettség eléréséhez 2 vakcina szükséges. 
A nem kötelező védőoltások közé tartozik a meningoccus 
B elleni vakcina is. Csecsemőknek és két éven aluli gyere-
keknek ajánlott, de nagyobb gyermekeknél és felnőtteknél is 
alkalmazható.  
     Kullancs encephalitis ellen is létezik védőoltás-sorozat,  
bármelyik életkorban alkalmazható. Az oltássorozat meneté-
ről a házorvossal kell egyeztetni. Influenza elleni oltásról is 
érdemes a háziorvosnál érdeklődni, ugyanis ha valaki a 
rizikócsoportba tartozik, akkor az oltás térítésmentes.  
     Nem kötelező, de választható oltás, a 7. osztályos lányok 
szülei igényelhetik lány gyermekeik számára a humán 
papillomavirus (HPV) elleni oltóanyagot, iskolai kampányol-
tás keretében.  
     Külföldi utazás előtt érdemes informálódni az érintett orszá-
gokban előforduló súlyosan fertőző betegségekről, amelyek vé-
dőoltásokkal megelőzhetők lehetnek.  
     Védőoltások ritka esetben okoznak mellékhatásokat, szövőd-
ményeket. Ezért érdemes mérlegelni az oltások beadása után 
fellépő esetleges mellékhatásokat és az oltás elmulasztásával 
járó betegség veszélyét. Leggyakoribb oltási reakciók lehetnek: 
duzzanat, bőrpír az oltás helyén, fájdalom, hőemelkedés vagy 
ritkán láz fordulhat elő. MMR oltás után kiütések, láz vagy a nyál-
mirigy duzzanata is előfordulhat.  
     Ha bármilyen kérdése merült fel a védőoltásokkal kapcsolat-
ban, nyugodtan forduljon kérdéseivel háziorvosához vagy a vé-
dőnőhöz. Kérdéseikre szívesen válaszolunk. 

Peszter Zsuzsanna védőnő 
(Forrás: Epinfo módszertani levele a 2016. évi védőoltásokról)  
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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!)  

Hirdetésfe ladás a  06-20/405-8315-ös  te lefonszámon vagy   
a  rackeresztur i .hirmondo@gmai l .com e-mai l  c ímen.  

Szobanövények télen 
 
Annak ellenére, hogy télen 
szárazabb a szobák levegője, a 
növények kevesebb vizet igé-
nyelnek a szokásosnál. Lehet, 
hogy a cserépben a föld felszí-
ne már száraz, de csak akkor 
adjunk vizet a növénynek, ha 

az egy-két centi mélységben is szá-
raz. A víz hőmérséklete legyen közel azonos, mint a levegőé. 
     A különböző növények különböző locsolási időpontot igényelnek. Ne 
várjuk meg, amíg sárgulni, száradni kezdenek a levelek, csak mert egyszerre 
szoktuk megöntözni az összes virágot. 
     Ha van elég hely a fürdőszobában, érdemes ide áthelyezni a növények 
egy részét, meghálálják a páradús levegőt. De egy párologtató edény közel-
sége is szép eredményeket hozhat. A növények vízzel való permetezése 
nem árt, de naponta többször kellene elvégezni ahhoz, hogy megfelelő 
eredményt érjünk el, hiszen a fűtött szobában gyorsan elpárolog a víz a 
levelekről. 
     Télen máshogy érkezik a napfény az otthonunkba, ezért elképzelhető, 
hogy meg kell változtatni a növények helyét ebben az időszakban. Ha ez 
nem lehetséges, akkor legalább cserélgessük a növények helyét pár naponta, 
hogy mindegyik elegendő fényhez jusson. 
     Mivel télen nem nőnek a növények, külön táp sem kell nekik, ezzel vár-
junk tavaszig. Az átültetés és egyéb beavatkozás a tavaszi teendők közé 
tartozik.                                                                                                  KL 
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GYORSAN, FINOMAT 
 

