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Megújult a szennyvíztisztító telep 
 

Súlykorlátozás az élhetőbb településért 
 

Zenés időutazás az idősek világnapján 
 

Okos kütyük káros hatásai 
 

Skandináv rejtvény, nyereményjáték 

Vértanúink 
 

1918. október 6. 
 

A föld alól, a magyar föld alól 
A vértanúk szent lelke földalol: 
 

E nagy napon, hol emlék s béke leng, 
A bús bitókra hittel nézzetek! 
 

Hittel, reménnyel, mert most kél a nap, 
Minden napoknál szebb és szabadabb! 
 

A nap, melyért mi vérben esve el, 
Nyugodtan haltunk ama reggelen. 
 

Szemünk nem látta, lelkünk látta csak, 
Hisz onnan jönnek mind e sugarak; 
 

Hisz onnan árad, új világ felett, 
Szentháromságunk, mely jövőt teremt: 
 

Szabadság minden népnek, aki él 
S halni tudott egy megváltó hitér, 
 

Egyenlőség, hogy Ember ne legyen 
Mások szabad prédája, becstelen. 
 

Testvériség, mely át világokon 
Kézt fog a kézbe, hisz mind, mind rokon. 
 

Ó magyarok, ti élő magyarok, 
A halhatatlan élet úgy ragyog 
 

Rátok, ha az egekbe lobogón 
Igazság leng a lobogótokon, 
 

Az Igazság, mely tegnap még halott, 
Világ bírájaként föltámadott. 
 

A népek szent szövetségébe ti 
Úgy lépjetek, mint Kossuth népei. 
 

A föld alól, a magyar föld alól 
A vértanúk szent lelke így dalol. 

 

Juhász Gyula 
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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 
okt. 22., 23., 27., 28.: Martonvásár �06-22/569-146  
nov. 1., 2., 3., 4.: Ráckeresztúr 
nov. 11.: Ercsi �06-25/505-790 
nov. 17. 18.: Martonvásár 
 

Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; �25/455-804) 
Háziorvos: 
Dr. Mihalicza Ingrid  
�06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva, Bakonyi Éva 
Mindkét körzet közös rendelési ideje: 
Hétfő: 9.00–15.00 
Kedd: 9.00–15.00 
Szerda: 9.00–15.00 
Csütörtök: 9.00–15.00 
Péntek: 8.00–12.00 
Terhes- és csecsemő-tanácsadás ideje: 
Szerda: 8.00–9.00 
Csütörtök: 8.00–9.00  
 

Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30  
Vérvételhez előjegyzés szükséges! Idő-
pont-egyeztetés a háziorvosi rendelésen 
lehetséges.  
Fogorvos – dr. Rózsás Diána 
�06-20/389-0278  
Hétfő, szerda: 14.00–19.30  
Kedd, csütörtök, péntek: 8.00–13.00  
Gyermekfogászat: kedd: 8.30–12.30 
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583 
Védőnői szolgálat  
I. körzet: Peszter Zsuzsanna  
�06-20/852-0351; 
e-mail: rackeresztur.vedono@gmail.com 
II. körzet: Farkasné Vancsura Ildikó  
�06-20/225-1820; e-mail: 
vedono.rackeresztur@gmail.com 
Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba 
�06-20/852-0351. Rendel kéthetente 
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpont-
egyeztetés szükséges! 
Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktu-
álisan rendelő háziorvos. 
Sürgősségi betegellátás 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól 
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepna-
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ 
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021) 
 

Állatorvos – dr. Zamody János 
�06-30/974-0374  

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 ● Vízszolgáltatás: Jordán Géza      
06-30/598-1269; Csatornaszolgál tatás:  Smigol Lász ló                       
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 

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           
 
 

TŰZOLTÓK: 105        SEGÉLYHÍVÁS: 112 

Sírhelymegváltás – Kossuth Lajos utca 40. (volt téesz-irodaház)  
Ügyintéző: Bokorné Illyés Ibolya 
Telefon: 06-20/405-8150; e-mail: temetkezes@rackeresztur.hu 
 

Temetőgondnok – Baki Mátyásné: 06-20/852-0361 
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

Ősszel a természet a mormotákhoz válik hasonlóvá, 
előbb félálomba szenderül, majd lassan-lassan erőteljes 
durmolásba kezd. Csend és nyugalom ölel körül min-
dent, a növények magukra zárják birodalmuk kapuit, 
erőt gyűjtenek, a medvékhez hasonló aluszékony jószá-
gok pedig alig várják, hogy téli álomba merüljenek. A 
körülöttünk élő két- és négylábúak, netán lábatlanok 
életének nyugalmas és igen fontos időszaka számunkra 
is példa lehetne. De mi folyton rohanunk, pörgünk, nem 
gondolva bele, hogy egyetlenegyszer döntöttek a fejünk 
fölött. Amikor megszülettünk. Nem kértük, de ha már a 
világra jöttünk, igyekezzünk nyomot hagyni magunk 
után. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Ma rámoso-
lyogtam egy mogorva hivatalnokra… Ma megsimogat-
tam egy kisgyerek fejét, s azt mondtam neki, ügyesen 
épített homokvárat… Ma fát ültettem a kertbe… S nem 
mondtam rosszat senkire… Látszólag könnyű feladat 
mindegyik, de gondoljunk csak bele… Egyszerűbb szid-
ni a másikat, kritizálni, elégedetlenkedni. Holott ha csak 
kicsit kinyitná mindenki a szemét, láthatná az apró – 
olykor igen öles – lépéseket…  
     Az októberi Hírmondóban ismét olvasható kortárs 
irodalom: Kertész Erzsi Iszup című novellája. Köszönet 
illeti a Cerkabella Kiadó munkatársait, amiért hozzájá-
rultak a közléshez. Hiszem, hogy az irodalom nemcsak 
hobbi és szenvedély lehet, hanem gyógyír is. Olvasni 
azért jó, mert a mások által elképzelt világban mi is ön-
magunk lehetünk. Kiélhetjük frusztrációinkat, vágyain-
kat, s talán még legmerészebb álmaink is beteljesülhet-
nek. Mert nem csak attól él egy ember minőségi életet, 
hogy mindene megvan, amit csak kíván. Olykor a hiá-
nyok is előrébb lendítenek, sőt, emberfeletti teljesít-
ményre sarkallnak… Olvassák csak el a 9. oldalon meg-
jelent interjút…  
 

 Gajdó Ágnes 
(A címlapon látható képek forrása: arcanum.hu) 

KERTÉSZ ERZSI 
 

Kertész Erzsi 1975-ben szü-
letett Mezőkövesden, gyer-
mekkorát Miskolcon töltötte. 
Az ELTE pszichológia sza-
kán végzett, ezután évekig 
munka- és szervezetpszicho-
lógusként dolgozott Budapes-
ten. Első mesekönyve, a 
Labirintó 2012-ben jelent meg 
a Cerkabella Kiadó gondozásában. Több korosztály-
nak is ír, legnépszerűbb könyvei a Panthera-sorozat és 
a Göröngyös Úti Iskola.               (Fotó: Merényi Zita) 
 

A lap 12. oldalán található Iszup című novellát a 
Parti Medve-antológiából közöljük a kiadó enge-
délyével. A szerző több kötete is megtalálható a 
könyvtárban: Panthera I–III., Fény Sebestyén, 
Ludmilla megoldja és a Berg Judittal közösen írt 
A négy madár titka. 

