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Falunk Diákja, 2019 
 

ZOOM – A hőlégballon című filmről 
 

Gyűrűt kaptak a gólyafiókák 

Százhetven éve, 1849. július 31-én  
halt meg Petőfi Sándor 

 

Lennék én folyóvíz... 
 

Lennék én folyóvíz, 
Hegyi folyam árja, 
Ki darabos utját 
Sziklák között járja... 
De csak úgy, ha szeretőm 
Kis halacska volna, 
Habjaimban úszna föl s le 
Vígan lubickolva. 
 

Lennék vad erdő a 
Folyó két oldalán, 
Fergetegekkel a 
Harcot kiállanám... 
De csak úgy, ha szeretőm 
Kis madárka volna, 
Bennem ütne fészket és ott 
Ágamon dalolna. 
 

Lennék váromladék 
A hegy legtetején, 
Bús pusztulásomat 
Venném csak könnyedén... 
De csak úgy, ha szeretőm 
Ott a repkény volna, 
Elnyuló zöld karjaival 
Homlokomra folyna. 
 

Lennék kicsiny kunyhó 
A rejtett völgybe’ lenn, 
Eső-vágta sebbel 
Szalmafödelemen... 
De csak úgy, ha szeretőm 
Bennem a tűz volna, 
Tűzhelyemen lassacskán, de 
Nyájasan lobogna. 
 

Lennék felhődarab, 
Összetépett zászló, 
A vadontáj fölött 
Fáradtan megálló... 
De csak úgy, ha szeretőm 
Az alkonyat volna, 
Búshalovány arcom körül 
Pirosan ragyogna. 

 

Szalonta, 1847. június 1–10. 
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Július 1-jén megtörtént az elkészült burkolatjavítás átadás-átvétele.  
Nemcsak az aszfaltburkolat és a padka újult meg, az új fekvőrendőrök mellett 

már fényvisszaverő oszlopok és jelzőtáblák is segítik a közlekedést.  

Előtte…                               Kocsy-Mayer Gyula utca                               Utána... 

Előtte…                           Petőfi Sándor utca (Egészségház)                        Utána... 

Előtte…                               Korniss István utca                                  Utána... 

Előtte…                               Budai Nagy Antal utca                               Utána... 
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

Kevés olyan költő élt, akit szinte minden magyar ember 
ismer. Petőfi Sándor közéjük tartozik (vagy tán ő az 
egyetlen?). Verseit már az óvodában tanuljuk, élettörté-
netét is tudjuk többé-kevésbé, főként az 1848. március 
15-i forradalmi tetteit. Sokat hallottunk halálának körül-
ményeiről, s az azzal kapcsolatos legendákról is. Petőfi 
neve egy időben lobogóra került, költészetének igazi 
értékét elfeledve hordozták, szavalták, politikai szimbó-
lummá tették. 
     Ma vajon olvasunk-e még Petőfi-verseket? A sza-
badság és szerelem költője számos szép, lírai vallomás-
sal lepte meg kedvesét, Szendrey Júliát, ugyanakkor 
forradalmi költészete is jelentős. Kíméletlen, szókimon-
dó, megalkuvást nem tűrő, olykor vakmerő sorai vajon 
időszerűek-e ma? Mit gondolunk, ha például A nemzet-
gyűléshez, A magyar nemzet vagy a Magyar vagyok című 
költeményt olvassuk? Milyen érzéseket vált ki belőlünk 
a Szeptember végén, A Tisza vagy a Szülőföldemen? Vagy 
nézzük meg komikus eposzát, A helység kalapácsát, eset-
leg a jóval komolyabb-komorabb hangvételű elbeszélő 
költeményt, Az apostolt. Ebben olvasható a híres szőlő-
szem hasonlat, mely Petőfi világlátását, eszméit foglalja 
össze már-már prófétai előrelátással: „Mi célja a világ-
nak? / Boldogság! s erre eszköz? a szabadság! / Sza-
badságért kell küzdenem, / Mint küzdtek érte oly so-
kan, / És hogyha kell, elvérzenem, / Mint elvérzettek 
oly sokan!” 
     Ha hinni lehet a korabeli szemtanúknak, a lánglelkű 
poéta százhetven esztendővel ezelőtt, 1849. július 31-én 
a Segesvár melletti fehéregyházi csatában esett el. Fiatal 
életét feltehetően egy orosz dzsida oltotta ki. Minthogy 
azonban írásai addigra már országszerte ismertté váltak, 
emléke nem tűnik el nyomtalanul. Szinte nincs olyan 
település az országban, ahol valamely közterület vagy 
intézmény ne viselné Petőfi nevét. 
     Halhatatlan költőnk emlékét ébren tartani úgy is 
lehet, ha olykor fellapozzuk a verseskötetet, s elmeren-
günk egy-egy költemény szépségén, igazságán. Mond-
juk a Még alig volt reggel… kezdetűn:  