Sajtos rúd 
 

Hozzávalók:  
A tésztához: 30 dkg finomliszt, fél 
csomag sütőpor, 1 kk só, 1 tojássár-
gája, 2 ek tej, 2 ek tejföl, 15 dkg 
olvasztott vaj 
A tetejére: 1 tojásfehérje, 15 dkg 
reszelt sajt 
Elkészítése 
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, 
majd lisztezett deszkán ½ cm-re 
nyújtjuk. A tetejét felvert tojás fehér-
jével lekenjük, majd reszelt sajttal 
megszórjuk. Tetszőleges formára 
(négyzetekre, rudacskákra stb.) 
vagdossuk, és szilikonos sütőpapír-
ral fedett tepsire rakosgatjuk.  
180 fokra melegített sütőben 18 
percig sütjük. Egy nagy tepsivel sül 
ki belőle. 
Tipp 
Nagyon finom, omlós. Érdemes 
dupla adaggal indítani. 

 

(Forrás: mindmegette.hu 

SZAMURÁJ 07 KFT. 
AKCIÓK 

TÁVFELÜGYELETI  

SZOLGÁLTATÁS  

1000 forinttól! 

AKCIÓS  
ESZKÖZCSOMAGOK  

SZERELÉSSEL  
MÁR 27 000 Ft-tól! 
A RÉSZLETEKÉRT  

ÉRDEKLŐDJÖN: 

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

www.szamuraj07.hu 
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Az én iskolám: 
a budapesti Öveges József Szakgimnázium és  

Szakközépiskola 
 

A budapesti Öveges József Szakgimnáziumban tanulok 
környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakon 11. osz-
tályban. Az iskolában lehetőség van ezen kívül még gé-
pész és mikroelektronikai szakokon is tanulni. A képzé-
sek ideje négy év, ami alatt érettségit szerezhetünk, kö-
telező jelleggel az adott szakirányból is teljesíteni kell az 
érettségit, ami az én esetemben ez környezetvédelmi és 
vízgazdálkodási alapismeretek szakmai érettségi lesz. 
Érettségi után lehetőség van felsőoktatásban tanulni, 
vagy OKJ-s szakmát szerezni, ami még +2 év, de ez a 
képzés már nem a mi iskolánkban történik, hanem egy 
másik intézményben.  
     Fontos tudni, hogy a tanítás 7:15-kor kezdődik, ezért 
reggel az 5:56-os busszal megyek Martonvásárra, onnan 
a 6:10-es vagy 18-as vonattal Kelenföld felé veszem az 
irányt, ahová 6:42-re érkezem meg, és innen a 8E busz-
szal négy megállót utazva az iskola környékére is érek.  
     Saját szakomról: sokaknak megtévesztő lehet a szak-
ma elnevezése: „Környezetvédelem”. Nagy részben el-
méletet tanulunk, laboratóriumi számításokat, eljáráso-
kat, fizikai, kémiai, biológiai összefüggéseket, melyeket 
különböző ipari technológiák alapjaként szolgálhatnak. 
Tanulunk még környezettant, geológiai, meteorológiai, 
ökológiai ismereteket is szerzünk a négy év során, amire 
nagy szükségünk is lesz majd az érettségin.  
     A tanárok barátságosak, rugalmasak és közvetlenek 
a diákokkal. Gólyanapunk nincs, de számos programot 
és versenyt, tanulmányi és szakmai kirándulást szervez 
az iskola év közben.  
     Azok számára ajánlom ezt az iskolát, akik biztosak 
abban, hogy ezen szakmák egyikét szeretnék tanulni 
akár OKJ- vagy egyetemi szintig. Én nem a környezetvé-
delem irányába szeretném folytatni tanulmányaimat, de 
ennek ellenére nem bántam meg, hogy ide jöttem, úgy 
érzem, hogy a megszerzett tudás akármilyen téren is, de 
csakis hasznos lehet számunkra.  

Paizs Ferenc 

Kedves Diákok! 
  

Írjátok meg élményeiteket, gondolataitokat! Ajánljá-
tok másoknak is kedvenc könyveteket, filmeteket, 
kirándulóhelyeteket! Bemutathatjátok iskolátokat, 
jövőbeli terveiteket. Várjuk írásaitokat! A legjobbak, 
legérdekesebbek megjelenhetnek a Hírmondóban.  

A szerk. 