Megújult a szennyvíztisztító telep  
Ráckeresztúron 

 

Hosszú folyamat eredményeként egy régi, és nagy vitá-
kat kavaró gondot oldott meg a Martonvásár, Rácke-
resztúr, Tordas és Gyúró települések együttes pá-
lyázatából megvalósult felújítás. A több évig tartó 
tervezés és előkészítés után elnyert támogatás ösz-
szege 1,23 milliárd forint. 
     A telep felújítása már évek óta egyre sürgetőbb fel-
adat volt, mivel a Martonvásár, Gyúró, Tordas és Rácke-
resztúr településeken keletkezett szennyvizet mind a 
ráckeresztúri szennyvíztisztító telepen kezelik. A jelen-
leg meglévő szennyvíztisztító telep működésével kap-
csolatosan már megépítésekor adódtak kifogások, az 
azóta eltelt idő alatt pedig mind tisztítás-technológiai, 
mind építészeti és gépészeti szempontból teljesen el-
avult. A műszaki meghibásodások egyre gyakoribbá 
váltak, ilyen esetben többször tisztítatlanul ömlött a 
szennyvíz a patakba a hiba elhárításáig. A kapacitás 
sem felelt meg a növekvő lakossági igényeknek, a re-
konstrukció épp ezért nemcsak környezetvédelmi szem-
pontból fontos, hanem a jelentkező túlterheltség meg-
szüntetésére is hivatott. 
     Az új telep a meglévő, és felhasználható elemek kor-
szerűsítése mellett új tisztítási technológiát is hozott, a 
július óta zajló próbaüzem pedig már most bizonyította, 
hogy hatékonyan működik a tisztítási folyamat: az üzem-
ből távozó víz szervesanyag-, nitrogén- és foszfortartal-
ma még a folyóvizeinknél is kisebb koncentrációjú, a 
Szent László-patakba visszakerülő víz szervesanyag-
tartalma kevesebb, mint 3%.  
     A kapacitásbővítés egyben lehetővé teszi az egyéni 
szennyvíztárolók, szikkasztók megszüntetését is a kör-
nyezet állapotának jelentős védelme érdekében. 
     A telep így egyrészt megfelel az EU-s előírásoknak 
és határértékeknek, de ami a település szempontjából 
ennél még fontosabb, hogy a lakókörnyezetünk tisztább, 
élhetőbb, egészségesebb lesz. 
     Ami pedig a beruházást igazán sikertörténetté teszi, 
hogy mindezt lakossági terhek és adósság keletkezése 
nélkül sikerült elérni! 
 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester 
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Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat 
képviselő-testülete 2018. szeptemberi ülésein hozott 
döntésekről: 
 

● Módosítottuk a költségvetési rendeletet a Magyar Állam-
kincstárnak és az aktuális feladatoknak való megfelelés 
érdekében. 
● Módosítottuk a Mosoly Óvoda alapító okiratát tevékeny-
ségének szakmai bővítése érdekében. 
● Tárgyaltunk a Digi Kft. megkereséséről és Szakolci 
Csaba kérelméről, egyelőre végleges döntés nélkül. 
● Egyes zöldterületek füvesítése, illetőleg azok felújítása 
érdekében fűmagot rendeltünk, valamint az Eötvös utcai 
játszótér árkainak újrakotrását hagytuk jóvá. 
● Módosítottuk a fogorvosi feladat-ellátási szerződést a 
fogorvosok személyében történt változás miatt. 
● Felülvizsgáltuk a közbeszerzési szabályzatunkat. 
● A szolgálati lakások felújításával kapcsolatos közbe-
szerzési eljárást készítettük elő. 
● Közbeszerzést kívánunk kiírni a közvilágítás korszerűsí-
tésére, melynek műszaki, jogi és egyéb feltételeit sikerült 
tisztázni. 
● Döntöttünk az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Kft. működé-
sével kapcsolatos ügyekben. 
● Jóváhagytuk a Mosoly Óvoda kezdeményezésére a MON-
TÁZS programban való részvételt rögzítő megállapodást. 
● Csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójá-
hoz, ezért javasoljuk, hogy az érintett diákok nyújtsák 
majd be jelentkezésüket az erre szolgáló elektronikus 
felületen. 
● Véleményt adtunk a Kormányhivatal megkeresésére az 
iskola felvételi körzetéről. 
● A Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem 
Felújítási Programjához való csatlakozásról döntöttünk. 
Amennyiben ez a pályázat sikerrel járna, megújulhatna az 
iskola tornacsarnoka. Elfogadtunk egy együttműködési 
megállapodást az iskolával „Kézilabda az iskolában” 
tárgykörben, hogy a pályázat sikerét ezzel is biztosítsuk. 
● A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással a Hazai    
Kommunális Kft.-t bíztuk meg változatlan feltételekkel (a 
Liquid-Porter Kft. helyett). 
● Elfogadtuk a lejárt határidejű képviselő-testületi határo-
zatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést. 
● Zárt ülésen döntöttünk a települési támogatásokról. 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK   

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  

Friss hírek, információk: 

www.rackeresztur.hu 

MEGHÍVÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-

testülete közmeghallgatását összehívom 
 

2018. 11. 23. (péntek) 17.00 órára 
 

A közmeghallgatás helye: Tornacsarnok 
(Ráckeresztúr, Hősök tere 3.) 

 

Tervezett napirend: 
 

1. Tájékoztató az elmúlt egy évben végzett önkormány-
zati munkáról és a jövőbeli tervekről 
 

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt  
szeretettel várunk! 

 

Ráckeresztúr, 2018. október 3. 
 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra  

polgármester 

A vadásztársaság tájékoztatása szerint Rácke-
resztúr KÜLTERÜLETÉN a rókák elszaporodása 
miatt védelmi berendezések (csapdák) telepítésé-
re került sor.  
     Kérünk mindenkit, hogy a balesetek elkerülése 
érdekében külterületen kutyát csak pórázon 
(szájkosárral) sétáltasson, a csapdákhoz ne nyúl-
janak hozzá.  

Bursa Hungarica-pályázat 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa 
Hungarica pályázati kiírás 2019. évi fordulójához. A korábbi 
évekhez hasonlóan a felsőoktatási intézményben tanulók (A 
típusú) és a felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni kívánó ta-
nulók (B típusú) adhatnak be pályázatot. Az ehhez szükséges 
űrlapot a www.bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon a 
belépést követően tölthetik le, melyet kitöltve, a szükséges 
mellékletekkel (iskolalátogatási igazolás, az egy háztartásban 
élők jövedelemigazolása) együtt 2018. november 6-ig adhat-
nak le a hivatal ügyfélszolgálatán. 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 



2018. október                                                                                                                                 5 

 

Súlykorlátozás az élhetőbb településért 
 
A Ráckeresztúron is áthaladó, 6204. számú főút 
megnövekedett forgalma sok aggodalmat és bosz-
szúságot okozott már településünk lakosainak.  
     Az Innovációs és Technológiai Minisztérium-
nak írt levelemben az alábbi problémákat emeltem 
ki: „Településünkre vonatkozó egyik speciális észrevételként 
említeném, hogy a megnövekedett tehergépjármű-forgalom 
miatti rezgés terhelés Ráckeresztúron már a főút melletti 
épületek megrongálódását idézi elő a nagyfokú környezetter-
helés (por, zaj) mellett. A problémát tovább fokozza a köz-
út kezelőjének minden erőfeszítése ellenére annak 
túlhasználat miatti leromlott állapota (kátyúk, 
nyomvályúsodás).  
     Sajnálatos módon településünk közepén található egy 
igen szűk és veszélyes útkanyarulat, mely kiemelten baleset-
veszélyes, de miközben a nehéz tehergépjárművek közül sok veszélyes, környezetszennyező anyagot szállít, szinte valamennyi 
jócskán túllépi az itt megengedett maximális sebességet.  
     Külön kiemelendő, hogy a mérhetetlen kamionforgalom miatt mindkét iskolaépületünk előtt a zebrán a gyermekek átkelé-
sét reggel és délután is a polgárőrség kell felügyelje és segítse.” 
     A szomszédos Martonvásáron igen hasonló problémák jelentkeztek, melyre a város vezetése is régóta 
megoldást keresett. Végül Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr jelentős támogatásának és a két település 
összefogásának köszönhetően 2018. október 4. napjától életbe lépett a 7,5 tonnánál nehezebb össztöme-
gű tehergépkocsik kitiltása a Ráckeresztúr–Martonvásár közötti útszakaszról.  
     A Közútkezelő munkatársai az M6 autópálya ráckeresztúri csomópontjától Martonvásáron a 7. számú 
főútig kihelyezték a 7,5 tonnás súlykorlátozást jelző táblákat, „kivéve áruszállítás”, illetve „kivéve engedély-
lyel” kiegészítő táblákkal. Ettől kezdve a településünk területén az a 7,5 t-nál nehezebb gépjármű haladhat 
keresztül, amely a Magyar Közút Nonprofit Zrt. engedélyével rendelkezik, illetőleg Ráckeresztúrról kiindul-
va, vagy oda érkezve áruszállítást végez. 
     Reméljük, hogy ezzel az intézkedéssel a levélben említett problémák nagy része megszűnik, ehhez azon-
ban szükség van a településen áthaladó személygépkocsi-vezetők felelős magatartására is. Kérem, hogy 
mindannyian tartsuk be a sebességkorlátokat, és fokozottan figyeljünk a kijelölt gyalogos átkelőhelyen közle-
kedőkre, a kerékpárosokra és egyéb járművekre. 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Martonvásár és Ráckeresztúr polgármestere a tiltó táblánál 
(Fotó: Csoma Tamás) 

Megindul a Szent László-patak rehabilitációja 
 
A KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 azonosító számú, másfél 
milliárd forintból megvalósuló fejlesztés a Szent László- 
patak mellett lévő településeket figyelembe véve összesen 
mintegy 35 000 embert, köztük Ráckeresztúr lakosait érinti. 
     A projekt hivatalos oldala szerint (http://
szentlaszlopatak.ovf.hu) „a vízfolyás teljes körű fenntartá-
sára és jó karba helyezésére utoljára 1985–1988 között 
került sor. Ennek hiányában a meder állapota olyan mér-
tékben romlik, hogy a mezőgazdasági területek mellett a 
belterületeket is komolyan veszélyeztetik a dombvidéki 
területről levonuló árhullámok. 
     A fejlesztés megvalósulásával javul a térség vízkárvé-
delme, nő az ár- és belvízvédelmi biztonság, mind mennyi-
ségi, mind minőségi értelemben javul a vízrendszer víz-
készlet-gazdálkodása. A vízfolyás rehabilitációja hozzájárul 
a vízfolyás természetes jellegének helyreállításához, a 
védett természeti értékek, élőhelyek, állatfajok védelmére 
kijelölt területek fennmaradásához.”  
 

A Szent László-patak jelentős mezőgazdasági vízigényt 
elégít ki, ezért fontos, hogy a hirtelen nagy mennyiségben 
érkező csapadékot tárolni lehessen, azonban a duzzasztók 
állapota leromlott, ezek felújítása és átépítése is megvaló-
sul a projektben. 
     Az éghajlatváltozás eredményeként kialakuló hevesen 
és sok esetben kis területen lezúduló csapadék miatt szük-
séges javítani a vízfolyás vízelvezető képességét. A víz-
gyűjtő terület dombvidéki jellegéből adódóan a vízfolyás 
medre gyorsan feliszapolódik, ami hátrányosan hat a víz-
szállító képességre. 
     Ráckeresztúr szempontjából külön jó hír, hogy a rehabi-
litációra a szennyvíztisztító telep felújítását követően kerül 
sor, mert megtörténik a patakmeder kotrása is. A két fej-
lesztést sikerült úgy időzíteni, hogy megfelelő sorrendben 
kövessék egymást, így a rendbe rakott medret már nem 
szennyezi majd egy elavult tisztító. 
      A két fejlesztés együtt várhatóan sokáig biztosíthatja a 
vadon élő élővilágnak is kedvező, és talán a lakosságot is 
a szabadba csábító esztétikus és egészséges környezetet. 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
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Lapzárta után rendezte meg a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány 
a  hagyományos szüreti felvonulást és bált. Minderről következő lap-
számunkban olvashatnak bővebben. 
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Zenés időutazás 
 

Az idősek világnapja alkalmából zenés időutazással köszön-
tötték a település szép korú lakóit. A hatvanöt évnél időseb-
bek névre szóló meghívót kaptak, s a 
mozgásukban korlátozottakat igény 
esetén a helyi polgárőrség szállította a 
helyszínre, majd haza. 
     A község önkormányzata és képvi-
selő-testülete nevében dr. Szentes-
Mabda Katalin Dóra polgármester üd-
vözölte és köszöntötte a megjelenteket, 
hangsúlyozva, hogy az idősek tapasz-

talata és tudása 
m i n d a n n y i u n k 
számára fontos és tiszteletre méltó pél-
da. A zenés időutazásról az egyik nép-
szerű televíziós sorozatból jól ismert R. 
Kárpáti Péter és két bájos partnere, 
Pászthy Viki és Lakatos Dóri gondosko-
dott. Vers, Romhányi-paródia, több régi 
dal is elhangzott, az ismert sanzonokat, 
operett-slágereket – Mindenkinek van 
egy álma, Jöjjön ki Óbudára, Hétre ma 
várom a Nemzetinél – a közönség is a 
művészekkel együtt énekelte. Gazdára 
talált R. Kárpáti Péter Ahogy én láttam 

című kötete: az épp szüle-
tésnapját ünneplő Kozelné 
Bokrodi Éva kapta ajándék-
ba a dedikált példányt. Az 
ízletes vacsorát követően 
néhányan táncra perdültek, 
bizonyítva, hogy nem csak 
a húszéveseké a világ. 
Mások beszélgettek, föl-
idézve kedves emlékeiket a múltból, s megvitatták a jelen 
gondjait, örömeit is.                                                               gá 

Ráckeresztúron élő határon túli  
magyarok találkozója lesz 

2018. november 24-én, szombaton a  
ráckeresztúri tornacsarnokban. 

Kőkemény edzés kezdőknek és haladóknak 
 

Különleges élményben lehetett részük azoknak a vállalkozó 
kedvű lányoknak, asszonyoknak, akik Pruma Nikolett felhí-
vására kipróbálták az új fitnesz műfajt, a piloxingot. 
     Nikolett tavaly ősszel a szülőfalujában rendezett egész-
ségnapon különleges és modern sporteszközöket, mutatott 
be melyekkel minden izomcsoport megmozgatható. Idén 
ugyancsak újdonsággal állt elő: piloxingedzést tartott a 
ráckeresztúri sportcsarnokban, amelyen Adélka Hurníková 
cseh mesteredző és Mezei Eszter tréner is felléptek. A 
rendezvényre Budapestről, Székesfehérvárról, Tárnokról, 
Érdről, Dabasról, Pázmándról is érkeztek érdeklődők, akik 
közül sokan rutinosan mozogtak együtt a dobogón táncoló-
tornázó edzőkkel. 
     A piloxing ötvözi a pilates, a boksz és a tánc elemeit, 
igazán dinamikus mozdulatsort kell végrehajtani a pörgős 
zenére. Olykor úgy tűnik, mintha bokszolnának a lányok, 

máskor balerinákat megszégyenítő lábemeléseket végez-
nek. Arcukon felszabadult mosoly, hiszen a mozgás, a tánc 
stresszoldó hatású. Nikolett elmondta, hogy ez a fajta 
edzésforma javítja az állóképességet, növeli a rugalmassá-
got, s nemcsak fizikálisan, hanem mentálisan is megedzi az 
embert. A mindössze huszonöt dekás speciális kesztyű a 
karizmok erősítésében segít. „Bárkinek ajánlható a piloxing, 
a cél, hogy magabiztosak, kecsesek, energikusak és kőke-
mények legyünk a mindennapokban.”  
     A rendezvényt támogatta az Ercsi Egészségfejlesztési 
Iroda, Cseprekál István vállalkozó és az Oázis Italdiszkont. 
Az önkormányzat támogatásával kiírt nyereményjátékon öt 
szerencsés belépőjegyet nyert.                                        GÁ 

Fotó: Pruma Nikolett 
 

(Az írás szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap 
2018. szeptember 26-i számában.) 
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Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári       
Tagintézménye 
2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet (a családsegí-
tő szolgálat épülete)  
Telefon: +36 (22) 796 175; +36 (30) 302 3453 
E-mail:  martonvasar@fejermepsz.hu 
Honlap:  www.fejermepsz.hu 
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 8.00–16.00; péntek: 8.00–14.00 

Mit tegyek? Nem beszél a gyermekem! 
 