ÍGY ÍRUNK MI 
Agrárgép-show a fővárosban 

 

A kelet-közép-európai térség egyik legismertebb ag-
rárkiállítását 36. alkalommal rendezték meg Budapes-
ten. Idén az AGROmashEXPO, AgrárgépShow kiál-
lítások mintegy háromszáz kiállítója mutatta be leg-
újabb termékeit, szolgáltatásait. Az input-gépesítés-
logisztika területének legszélesebb kínálatát láthatták a 
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont teljes terüle-
tén: hét pavilonban, két sátorban és a szabadterülete-
ken. Egyidejűleg a Magyar Kert, illetve a Szőlészet és 
Pincészet szakkiállításokat is meg lehetett tekinteni. 
     Nálunk családi szokás, hogy minden évben felke-
resünk valamilyen hasonló témájú kiállítást. Az lenne 
a furcsa, ha egy évben legalább egyszer nem jutnánk 
el ilyen helyre. Kiskorom óta érdekel a földművelés, a 
növénytermesztés és főként a traktorok. Minden év-
ben megnézzük a régi/új gépeket, ha lehet, egészen 
közelről. Nagyon nagy élményben volt részem most 
is. Sokféle szórólapot, naptárt, talajművelésről szóló 
tájékoztatót kaptunk, és még nyereményjátékon is 
részt vehettünk, egy hatalmas táskát nyertünk.  
     Remélem, ez a kis beszámoló felkelti érdeklődése-
teket, s a jövőben ellátogattok majd néhány ilyen ese-
ményre. 

Kép és szöveg: Raffer Dorina 
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Auguszta 26 története 
 

Vajon hány olyan állatot ismerünk, 
aminek szobrot állítottak? Elsőként 
talán mindenkinek a csodálatos 
versenyló, Kincsem jut eszébe, 
annál is inkább, mert róla már 
filmet is forgattak. Azután a híres 
mentőkutyára, Mancsra gondolha-
tunk. Hány meg hány reményvesz-
tett családnak adott újra hitet, 
amikor a romok alatt kiszimatolta a 
még élő embereket. A miskolciak 
kedvelt kutyája több száz életet 
mentett meg a világ számos orszá-
gában. 
     Augusztáról nem sokan tudnak, 
holott hajdan híres rekordtehén 

volt! Szobrát 1975-ben avatták föl Ráckeresztúr-Lászlópusztán, 
s a Kossuth-díjas szobrászművész, Antal Károly alkotása ma is 
látható; mintegy védjegye a körülötte létrehozott, egyre korsze-
rűbb gazdaságnak. 
     A történet az 1910-es években kezdődik: Auguszta 26 1915. 
április 11-én született a Dreher-féle uradalom kismartoni tehené-

szetében. Any-
ját, Auguszta 
284-et jó né-
hány évvel ko-
rábban, 1903-
ban Tillmann 
Konrád tehénke-
reskedőtől vásá-
rolták Hőgyé-
szen négyszáz-
tíz koronáért. A 
korabeli, igen-
csak precíz 
feljegyzéseknek 
hála, tudjuk azt 
is, hogy Augusz-
ta születésekor 
a 134. törzs-
könyvi és a Fejér 
megyei tejterme-
lést ellenőrző 

egyesületben a 26. ellenőrzési számot kapta. Apja közelebbről 
nem ismert, de az uradalmi saját tenyésztésű bikák közül vala-
melyik.  
     A Köztelek című lap 1924-ben részletesen írt a különleges 
képességű tehénről, s idézték a törzskönyvelendő állományról 
vezetett állományfelvételi napló bejegyzését: „Színe vöröstarka, 
kevés fehérrel, marmagassága 128, mellkasövméret 185, törzs-
hossza 150 cm, születési ideje 1915, élősúlya 515 kg, évi terme-
lése az 1921–1922. számadási évben 4095 kg., a tej átlagos 
zsírszázaléka 3’28, a borjuk száma 4, utolsó ellés ideje 1922. III. 
4., utolsó fedeztetés ideje 1922. július 10. Lényeges hibák közé 
a puha, alacsony hát, kicsiny termet és tornyos far, a jó tulajdon-
ságok közé hosszú törzs, fejlett tejelőszerv jegyeztetett be. A 
tehén saját nevelésű. A külső leírását kiegészítem azzal, hogy a 
feje fehér, úgyszintén fehér a mar tájéka és a vállmögötti öv, 
viaszsárga szarvai kajlák, mozgathatók, fülpamacsai 
feketebarnák. A tehén tőgye terjedelmes és oly mélyre lenyúló, 
hogy fejéskor a fejő egyén a földre ülni kénytelen. A bírálat a 
tehenet az A csoport 2-ik fokozatába, vagyis a törzskönyvelendő 
tehenek közé sorolta.” 