Beszédindító foglalkozások a Pedagógiai Szakszolgálatban 
 

Az angolszász szakirodalom szerint egy kétéves gyermek 
már birtokol legalább 50 szavas aktív szókincset vagy be-
szédében alkalmaz többelemű kombinációkat (pl. Pipi en-
ni). Persze az általánostól lehet eltérés, hiszen minden 
gyermek egyéni fejlődési utat jár be, de ha elmaradást ta-
pasztalunk, két és fél éves kor körül mindenképpen érde-
mes szakemberhez fordulnunk. A korai életkorban kiemel-
ten fontos a mielőbbi segítségnyújtás, hiszen ekkor még az 
eltérések könnyebben korrigálhatók, illetve megszüntethe-
tők. Szakszolgálatunkba egész évben érkeznek bejelentke-
zések a 2. életévüket betöltött, óvodába még nem járó 
gyermekek köréből. A beszédindító foglalkozások nevelési 
tanácsadás keretében hetente egyszer, csoportos formá-
ban valósulnak meg. A gyermekek szüleikkel közösen 
vesznek részt a tematikusan felépített órákon. Fő cél a 
beszédkedv felkeltése, a verbális kommunikáció elősegíté-
se és a beszédértés fejlesztése, sok-sok mondókázás, 
éneklés és tevékenykedtetés révén. Mindemellett az egyes 
részfeladatok elősegítik a nagy- és finommozgások, a be-
szédképzésben részt vevő izmok, a hallási figyelem és a 
szociális kapcsolatok fejlődését is. Aki szeretné igénybe 
venni szolgáltatásunkat, bejelentkezhet személyesen intéz-
ményünknél (2462 Martonvásár, Szent László u. 24.) vagy 
letöltheti honlapunkról az Igénylőlap nevelési tanácsadás-
hoz című dokumentumot (http://fejermepsz.hu/?
page_id=1842). Az igénylőlapot postai úton a fenti címre 
vagy elektronikusan az alábbi e-mail címre kérjük eljuttatni: 
martonvasar@fejermepsz.hu. A bejelentkezést követően 
rövid vizsgálatra és anamnézis felvételére kerül sor, majd 
szükség esetén megkezdődik a terápia. Azoknak a gyer-
mekeknek, akik továbbra is megsegítést igényelnek, de 
időközben óvodába lépnek, a Szakszolgálat logopédusai a 
helyi intézményi keretek között biztosítják az ellátást. 

Fábián Dóra 
gyógypedagógus, logopédus 

Mosoly hírek 
 

A szeptember és az október igen mozgalmasan telt óvo-
dánkban. Csatlakoztunk a Játsszunk mindannyian! elne-
vezésű felhíváshoz, s a szülők bevonásával játékos dél-
előttöt tartottunk. A gyerekek fociztak, labdáztak, ismer-
kedtek az ugróiskolával. 
     A takarítás világnapja alkalmából egész hetes udvar-
rendezés volt a program. nagyon sok virágot, fűszernö-
vény, gyógynövényt, gyümölcsfát, fenyőfát kaptunk, 
ráadásul még kézzel készült kerti játékokat is – a szülők 

lelkesen segítettek, amit ezúton is köszönünk. Bízunk 
benne, hogy ez még csak a kezdet, és hamarosan való-
ban zöld óvodához méltó körülményeink lesznek!   
     A Csip-Csup Csodák Magánóvoda pályázatot hirde-
tett az ERASMUS + „CSEPP” projekt keretében, mely-
hez csatlakoztunk. 
     Jelentkeztünk a „Mozdulj nap”-ra, és sportnapot 
szerveztünk, ezzel hívtuk fel a gyermekek figyelmét az 
egészséges táplálkozás és a mozgás fontosságára. 
     Részt vettünk egy vadásztársaság által meghirdetett, 
„Vizsla, a mindentudó” című rajzpályázaton, melyen 
Mike Tímea helyezést ért el. Az eredményhirdetésre ok-
tóber 14-én kerül sor Soponyán. 
     A Napsugár csoport, a népmese napja alkalmából 
felkereste a könyvtárat, s a jeles napra meghívtuk 
Bereznai Istvánné Jutka nénit, aki népmesét mesélt a gyere-
keknek. 
     Az állatok világnapja alkalmából minden csoport 
kirándulást tett a községben, s az itt élő állatokat fedez-
ték fel. 
     A mosoly világnapján a kicsiket egymás segítésére, a 
kedvességre, mosolygásra ösztönöztük. 
     Bekerült az óvoda egy TÁMOP-os projektbe, ami-
nek keretében az autizmussal küzdő gyerekek elfogadá-
sára, integrálására felkészítő továbbképzéseken veszünk 
részt. 
     Október 16-án tartjuk a szüreti mulatságunkat, mely-
ről majd a novemberi Hírmondóban számolunk be.  
 

Gáborné Kutasi Katalin 
óvodavezető 
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– Fájdalmakban 
nincs hiány egy-
egy versenyen…  
– Nincs bizony. 
Előfordult már, 
hogy föladtam, mert 
jelzett a testem, 
hogy nem bírja. 
Éjszakánként né-
hány órát pihenünk 
csak, s vigyázni kell 
a koffeintablettával 
is, nehogy túl sok 
legyen. A vízhólyag 
okozta fájdalom 
már-már normális-
nak számít. 
– Magányos sport 
ez. 
– Mondhatjuk, igen. Én jól elvagyok a gondolataimmal 
úszás, futás, kerékpározás közben is. Van, aki zenét hall-
gat futás közben, de engem zavarna. Nagyon kell figyelni, 
koncentrálni mindenre. A testünk ugyanis előbb csak 
apró jeleket küld, aztán egyre erőteljesebben figyelmeztet, 
s ezeket a jeleket meg kell hallani, észre kell venni. Mert 
hát a fizikai kockázat nem csekély egy-egy ilyen ultratriat-
lon versenyen.  
– A Swissultrán is akadtak nehéz pillanatok? 
– Előfordult, de megoldottuk. A pécsi Mindum Károllyal 
és a dunaújvárosi Pötör Zoltánnal együtt hárman voltunk 
magyarok, rajtunk kívül német, indiai, francia, kanadai, 
brit és svájci sportolók indultak, összesen tizenöten vág-
tunk neki a tízszeres távnak. Mindenki segít mindenkinek, 
ha úgy adódik. A francia sráctól például tigrisbalzsamot 
kaptam. 
     A háromhetes versenyre Margaréta kísért el, s amikor 
pihentem, ő olvasta föl a szurkolók üzeneteit. Az járt a 
fejemben, hogy ha 
ennyien drukkolnak ne-
kem, nem szabad fölad-
nom, végig kell csinálni. 
– Mennyi idő alatt sike-
rült teljesíteni az előírt 
távot? 
– 304 óra 54 perc kellett, 
hogy célba érjek. Kicsivel 
több, mint tizenkét nap. 
A tizedik helyen végez-
tem. 
– S mindezt önerőből.  
– Igen. Szívesen fogadnék 
támogatókat, szponzoro-
kat, mert igen nehéz ön-
erőből finanszírozni egy-
egy versenyszezont. Fő-
leg, ha tízszeres távokban gondolkodunk. A nemzetközi 
versenyek nevezési díja sem csekély összeg, s akkor még a 
táplálék-kiegészítőkről, speciális eszközökről, edzőtábor-
okról nem is szóltunk. Szurkolókban nincs hiány, nagyon 
jó érzés, hogy ilyen sokan szorítanak értem. Köszönöm! 
 

Gajdó Ágnes 
 

(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlapban.) 

Emberfeletti teljesítmény 
 

A ráckeresztúri születésű, Százhalombattán élő 
Szabó Zoltán részt vett Európa egyik legkemé-
nyebb ultratriatlon-versenyén, a Swissultrán, me-
lyet a svájci Buchsban rendeztek augusztus végén. 
A sportembereknek tíz klasszikus Ironman számot 
kellett teljesíteniük folyamatosan, azaz 38 kilomé-
ter úszás, 1800 kilométer kerékpározás után 422 
kilométer futás következett. A szintidőt tizenöt 
napban határozták meg a szervezők.  
 