ÉRTÉKMÉRŐ Auguszta 26 sok-sok utódot 
hozott világra, mindegyikről 
részletes nyilvántartás ké-
szült. Mint ahogyan pontos 
számadatok szólnak arról is, 
hány kilogramm tejet és 
tejzsírt adott a rekordtehén: 
egy napra átlagban 36,42 kg 
tej, illetve 1,86 kg tejzsír 
esett, vagyis mindez azt 
jelenti, hogy naponta átlag 
két kilogramm vajat termelt. 
Gunda Mihály tejgazdasági 
ellenőr (a jeles néprajztudós, 
Gunda Béla apja) híven följegyezte az adatokat, de a földműve-
lésügyi minisztérium tejgazdasági ügyosztályán nem akartak 
hinni neki. Úgy vélték, a lehetetlenséggel határos, hogy egy 
tehén ilyen magas tejhozama ilyen magas zsírszázalékkal páro-
suljon. 
     Auguszta 26 azonban a szakértő vizsgálatok szerint is ki-
emelkedő teljesítményt nyújtott. Rekordlaktációja első három-
százhatvanöt napja alatt, vagyis 1923. május 3-ától 1924. má-
jus 1-jéig 12,701 kg 6,04 zsírszázalékú tejet termelt. „Az ötödik 
tejelési időszakában lévő tehén világrekordot ért el 365 napi 
tejzsír-, illetve vajhozamával. Ezen idő alatt 767,54 kg-ot kitevő 
tejzsírjából 870 kg átlagos összetételű vajat lehetett volna kikö-
pülni. Egy tejelési napra 34,81 kg tej esett. Napi átlagos zsírho-
zama 2,10, napi maximális zsírhozama 4,68 kg volt. 550 kg-os 
testsúlyának 23-szorosát adta tejben, 1,39-szeresét tejzsírban 
és 1,58-szorosát vajban” – írta a Köztelek hasábjain 
Szentandrássy György magyar királyi gazdasági tanár. A szak-
ember megjegyezte, hogy Auguszta próbafejéseit az Országos 
Kémiai Intézet vegyészei végezték, így kétség sem fér hozzá, 
hogy az adatok valósak, s nem a helyiek túloztak. 
     Érdekesség, hogy Auguszta ápolója egy albán származású 
cseléd, Gyurisits Risztó volt, aki az első világháború befejezté-
vel nem tért vissza hazájába, maradt inkább magyar földön. 
Akik ismerték, ódákat zengtek bámulatos állatszeretetéről, s 
dicsérték szakértel-
mét, lelkes hozzá-
állását. A kiváló 
bánásmód és a jó 
t a k a r m á n y o z á s 
egyaránt hozzájá-
rult, hogy a Risztó 
gondjaira bízott 
tehenek, így Au-
guszta is, magas 
t e j h o z a m u k k a l 
tűntek ki. Ha azon-
ban kedvezőtlen 
vagy zavaró hatás 
érte őket, az érzé-
keny állatok azonnal reagáltak, s a tej mennyisége, valamint 
annak zsírtartalma egyaránt csökkent.  
     A Köztelek című lap olyannyira szívén viselte a többszörös 
díjnyertes és rekorder Auguszta élettörténetét, hogy 1926-ban 
külön cikkben emlékezett meg egy fontos eseményről 
„Martonvásári Auguszta 26 világzsirrekord tehén magatartása 
utolsó ellése után” címmel. Mindez nem lehet véletlen, hiszen 
mégiscsak csúcstartó és vándorkolomp-nyertes jószágról van 
szó. Ráadásul Auguszta leszármazottai is jeleskedtek ebben-
abban, róluk is több újságcikk született. Szobrot viszont nem 
állítottak nekik: Auguszta 26 ebben is egyedülálló.                GÁ 
 

(A cikk szerkesztett változata megjelent a Vasárnapi Fejér Megyei 
Hírlap 2018. január 6-i számában.) 