Zoltán Ráckeresztúrról indult, általános iskolai tanulmá-
nyait követően kőműves lett, három évig dolgozott Né-
metországban. Sportpályafutása tizenegynéhány évvel 
ezelőtt kezdődött, jelenleg a százhalombattai VUK SE 

v e r s e n y z ő j e . 
Rendszeresen 
úszott, focizott, 
s egy alkalom-
mal kipróbálta a 
spinninget is. 
(A spinning edző-
teremben végzett, 
magas intenzitású, 
zenés kerékpáros 
aerobikóra.)  
 

 

– Az oktatóm látta a kitartásomat, s hívott, menjek velük 
versenyekre. Először középtávú versenyre neveztem: 1,9 
km úszás, 90 km bicikli, 21 km futás volt a feladat. Sike-
rült teljesíteni, s ez nagyon fölvillanyozott.  
– Miből áll egy edzés?  
– Attól függ, milyen. Ami hosszabb, nem olyan pörgős, az 
10-15 km futás, majd 3-4 km úszás, s utána elmegyünk 
még 80-100 km-t bringázni. Általában Érd, Sóskút, Gyer-

mely felé tekerünk, s Tatabá-
nyánál érünk vissza. Edzőm 
Csomor Erika, aki a hosszú 
távú triatlonban, az Ironman-
távon nagyon profi. 
– Miért vágtál bele az ult-
ratriatlonba? Nem riasz-
tott, hogy emberfeletti tel-
jesítményre lesz szükség? 
– Amikor az ironmanes ver-
senyekre készültem, Gréta 
lányom és a párom, Margaré-
ta volt a segítőm. Talán hat- 
vagy nyolcszoros Ironman 
voltam már, amikor Grétát 
elvesztettük. Akkor, talán 
feszültség-levezetésképpen, 
kezdtem az ultrába belemen-
ni. Öt éve lesz lassan, hogy 
nincs velünk, nagyon megvi-
selt, ami történt, de próbálok 
erős maradni. Nem tudok 
túllépni, de biztos vagyok 
benne, ő odaföntről segít, 
hogy bírjam ezeket az irdat-
lan távokat, a fájdalmat.  
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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 

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

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

Felgyorsult világunkban, szinte minden háztartásban több 
okos készülék is megtalálható. Ám ezeknek az okos kütyük-
nek nemcsak mi felnőttek, hanem a gyermekek sem tudnak 
ellenállni. Az okos telefonok, táblagépek és laptopok csillo-
gása, vibrálása, minden gyerkőc figyelmét felkelti, kezdet-
ben csak érdeklődéssel figyelik, majd kezelik is ezeket a 
készülékeket. 
 
 

De vajon mért is szeretik a gyerekek? Mert szüleik gyakran 
használják megnyugtatás céljából, hogy a gyermek ne sír-
jon? Például ha az orvosnál vagy hivatalos ügyintézéskor 
várni kell, a szülő gyakran nyomja a gyermek kezébe az 
okostelefonját, nehogy a gyermeke időközben elveszítse a 
türelmét, vagy mielőtt hangos sírásba, toporzékolásba kez-
dene. Úgy gondolja, ezzel megkíméli magát a kínos pecek-
től, hogy mindenki rájuk figyeljen, ahelyett, hogy rajzolná-
nak, mondókát vagy rövid mesét olvasnának gyermeküknek 

a várakozási időben. 
 
 

Miért NE adjunk okos eszközöket gyermekünknek? 
• Az okos készülékek korai életkorban történő alkalmazása 

függőséget okozhat. 
• Lassítja a beszédfejlődést, és viselkedési zavarok kialakulá-

sához vezethet. 
• A függőségből eredően gyarapszik a hisztik száma. 
• Este, elalvás előtt a villódzó fények nehezítik az elalvást. 
• A társas kapcsolatok alakulására is negatív hatást gyakorol. 
• Az okos eszközök sugárzóak, ezek elősegíthetik bizonyos 

rákos sejtek szaporodását. 
• Kütyük nélkül nem tudja eltölteni a gyermek az idejét, nem 

tud várakozni okos eszközök nélkül. 
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Nem csak gyermekekre lehetnek káros hatással ezek az eszkö-
zök! A felnőtteknek is érdemes odafigyelniük, hogy hol tárolják 
az okostelefonjukat. Sugárzó hatása miatt nem javasolt a zse-
bekben tárolni a telefonokat. Férfiaknál a spermiumok minősé-
gére van negatív hatással, nőknél az emlőrák és a petefészek-
rák kialakulásában lehet szerepe. Emellett az okos kütyük által 
kibocsátott sugárzás okozhat fejfájást, fáradékonyságot, fülzú-
gást, valamint koncentrációzavart. 
     Persze nagyon nehéz elkerülni, hogy a gyermekeket ne 
érdekeljék csillogó, vibráló okos készülékeink, de érdemes 
határt szabni a használatukban. Érdemes a gyerekeknek más 
alternatívát is ajánlani az okostelefon helyett, vagy kompromisz-
szumot kötni velük: például ha végeztünk, elmegyünk a játszó-
térre, vagy esti mesének két mesét választhat. Olyan alkut kös-
sünk, amit örömmel csinálna, és boldogsággal tölti majd el, 
valamint a közösen eltöltött hasznos idő mértéke is növekedni 
tud általa. 

Peszter Zsuzsanna védőnő 
 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/zoldovezet/897/mobiltelefon-sugarzas 
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/
kisgyerekek/25000/5_ok_amiert_ne_adj_tabletet_a_pici_gyerek_kezebe 
https://www.babaszoba.hu/articles/gyerek/
A_mobil_olyan_a_gyereknek_mint_a_drog?aid=20180201175316 
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Régi képek, emlékek nyomában 
 

A szeptemberi Ráckeresztúri Hírmondó Múltidéző rovatában megje-
lent fotóhoz (jobbra fent) fűzött észrevételt Szakmány János. Levelét 
és a két küldött életképet köszönettel megosztjuk olvasóinkkal. 
A már közölt, a búcsúban készült kép „közepén állók (balról jobbra): 
Matkovitsné asszony (budapesti vendég a búcsúban nagyapáméknál, id. 
Makács Gyuláéknál), id. Makács Gyula, ifj. Makács Gyuláné Takács Mária 
és kislánya, Gizella, Makács Jolán  és Szakmány János. A kép minden 
bizonnyal 1943-ban készülhetett. A budapesti vendég hölgyéknél  dolgo-
zott (16-17 évesen) Édesanyám. A kapcsolat később sem szakadt meg, 
mert még az esküvőjükön (1946) is itt volt a férjével együtt. Én sajnos sem 
a hölgy, sem a férje keresztnevét nem tudom, mert mindig csak úgy emlegették őket, hogy a Matkovitsék vagy a méltóságosék. Az 
alábbi két kép valószínűleg ugyanakkor készült, de nem a búcsúban, hanem anyai nagyapám (Makács Gyula) szérűjében. Az 1. 
képen levők balról jobbra: Dombóvári Istvánné Jávorik Eszter, Makács Jolán, ifj. Makács Gyuláné Takács Mária, Makács Gizella, 
Matkovits úr, Matkovitsné asszony, id. Makács Gyula, id. Makács Gyuláné Jávorik Erzsébet. A 2. képen levők balról jobbra: ifj. 
Makács Gyuláné Takács Mária, Dombóvári Istvánné Jávorik Eszter, Matkovitsné asszony, Makács Gizella (takarva a hintó ülésén), 
Matkovits úr, Makács Jolán (a hintó ülésén), id. Makács Gyula, id. Makács Gyuláné Jávorik Erzsébet.”     
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Iszup 
 