Gunda Mihály és Auguszta 26  
(Köztelek, 1924. január 24.) 

Pammer Jázmin rajza 
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Aki keres, (meg)talál 
 

A nevem Boldogság, de inkább hívj a bece-
nevemen: Jól-lét; ezt jobban kedvelem. Tu-
dom, hogy mindenki engem hajszol, lohol 
utánam; ti mind engem akartok! Arisztote-
lész szerint én vagyok az emberi lét célja és 
végső értelme. Csakhogy nem toppanok ám 
be hozzátok olyan könnyen... 
     Sonja Lyubomirsky is kutatott utánam, 
ahogy sokan mások, ennek eredményeit egy remek könyvben 
foglalta össze. Feltárja neked a hozzám vezető lehetséges uta-
kat, és lerombolja az engem körüllengő mítoszokat. 
     Azt hiszed, valami mitikus, megközelíthetetlen, máshol lévő 
dolog vagyok, valami, ami rajtad kívül van. De én benned va-
gyok, tulajdonképpen elmeállapotnak is nevezhetsz. Ne keress 
engem, mert sosem találsz rám. Sok arcom van, bármiben képes 
vagyok megmutatkozni, igazán nincs is pontos meghatározásom. 
De azonnal felismersz, ha találkozol velem, a Boldogsággal, igaz? 
     Ha veled vagyok, az sokkal többet jelent annál, hogy te jól 
érzed magad. Élettel telivé válsz! Erősödik az immunrendszered, 
a munka és mások iránti elkötelezettséged, tested, lelked. Megnő 
az önbecsülésed. A család, a közösség, amelyhez tartozol, sőt, az 
egész társadalom is jól jár azzal, ha megteremtesz magadnak. 
     Ha koktél lehetnék, az alábbi összetevőkből kikeverhetnél 
engem: csak hozzá kellene adnod sok, a családoddal és a bará-
taiddal töltött időt; hálát mindenedért, amid van; némi optimiz-
must a jövőre nézve; ne hagyd ki belőle az élvezetet, melyet az 
élet örömei nyújtanak, kell „jelen-lét” is; napi szintű testmozgás; 
végül szükséges a mély elkötelezettség a céljaid és az ambícióid 
mellett; válság esetére pedig legyen kéznél sok-sok tartás és erő! 
Persze nem kell, és nem is lehet mindegyik összetevővel rendel-
kezned, és felhasználnod sem szükséges egyszerre.  
     Ám számolnod kell azzal, hogy van egy ellenségem, a 
hedonikus alkalmazkodás. Az ő hibája, hogy a jóhoz könnyen 
hozzászoksz, s ez az állapot természetessé válik. Én, a Boldog-
ság viszont elhalványulok, mert visszatér az „átlag-érzés”-ed, 
még többet, jobbat akarsz. Ezt az egyre emelkedő elvárásaid 
okozzák! Becsüld meg tehát azt, amid van! Ne feledd, olykor egy 
pillanat is elég ahhoz, hogy elveszíts mindent! 
     Az életkörülményeid nem teremtenek meg engem, hiába gon-
dolod ezt. Ha egy kördiagramon próbálnád ábrázolni azt, hogy mi 
határoz meg engem, annak csupán 10%-át jelentenék a környe-
zeti tényezők. Külsőségekben, tárgyak birtoklásában nem tudok 
részeddé válni, csak egészen kis mértékben és rövid időre. A 
gazdagság a pénz szolgájává tesz. Az anyagi javak megszerzé-
sével nem érsz el hozzám, a pénzhajhászás elveszi tőled azt az 
időt, amit értelmes és élvezetes feladatokra fordíthatnál.  
     Sajnos vagy szerencsére 50%-nyi helyet foglal el a diagram-
ból az a boldogságszint, amit örököltél belőlem. Ez az alapállapo-
tod, de képzeld, a genetikai programozottságod meghaladható! A 
maradék 40% felett hatalmad van, a te döntéseid, tetteid ered-
ménye előidéz engem. Mert tanulható vagyok. Látod, milyen sok 
múlik rajtad? Tudnod kell, hogy nem vagyok tartós érzet. De ha 
munkálkodsz, én jövök!   
     További információért és a módszerért fordulj Sonja 
Lyubomirsky Hogyan legyünk boldogok? című könyvéhez. Én 
most a Republic együttes néhány sorával „Elbúcsúzom, de ott 
leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad 
belőlem néhány pillanat.” 