Volt egyszer egy Szomorú Királyfi, aki hiába igyekezett, se-
hogy sem tudott visszaváltozni varangyos békává, pedig ez 
volt minden vágya. Egyszer régebben ugyanis – és ráadásul 
viccből! − megcsókolta őt egy felelőtlen királylány, és azóta 
kénytelen volt királyfiként tengetni az életét. Nem lehettek 
úszóhártyái, sem varangyos háta, ami pedig olyan csodála-
tosan díszes, és nem tudott egy tisztességeset sem ugrani, 
helyette csak szökdécselt, ami nagyon esetlen dolog, főleg 
annak, aki méltóságteljes varangyos békaként kezdi a pálya-
futását. 
     Ó, ha még egyszer varangy lehetne! Kuruttyolhatna a 
lapulevelek között, holdfényes éjszakán belecsobbanhatna a 

hűs vizű tóba, 
beáshatná ma-
gát a puha 
iszapba! Együtt 
brekeghetne a 
békakórussal, 
melynek valaha 
oszlopos tagja 
volt, bariton szó-
lamban. 
     A Szomorú 
Királyfit tehát 
semmi más nem 
érdekelte, csak 
hogy varangy 
lehessen újra. 
Hol volt már az a 
hebrencs király-
lány, aki egykor 

megcsókolta! Ő viszont itt maradt hosszú kezekkel és lábak-
kal, na meg egy kényelmetlen koronával a fején, a nagy 
gazdagsága kellős közepén. 
     De hiába volt hatalmas vagyona, senki nem tudott segíte-
ni rajta.  
     Legelőször egy bibircsókos boszorkányhoz fordult. A 
banya főzött is jó pénzért valami kotyvalékot, amiből naponta 
20X20 cseppet kellett meginnia, langyos folyadékban felold-
va. Förtelmes íze volt, ami nem is csoda, hiszen a Szomorú 
Királyfi a saját szemével látta, hogy a banya beledobott a 
főzetbe egy-két kígyót, denevért, az aznapi vacsorája mara-
dékát, valamint a macskája vacsoráját is, ezen felül pedig 
néhány kiselejtezett ruhadarabot, amik már kimentek a divat-
ból. A Királyfi azért reménykedve itta a főzetet, és részben 
meg is lett a hatása, mert egész éjjel kuruttyolt tőle a gyom-
ra, na de ő maga mégiscsak Szomorú Királyfi maradt. 
     A kudarc után felkeresett egy varázslót, aki sokkal komo-
lyabbnak tűnt, és ráolvasással próbálta őt varanggyá változ-
tatni. A ráolvasás inkább csak unalmas volt, a Királyfi egy 
szót sem értett belőle, de legalább a hasa nem csikarodott 
tőle. Ám végül a varázsló tudománya is csődöt mondott, 
pedig fűt-fát-varangyot ígért a Királyfinak. 
     Talán felsorolni is nehéz lenne, mennyi tudós embernél 
járt még a Szomorú Királyfi! A csillagjós tanácsára például 
teliholdkor kiállt a tópartra. Még kuruttyolt is halkan – minden 
eredmény nélkül. A palotaberendezési tanácsadó azt java-
solta neki, hogy festesse a szobája falát zöldre, és aludjon 
vízágyon – de ez sem hozott sikert.  

OLVASÓLÁMPA Végül még egy királyi lélekgondozóhoz is elmerészkedett, 
aki nem átallotta arról győzködni, hogy királyfinak lenni sok-
kal jobb, mint varangyos békának. A Királyfi csak annyit 
mondott neki, hogy ühüm, ühüm, de közben magában azt 
gondolta, hogy engem ugyan nem versz át, doki! 
     Mikor már a teljes kincsestárát felélte a gyógyítók, ku-
ruzslók, átváltoztatók és megváltoztatók szentélyeiben, a 
Szomorú Királyfi szomorúan kisétált a tópartra. 
     Ott ült egy kövön az Okos Királylány és az okos telefon-
ját nyomkodta. (Olyat játszott rajta, hogy az aranygolyónak 
nem szabad beleesnie a vízbe, különben elviszi a ronda 
békakirály.) Amikor meglátta a Királyfit, azt kérdezte: 
     − Miért vagy ilyen szomorú? Csak nem béka akarsz lenni 
újra? 
    A Szomorú Királyfi hálásan nézett rá. 
    − Okos vagy – mondta. 
     A Királylány zsebre tette a telefont és felsóhajtott. 
     − Na jó, gyere, kapsz egy iszupot. 
     A Királyfi kissé tanácstalanul bámult rá. Iszapról már 
hallott, de ez… 
     − Mi az az iszup? – kérdezte. 
     − Hát fordított puszi – magyarázta az Okos Királylány. – 
Tudod, csücsörítesz, és nem beszívod a levegőt, hanem 
kifelé fújod, de csak röviden. Szóval úgy, hogy ne 
cuppanjon, hanem pukkanjon. – Az Okos Királylány imádott 
magyarázni. 
     − És az segít? – kérdezte a Szomorú Királyfi. 
     − Feltétlenül – mondta az Okos Királylány, és gyakorlás-
képpen néhány iszupot pukkantott a levegőbe, nehogy el-
rontsa a műveletet. 
     A Szomorú Királyfi közelebb lépett, az Okos Királylány 
pedig átkarolta a nyakát, és egy iszupot pukkantott az arcá-
ra, de aztán gyorsan hátra is ugrott, mert a varangyos bé-
káktól egy kicsit viszolygott. 
     − Kvakk – mondta hálásan egy megtermett varangyos 
béka bariton hangon, aztán belecsobbant a vízbe. 
     Az Okos Királylány lemondóan nézett utána. 
     − Ha valami nem megy, akkor nem szabad erőltetni – 
jegyezte meg okosan, aztán elindult a parti bódé felé, hogy 
vegyen magának egy jó fokhagymás-tejfölös lángost. 

Kertész Erzsi 
 

(A regényrészletet a Cerkabella Kiadó engedélyével közöljük. 
Köszönet érte Nyulas Ágnes kiadóvezetőnek és Lovász    
Andrea szerkesztőnek!) 

Parti Medve népes állatsereglete ismeretlen ismerősökből áll. Sok-
sok állat mutatkozik be mai magyar írók meséiben és verseiben. A 
szerzők: Böszörményi Gyula, Dániel András, Dávid Ádám, Domo-
nyi Rita, Egri Mónika, Finy Petra, Garaczi László, Jász Julcsi, 
Kamarás István, Kántor Péter, Keresztesi József, Kertész Erzsi, 
Kiss Judit Ágnes, Kiss Ottó, Krusovszky Dénes, Kukorelly Endre, 
Lackfi János, Makkos Péter, May Szilvia, Mészöly Ágnes, Németh 
Zoltán, Nyulász Péter, Orbán János Dénes, Pacskovszky Zsolt, 
Petőcz András, Pollágh Péter, Sopotnik Zoltán, Szabó T. Anna, 
Varró Dániel, Vörös István, Zágoni Balázs, Zalán Tibor A kiadvány 
nagy alakú, színes, albumszerű könyv. Esztétikai minőségére 
garanciát jelent az öt felkért illusztrátor személye: Szegedi Katalin, 
Kun Fruzsina, Rofusz Kinga, Szalma Edit és Takács Mari. Ezek a 
művészek hagyományos technikákkal klasszikus, részletgazdag, 
gyönyörködtetésre, böngészésre alkalmas, pompás illusztrációkkal 
látták el a könyvet.  