Szokoli Krisztina 

 

Teddy Bear has... 
Ezzel a dallal megtanuljuk eléne-
kelni, hogy a játék mackónak 
van: 
 

– két szeme: My teddy bear has 
two eyes, two eyes, two eyes. 
My teddy bear has two eyes. I 
love my teddy bear. 

– egy orra: ...one nose      – két füle: ...two ears 
– két karja: ...two arms     – két lába: ...two legs 
 

Kereső! 
Papírból laminálj le testrészeket, amiket magazinból vágta-
tok ki, majd kérdezz rá: „Where is the ear?” A gyermek 
mutasson rá a megfelelő lapra, és mondja ki a nevét, te 
pedig válaszolj teljes mondatban: „Yes, that’s right. This’s 
the ear.” 
 

Head and shoulders kicsit másképp 
Először kezdjük nagyon lassan, hogy meg lehessen ta-
nulni a testrészeket, majd énekeljük egyre gyorsabban! 
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Fej, vál-
lak, térd, lábujj Head, shoulders, knees and toes, knees and 
toes. And eyes and ears and mouth and nose. Szemek, fülek, 
száj és orr head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 
Neck, elbows, hips and feet, hips and feet. Nyak, könyök, 
csípő, láb Neck elbows, hips and feet, hips and feet. And 
thighs and rears and lips and teeth. Comb és hátsó, ajak és fog 
neck, elbows lips and teeth, lips and teeth.  
 

Jobb-bal 
A RIGHT – jobb és a LEFT – bal (bal kéz hüvelyk- és 
mutatóujjával L betűt formázhatunk, így könnyű megje-
gyezni) irányok megtanulása fontos. Mondjunk egy test-
részt, ha páros, akkor az oldalt is, és a gyerekek magukon 
rámutatnak vagy laminált képekből kiválasztják 
(nehezebb). „Show me/Point your right hand”. 
 

TIPP: Tanuljatok képről! 
 

A keresőbe beírva „parts of the body for children” nagyon 
jó képeket tölthetünk le. 
 

Hangos szótár: http: //dictzone.com 
Online videók: http: //youtube.com 

Baki-Nadu Judit  

Bővült az értéktár 
 

Idei első ülésén hét javaslatot tárgyalt a Ráckeresztúri 
Települési Értéktár Bizottság. A Lyka–Brauch- és a 
Szüts–Ivánkay-kastély egyaránt sokat látott épület, 
mindkettő helyet kapott az értéktárban. Előbbi magán-
tulajdonban van, utóbbi felújításra szorul.  
     Bekerült az értéktárba a világrekorder magyar tarka 
tehén, Auguszta 26 története is; a különleges állatnak 
Ráckeresztúr-Lászlópusztán állítottak szobrot 1975-ben. 
Ugyancsak az értéktár része lett az az 1347-ben kelt ha-
tárjárási okmány, amit az Országos Levéltárban őriznek, 
s amelyben először szerepel a település (Kerezthur) ne-
ve. A ma is élő, több évtizedes múltra visszatekintő ha-
gyomány, a születi felvonulás és bál is bekerült az érték-
tárba, s a bizottság tagjai elfogadták az 1977-ben alakult 
Pávakör felvételére tett javaslatot is. Herkli Istvánné alko-
tótevékenységét szintén felvették az értéktárba. A mun-
ka folytatódik, a bizottság továbbra is várja az ötleteket, 
javaslatokat – nem csak ráckeresztúriaktól.                  gá 
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VERESEGYHÁZ 

 

A Pest megyei városban tizenhétezren élnek. A település 
nevét egy 1375-ben kelt oklevélben említik először. Tavát 
Lábastó néven már 1430-ban ismerik. A lakosság korábban 
epertermesztéssel foglalkozott, erre utal a város címerében 
látható eperszem. Érdekesség, hogy a templom egyik fres-
kóján a lányok hálaadásként epret ajánlanak föl Szűz Máriának.  