(Forrás: www.cerkabella.hu) 
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Dobozolás és irodalmi, 
könyvtárismereti játékok 

 

Az Országos Könyvtári Napok 
programsorozat országszerte 
nagyon népszerű. Ilyenkor válto-
zatos programokkal készülnek az 
intézmények, bízva abban, hogy 
minél többen választják majd a 
jövőben kikapcsolódásként az olvasást vagy más, a 
könyvtár által szervezett kreatív, kulturális rendezvényt. 
     Kedden Kreatív kuckó címmel kézműves foglalkozáson 
vettek részt az érdeklődő gyerekek, akik Garainé Máté 
Andrea irányításával különféle technikával díszítettek egy-
szerű fehér, 
kincsgyűjtésre 
alkalmas dobo-
zokat. Volt, aki 
festett, más min-
tákat ragasztott, 
de akadt olyan 
is, aki szalvéta-
technikát alkal-
mazott. Csodás 
alkotások ké-
szültek. Az egyik 
kislány megjegyezte: „A könyvtár a legjobb hely a vilá-
gon. Mármint ez a könyvtár. A mi könyvtárunk.”  
     A pénteki nap a játék jegyében telt. Irodalmi és 
könyvtárismereti feladványok vártak a jelentkezőkre, és 
memóriabajnokságon is összemérhették ügyességüket a 
gyerekek. Novozánszki Bíborka és Garamszegi Gergő lett a 

legjobb.  
     A máso-
dik és harma-
dik osztályo-
sok lelkesen 
keresték a 
választ a fő-
ként a kortárs 
ifjúsági iroda-
lommal kap-
csolatos kér-
désekre, s 
közben a már 
megszerzett 
t u d á s u k a t , 

ismereteiket is használhatták. A népmese kvíz is sokakat 
érdekelt, bár néhány kérdést ellenőrizni kellett a mese-
könyvekben. 
     Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk – a 
Hősök kertjében álló 48-as, 56-os emlékműnél dr. Szentes-
Mabda Katalin Dóra polgármester mondta el ünnepi gon-
dolatait, majd az egybegyűltek néma főhajtással tiszteleg-
tek a vértanú tábornokok emléke előtt.                       GÁ 

A könyvtár nyitvatartási rendje 
 

 

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

www.fejerkszr.hu 

Új könyvek a könyvtárban 
 

Kertész Erzsi: Panthera I–III.: A hógömb fogságában; A kül-
detés; A párduc hazatér 
Réti László: Budapest Boulevard; Könnyek városa 
Niven, J.: Veled minden hely ragyogó 
Galbraith, R. (Rowling, J. K.): Kakukkszó; A selyemhernyó; 
Gonosz pálya 
Connelly, M.: Kilenc sárkány; Perújrafelvétel 
R. Kelényi Angelika: Az ártatlan; Az ártatlan 2., 3.; Szulejmán 
és a kolostor rabja 
Whitney, G.: Alapos kétely 
Okváth Anna: Más állapotok 
Adams, T.: No exit 
Moran, E.: Titok 
Rich, R.: A hárem babája 
Tari Annamária: Z generáció 
Grant, V.: 36 kérdés, amitől rád kattantam 

Gondolatok a könyvtárban 
 

Kedves Olvasóink! 
 

Ha összegezzük az elmúlt hetek történéseit, örömmel 
számolhatunk be arról, hogy egyre több gyerek jár 
rendszeresen könyvtárba, s ha kvízjáték vagy más fej-
törő várja őket, lelkesen és ügyesen oldják meg az egy-
általán nem egyszerű feladatokat. Jól sikerült a memó-
riabajnokság is, melyet terveink szerint máskor is meg-
rendezünk. 
     Idén először szerveztünk kézműves foglalkozást a 
könyvtár épületében, kölcsönkérve az iskolai könyvtár 
négyzetmétereit is. A dobozolást a könyvtár új munka-
társa, Garainé Máté Andrea vezette, aki augusztus elseje 
óta kulturális asszisztensként segíti a munkát. 
     Az önkormányzat támogatásának köszönhetően az 
irodalmi és könyvtárismereti játékokon részt vevő osz-
tályok négy-négyezer forintos, a helyi papírboltban 
beváltható utalványt nyertek, s természetesen a szép, 
OKN-emblémával ellátott oklevél sem maradt el. A 
memóriabajnokság győzteseit (multivitamin, oklevél), 
résztvevőit (oklevél) és a népmese kvízt kitöltő gyere-
keket szintén díjaztuk (emléklap, hűtőmágnes, könyv-
jelző). A játékot s a programokat a székesfehérvári 
Vörösmarty Mihály Könyvtár is támogatta a Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rendszer keretében. Köszönjük! 
Jövőre újra találkozunk! 
     Jöjjenek, gyertek minél többen a könyvtárba!  
Mert olvasni JÓ! 

Gajdó Ágnes 

Gondolatébresztő… 
 

„Aki a zenét szereti, soha nem lehet igazán 
boldogtalan.” 

(Robert Schumann) 
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RECSK 

 

A kétezer-hatszáz lelkes Heves megyei település Egertől 
huszonnégy kilométerre található. A XIV. század elején 
Recsky Demeter volt a tulajdonosa. A török időkben a 
vidék elnéptelenedett, később sokan betelepültek, főleg az 
ércbánya művelése miatt. A községben bányászati kiállítóhely,  

és tájház is megtekinthető. Nevezetes a Csevice-kút és a két szép gesztenyefasor (az egyik Parád és 
Recsk között, a másik az Ilona-völgyben található). Recsken működött az 1950-es évek elején az 
ország egyik leghírhedtebb kényszermunkatábora, a „magyar Gulag”, melyet a politikai okokból 
fogva tartott rabokkal építtettek föl. A tábort hermetikusan elzárták a külvilágtól, létezését mindvé-
gig tagadták. Recsken raboskodott többekkel együtt Faludy György költő, Gábori György közíró. 

SKANDINÁV REJTVÉNYSKANDINÁV REJTVÉNY (Forrás: skandomata.hu) ● A rejtvényben szereplő két fiatal az 1956-os forradalom és szabadság-
harc hősi halottja. A megfejtés beküldésének határideje: 2018. november 5. E-mail cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
A 2018. szeptemberi logikai feladvány megfejtése: A középső bocs a 4. osztályt fejezte be. Nyolc hibátlan megfejtés érkezett, a 
három szerencsés nyertes: Halász Tibor, Szabóné dr. Kántor Szilvia, Szokoli Richárd.  
A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!                                                                                                  

 Nemzeti Emlékpark ● A kényszermunkatábor túlélői 
1988-ban megalapították a Recski Szövetséget. Elhunyt 
fogolytársaik emlékének megőrzésére 1991-ben emlékmű-
vet állítottak (a képen), majd 1996-ban megnyílt az emlék-
park. Egykori fotók és a rabok emlékezete alapján kirakták 
a tábor útjait, épületeinek alapjait. Felépítettek egy való-
sághű barakkot is, melyben kiállítás tekinthető meg. A be-
járatnál az egykori őrtorony mása áll, örök mementóul. Az 
emlékpark a falu központjától hat kilométerre található, 
egész évben látogatható; a tájékozódást táblák segítik. 

(Forrás: www.recsk.hu) 
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Tuja helyett 
 

Vegyes sövény 
A tuja méregzöld színe szép, de ha mindenhol 
ezt látjuk, kicsit unalmas. Ültethetünk közéjük 
más cserjét, például egy-egy lomblevelű örök-
zöld bangitát, hangulatosabb így az összhatás. 
Bármilyen magas lombhullató cserje 
Egy gyöngyvirágcserje csoport színessé teszi a 
sövényt, még akkor is, ha csak egy-két hétig 
virágzik. Ráadásul madárbaráttá varázsoljuk vele a 
sövényt. 
Kínai boróka 
A borókák rokonai a tujáknak, de azoknál sokkal szá-
razságtűrőbbek, bár kicsit lassabban nőnek. Ugyan-
olyan méregzöld szí-
nűek, mint a tuják, 
ugyanúgy teljesen zárt 
falat alkotnak, ha 
évente legalább két-
szer nyírják, de beteg-
ségekre szinte egyálta-
lán nem fogékonyak. 
Korallberkenye 
A lomblevelű örök-
zöldek közül a korall-
berkenye az egyik sztár sövénynövény évek óta. Kü-
lönálló díszcserjeként is nagyon szép, levelei pirosan 
hajtanak ki, és év folyamán többé-kevésbé visszazöl-
dülnek, de a növény maga örökzöld, és még fehér 
virágai is vannak. Akár háromméteres sövényt is ne-
velhetünk belőle. 
Nagyon jól nyír-
ható, formázható. 
Babérmeggy 
Szintén nagyon 
népszerű a ma-
gyar kertekben. 
Gyorsan nő, a 
betegségek közül 
leginkább a rágá-
sokra kell figyelni, jól nyírható, formázható. Csinálha-
tunk belőle gömböt, kockát, piramist, akármit. Fehér 
virága májusban nyílik. Örökzöld. 
Tiszafa 
Ha kicsit türelmesebbek vagyunk, választhatjuk a ti-
szafát. Mivel őshonos növény, a mi nyári, néha szél-
sőségesen száraz és meleg klímánkat jól bírja, betegsé-
gekkel szemben is sokkal ellenállóbb, mint a tuja. Ma-
gasra nő. Nagy előnye, hogy az idős, vastag törzsű 
visszavágott példányok is képesek besűrűsödni, az 
alsó részén is folyamatosan képződnek új hajtások. 
Arany hamisciprus 
Az egyik legköltségesebb, de leglátványosabb örök-
zöld tujahelyettesítő. Bár gombásodásra ez a növény 
is hajlamos, sokkal kevésbé, mint a tuja, a szárazságot 
sokkal jobban tűri. Rendszeres, évente legalább két-
szeri nyírással két-három év alatt mutatós sövényünk 
lesz. Amint elültettük őket, az ágak végeit rögtön 
csípjük le, hogy rögtön sűrűsödhessen.                  KL 
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Az én iskolám: 
 

BMSZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum  
Infokommunikációs Szakgimnáziuma 

 
 

Középiskolás tanulmányaimat 2016-ban kezdtem a Puskásban. 
Itt felkészítenek az érettségire és a továbbtanulásra is, miköz-
ben az óráim másik felét a szakmai tantárgyak teszik ki. Terve-
im szerint összesen öt évet fogok járni az iskolába, mert itt 
lehetőséget nyújtanak plusz egy év szakmai oktatásra, melynek 
végén sikeres vizsgával távközlési technikus szakmát lehet szerez-
ni. 
     Sok velem egykorúval ellentétben nekem nem volt annyira 
nehéz a középiskola kiválasztása, hiszen nagybátyám révén 
már hatodikos koromban hallottam az intézményről. Már az 
elmeséltek alapján is szimpatikus volt a suli, de miután elmen-
tük a nyílt napra, nem volt kérdés, melyik iskola lesz a befutó. 
Mint minden új iskolát kezdő diák, én is izgatottan, de félve 

indultam el első 
tanítási napom-
ra, ezennel egye-
dül. Eleinte min-
denki csak visz-
szahúzódóan ült 
a helyén az új, 
ismeretlen pad-
társa mellett. De 
pár hónap eltel-
tével nagyon jól 

működő közösségek és igazán családias hangulat alakult ki. 
Míg kilencedikben 34 fővel indult az osztályunk, ma már csak 
harmincan vagyunk, bár ezzel is az egyik legnagyobb létszámú 
osztály a miénk. Mivel az iskolánk infokommunikációs irá-
nyultságú, nem túl vonzó a lányok számára, így a mi osztá-
lyunkba csak fiúk járnak, de vannak kivételek ez alól. 
     A puskásos tanárok néhány kivétellel nagyon kedvesek, 
segítőkészek és humorosak. Tudnak a mi „nyelvünkön” be-
szélni, így könnyebben érthető a sokszor nagyon bonyolult, 
rengeteg tananyag. Sokszor a tananyaghoz szükséges, kísérle-
tekkel, prezentációkkal, és az anyag gyakorlati alkalmazásával 
színesítik az órákat. Iskolánkban minden évben megrendezik a 
Tálentum hetet, melynek keretein belül érdekes előadások, ki mit 
tud? és sportnap vár ránk, ahol a legjobb helyezésekért szak-
mához kapcsolódó ajándékokat lehet kapni. 
     Ahhoz, hogy beérjek az első órára, fél 6-kor szoktam kelni, 
és a 6:44-kor induló vonattal utazom Ferencvárosig. Ez egy 
héten csak kétszer fordul elő, mert más napokon vagy 
nulladik, vagy a második órára kell bemennem. Heti 38 órát 
vagyok az iskolában, de ez változhat attól függően, hogy ki 
mennyi fakultációra vagy szakkörre jár. Ezek közül néhány: 
matematika és fizika fakultáció, rádióklub, katonasuli, tévéstúdió, 
rádióstúdió. Szakmai tárgyakból az elméleti órákon kívül néme-
lyikből gyakorlatunk is van. Például elektronikából, programozás-
ból és hálózat ismeretekből. Ezek mellett természetesen ott vannak 
a humán tantárgyak is, leszámítva azokat, amelyek nem érett-
ségi tantárgyak. Például biológia, földrajz, kémia. Iskolánkban 
csak angol nyelv tanulására van lehetőség, amiből nyelvi előké-
szítős évfolyam is indul. Így nálunk minden évfolyamon há-
rom osztály van, kivéve kilencedikben, mert ott négy. 
     Volt Puskás-diákok beszámolói alapján az is kiderült szá-
munkra, hogy az egyetemeken és az IT cégeknél nagyon szere-
tik az iskolában végzett embereket, mert képzett, megbízható 
szakemberek, ezért örömmel veszik fel őket, ezen a területen 
ugyanis jelenleg hiány van a minőségi munkaerőből. Összessé-
gében én szeretek a Puskásba járni, mert itt olyan dolgokról 
tanulhatok, ami szerintem fontos, hasznos és engem érdekel. 
Remélem, hogy sikerül elhelyezkednem majd ezen a területen.  
 

Garai Máté 
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 NYEREMÉNYJÁTÉK 
 
 

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

 

A megfejtéseket személyesen is lead-
hatják a könyvtárban nyitvatartási 
időben, vagy elküldhetik a következő 
e-mail címre:  
rackereszturi.hirmondo@gmail.com 

 

Határidő: 2018. november 5., 
hétfő, éjfél  

 

Az előző lapszámban közölt felad-
vány megfejtése: a Szent János téren 
található presszó táblájának részlete. 
Tizenkét helyes megfejtés érkezett, a 
– kivételesen – három szerencsés 
nyertes: Bicskei Edit, Bognár    
Sarolta, Novozánszki Bíborka. 
Gratulálunk! A nyeremény a könyv-
tárban vehető át nyitvatartási időben. 

ÚTRAVALÓ ÜZENET 

„Nincs nagyobb bűn a sok 
v á g y a k o z á s n á l .  N i n c s          
nagyobb szerencsétlenség, 
mint nem tudni, mikor elég, s 
nincs nagyobb veszedelem, 
mint nyereségre vágyni. 
Ezért aki meg tud elégedni 
azzal, ami elég, örökké       
elégedett lesz.” 

(Lao-ce)  

JÁTÉKOS ANGOL JÁTÉKOS ANGOL JÁTÉKOS ANGOL    
 

RAIN, RAIN, GO AWAY 
 

Rain, rain, go away. Come again another 
day. 
DADDY wants to play. Rain, rain, go away. 
 

Eső, eső, menj innen, egy másik napon gye-
re el! 
APU játszani szeretne. Eső, eső, menj innen! 
 

MOMMY – anyu    BROTHER – öcsém     SISTER – húgom   BABY – baba 
ALL THE FAMILY – az egész család 

* * * * * 
 

OVER THE DEEP BLUE SEA 
 

’Twas a sunny day when I went to play down by the sea. I climbed aboard a 
pirate ship and the Captain said to me, „We’re going this way, that way. 
Forwards, backwards. Up and down, up and down. Over the deep blue sea.” 
 

Napos idő volt, mikor játszottam lent a tengeren, 
Felmásztam egy kalózhajóra, és a kapitány szólt nekem: 
„Erre megyünk és arra, előre, hátra, / Fel és le, fel és le, át a kék tengeren.” 
 

windy – szeles; rainy – esős; snowy – havas; stormy – viharos 
 

Hangos szótár: http://dictzone.com; online videók: http://youtube.com 
 

Baki-Nadu Judit 

Születésnapi 
köszöntő 

 

Kecskemét rő l 
érkezett Vincze 
István, a Szabad 
Föld hetilap egy-
kori újságírójá-
nak levele, mely-
ben az ötéves 
Hírmondót kö-
szönti. Pista bá-
csi 89 esztendős, 
sokat látott, so-
kat tapasztalt 
újságíró, mindig 
is lélekkel-szívvel 
tudósított egy-
egy településről, 
írta riportjait, 
interjúit – töb-
bek között Rác-
keresztúrról is. 
Szakmai hiteles-
sége, hozzáértése 
megkérdőjelez-
hetetlen. Köszö-
net az igen ked-
ves szavakért. 
Isten éltesse, 
Pista bácsi!     gá 