Veresegyház 1999-ben kapott városi rangot. Élénk kulturális élet jellemzi, több művészeti csoport is 
működik itt. Nevezetességei: a műemlék római katolikus templom, a tóhoz közel található kőkereszt, 
a temető, a református templom, a medve- és farkasmenhely, a termálfürdő és a 2016-ban épült 
Szentlélek-templom. 

SZÓKERESŐ 
 

Az ábrában húsz kereszt-
nevet rejtettünk el. Keres-
se meg, és húzza át betűi-
ket! Átlósan, vízszintesen, 
függőlegesen mindkét 
irányban lehet keresni a 
szavakat. A fel nem hasz-
nált betűkből egy ismert 
sportriporter neve olvas-
ható össze, aki február      
5-én született. 
 

Beküldendő a sportripor-
ter neve.  
 

A megfejtés beküldésé-
nek határideje:  

2018. március 5.  
E-mail cím: 
rackereszturi.hirmondo@

gmail.com  
 
 

A 2018. januári rejtvény 
megfejtése: Éber Sándor, 
Korniss, Novák, Lyka, 
Drecher, sibálás, Kispuszta, 
Weinrauch, Kanális, Szüts, 
Major, Cserna, Auguszta. 
Hat hibátlan megfejtés érke-
zett, a három szerencsés 
nyertes: Baki Bálintné, 
Gajdó András, Herkli    
Istvánné. A nyeremény a 
könyvtárban vehető át nyitva-
tartási időben. Gratulálunk!                                                                                                 

Medveotthon ● Közép-Európa egyetlen medveotthonát öt és fél hektár 
területen alakították ki, s 1998-ban telepítették ide Gödöllőről az addig 
rossz körülmények között élő medvéket. A terület kialakításánál figyeltek 
arra, hogy a látogatók az állatok zavarása nélkül, mégis szinte testközel-
ből figyelhessék a négylábúakat. A medveotthont évente kétszázezer 
érdeklődő látogatja, az állatállomány folyamatosan gyarapszik. Nemcsak 
medvék, hanem farkasok, sőt mosómedvék, ormányos medvék élnek itt, 
s jelenleg két rénszarvas is az otthon lakója. A terület madárvilága is 
jelentős: hollók, varjak, egerészölyvek, vércsék, szarkák figyelhetők meg. 
A parkban kisvonattal is körül lehet nézni, s ráadásul óriás fakanálból a 
mackókat etetni is lehet. Nemcsak a mézet és a lekvárt szeretik, hanem a 
birsalmasajtot is.                                         (Forrás: www.medveotthon.hu) 

Az ábrában elrejtett nevek: 
ABIGÉL  ÁGOTA  AIDA  ÁKOS  ARANKA                
BALÁZS  BÁLINT  BEÁTA  DONÁT  DÓRA              
ELLA  ELEONÓRA  GÉZA  IRÉN  JULIANNA        
LEA    LÍDIA    LILLA    TILDA    ZSUZSANNA 
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A tavaszi szezon menetrendje  
 

AGÁRDI TERMÁL Megyei II. osztály Dél felnőtt 
 
 

február 25., 14:30  MPF Ráckeresztúr–Kisláng-Telmex 
március 3., 14:30  Kápolnásnyék–MPF Ráckeresztúr 
március 11., 15.00  MPF Ráckeresztúr–LMSK Cobra Sport 
március 17., 15.00  Szabadegyháza–MPF Ráckeresztúr 
március 25., 16.00  MPF Ráckeresztúr–Vajta 
április 1., 16.30        Pusztaszabolcs–MPF Ráckeresztúr 
április 8., 16.30        MPF Ráckeresztúr–Flavus Velence 
április 15., 17.00      Besnyő–Iváncsa II.–MPF Ráckeresztúr 
április 22., 17.00      MPF Ráckeresztúr–Aba-Sárvíz 
április 29., 17.00      Sárbogárd II.–MPF Ráckeresztúr 
május 6., 17.00        MPF Ráckeresztúr–Seregélyes 
május 13., 17.00      MPF Ráckeresztúr–Rácalmás 
május 20., 17.00      Nagykarácsony–MPF Ráckeresztúr 
május 27., 17.00      MPF Ráckeresztúr–Adony 
június 3., 17.00         Káloz–MPF Ráckeresztúr 

Öregfiúk 2. csoport 
 

március 10., 15.00   Ráckeresztúr–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 
március 17., 15.00 Beloiannisz–Ráckeresztúr 
március 24., 15.00 Ráckeresztúr–Baracska 
március 31., 16.30 Baracs–Ráckeresztúr 
április 7., 16.30      Ráckeresztúr–Kisapostag 
április 14., 17.00    Seregélyes–Ráckeresztúr 
április 21., 17.00    Ráckeresztúr–Sárosd 
április 28., 10.00    Ercsi Kinizsi–Ráckeresztúr 
május 5., 17.00      Ráckeresztúr–Adony 
május 12., 17.00    Ráckeresztúr–Pusztaszabolcs 
május 19., 17.00    Martonvásár–Ráckeresztúr 

RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ ● Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja ● VI. évfolyam 2. szám  
Kiadó: Ráckeresztúr Község Önkormányzat 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Telefon: 06-25/517-900; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu 
A kiadásért felel: Dr. Nagy Gábor Telefon: 06-25/517-902 
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Szerkesztőség: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4. (könyvtár); telefon: 06-25-454-655; e-mail: rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
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Mi látható a képen? A fotó 
Ráckeresztúron készült. Kér-
dés, hogy pontosan hol.  

A megfejtéseket személyesen is 
leadhatják a könyvtárban nyitvatar-
tási időben, vagy elküldhetik a kö-
vetkező e-mail címre: 
 rackereszturi.hirmondo@gmail.com 

 

Határidő: 2018. március 5. 
 

A decemberi és januári lapszámban 
közölt feladvány megfejtése: egész-
ségház, a vérvételi helyiség ajtaján 
látható „VÉRVÉTEL” felirat részle-
te. Tizenhat helyes megfejtés érkezett, 
kivételesen három megfejtő kap meg-
lepetés ajándékot: Mihály Mónika, 
Sőrés Csilla, Vizi Lászlóné. Külön-
díjban részesül előszállási olvasónk, 
Bagó János, aki a Hírmondó végig-
böngészése után találta ki, hol készül-
hetett a fotó. Gratulálunk! A nyere-
mény a könyvtárban vehető át nyitva-
tartási időben. 

ÚTRAVALÓ ÜZENET 

„Az élet inkább birkózás-
hoz, mint tánchoz hasonlít, 
mert felkészülten, sőt ren-
díthetetlenül kell állnunk 
minden eshetőséggel, a vá-
ratlannal szemben is.” 

(Marcus Aurelius) 

LABDARÚGÁS 

GROUPAMA Megyei II. osztály Észak U-19 
 

február 24., 10:00  MPF Ráckeresztúr–Kápolnásnyék 
március 3., 10:00  Pátka–MPF Ráckeresztúr 
március 11., 12.30  MPF Ráckeresztúr–Bakonycsenye 
március 17., 10.00     Bodajk–MPF Ráckeresztúr 
március 24., 10.00     MPF Ráckeresztúr–MIE 
március 31., 10.00     Csór Truck-Trailer–MPF Ráckeresztúr 
április 7., 10.00          MPF Ráckeresztúr–Fehérvárcsurgó 
április 14., 10.00        Vál–MPF Ráckeresztúr 
május 1., 17.00          MPF Ráckeresztúr–Seregélyes 
április 28., 10.00         Mány–MPF Ráckeresztúr 
március 29., 16.00      MPF Ráckeresztúr–Pákozd 
május 12., 10.00         MPF Ráckeresztúr–Pusztavám 
május 19., 10.00         Tordas–MPF Ráckeresztúr 
június 2., 10.00           Pázmánd–MPF Ráckeresztúr 

További hírek, információk:  
adatbank.mlsz.hu; fejerfoci.hu 
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