„Még alig, hogy játszánk apáink térdén, s már 
Maholnap ott alszunk nagyapáink mellett... 
Csak annyi az élet, mint futó felhőnek 
Árnya a folyón, mint tükrön a lehellet.”  

Gajdó Ágnes 

Gondolatébresztő… 
 
 

„Nehéz megmondani, kik ártanak      
többet: az ellenségeid rosszindulatból, 
vagy a barátaid – a legjobb szándékkal.” 

 
 

(Edward Bulwer-Lytton) 

 

Friss hírek, információk: 
www.rackeresztur.hu 

Diáktalálkozó Balatonkeresztúron 
 

Május 20-tól 23-ig rendezték meg a Keresztúr nevű települé-
sek X. ifjúsági találkozóját Balatonkeresztúron. A Ráckeresztú-
ri Petőfi Sándor Általános Iskola 7. osztályos tanulói vettek 
részt a versenyen: Csesztregi Eleonóra, Furján Fanni és Török 
Máté képviselték településünket. Felkészítő tanáruk Endrődi 
Noémi volt, aki igyekezett a gyerekeket minél több tudáshoz 
juttatni, általános közismeret, Európai Unió és játékos kérdé-
sek témakörökben egyaránt. 
     Az első napon a Bél Mátyás Látogatóközpontba történt 
érkezés, örömteli üdvözlések után a csaknem száz vendég 
Kovács József polgármestertől, a KNTSZ elnökétől kapott 
tájékoztatást a találkozó részletes programjáról.  
     Kedden a helybéli iskolásokkal együtt szigligeti hajókirán-
duláson és gyalogtúrán vettek részt a vendégek. Késő dél-
után, amíg a gyerekek az iskolával ismerkedtek, a szövetség 
felnőtt küldöttségei közgyűlést tartottak a látogatóközpontban. 
     A Marcali Rendőrkapitányság munkatársainak bevonásával 
szerdán délelőtt közlekedésbiztonsági előadást hallgattak meg 
a diákok, majd kerékpáros versenyen próbálhatták ki ügyessé-
güket. Ötvenfős gumikerekes kisvonattal vitték körbe Balaton-
keresztúron a versenyre készülő csapatokat. Délután a Bene 
Ferenc Sportcsarnokban került sor a nagy izgalommal várt 
vetélkedőre, melyre a csapatok már hónapok óta készültek. 
Először népdaléneklési verseny zajlott, melyen némely csapat 
hangszeres kíséretet is biztosított, mások szép népviseletbe 
öltöztek. Érdekes kérdésekkel, feladatokkal tarkított közisme-
reti vetélkedő után régi mesék zenéit kellett felismernie a ver-
senyzőknek, mely vidám zárása volt az eredményhirdetés 
előtti pillanatoknak. 
     Részt vevő vendégcsapatok: Balaton-, Bács-, Bodrog-, 
Hejő-, Maros-, Mura-, Rác-, Rákos-, Sajó-, Sarkad-, Sár-,  
Székely- és Szilágyfőkeresztúr. 
     Idén az 5. helyet sikerült megszerezni diákjainknak, akik 
sok élménnyel és új barátságokkal tértek haza. A találkozót az 
izgalmak levezetése és a kapcsolatok erősítése gyanánt ze-
nés szórakoztató program zárta.  

Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester 
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XX. KERESZTÚR-TALÁLKOZÓ, BALATONKERESZTÚR, 2019. JÚNIUS 21–23. 

Harmincöt fős delegációval érkeztünk pénteken 
reggel Balatonkeresztúrra, ahol Kovács József pol-
gármester úr nagy szeretettel fogadott bennünket. 
Regisztráció és a kedves vendéglátás után foglaltuk 
el szállásunkat, mely gyönyörű környezetben, mo-
solygós házigazdákkal várta csoportunkat.  
     Tíz órakor kezdődött a települések felvonulása, 
ahol huszonhét Keresztúr nevű település képvisel-
tette magát. A felvonulás egyik állomása a Mind-
szenty tér volt, melyet a felújítás után felavattak, és 
emléktáblát helyeztek el a téren. Utána a Bene Fe-
renc Sportcsarnokban került sor a nyitóünnepségre, 
ahol elnök úr örömét fejezte ki, hogy közel ezer ke-
resztúrit köszönthetett. Majd sor került Balatonke-
resztúr és Székelykeresztúr ünnepélyes 
testvértelepülési megállapodásának aláírására. 
     Ebéd után Szabó Ádám vidám műsora, majd a 
civil szervezetek fellépései következtek. Ezen a na-
pon képviselte Ráckeresztúrt a Pávakör Baráti Tár-
saság, amelynek tagjai Fejér megyei és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei népdalcsokorral szórakoztatták a közönséget. Nagy sikert arattak a színpadon.      
Az este további részében az Ismerős Arcok nevű zenekar ismert dalaival szórakoztatta a közönséget.       

22 órai kezdettel fantasztikus lézer show-t láthat-
tunk, melyből még fel sem ébredtünk, és már a 
tűzijáték fényeit csodálhattuk. Hajnalig szórakoz-
hatott ki-ki kedvére a RetRokon együttessel. 
     Szombaton délelőtt a csoportok sétahajóztak, 
vitorláztak, és kísérőjük kalauzolásával városnéző 
sétát tettek a településen. Ezalatt a településveze-
tők közgyűlést tartottak, melyen többek között 
szóba került a szövetség további működése és a 
jövő évi diáktalálkozó megszervezése is. 
     Délután került sor a Keresztúrok II. 
Néptánctalálkozójára, majd latin táncházzal ismer-
kedhettünk. 
     Az esti sztárvendég a Piramis együttes volt, 
koncertjükön kicsik és nagyok együtt énekelték az 

ismert slágereket. A Fantom zenekar dalai zárták az estét. 
     Vasárnap istentiszteletet tartottak a 
keresztúriakért, majd elérkezett a záró 
ünnepség.  Májer József, Bodrogke-
resztúr polgármestere értékelte és 
megköszönte a jubileumi találkozó 
megszervezését és lebonyolítását. Ko-
vács József elnök úr köszönetet mon-
dott a települések részvételéért, és a 
vándorzászlót átadta Fohsz Tivadar 
alpolgármesternek, aki bejelentette, 
hogy 2020 augusztusában Rákoske-
resztúr szervezi a XXI. találkozót. 
     Delegációnk idén is sok élménnyel 
és újabb barátságokkal érkezett haza. 

Lisziné Hunyadi Hajnalka  
alpolgármester 
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Tenni a közösségért –  
LEHET vagy KELL? 

 

Az utóbbi időben több félreértelmező kiírás jelent 
meg közösségi oldalakon amiatt, mert az utcákba 
kihordott mart aszfaltot, murvát nem tudta azonnal 
elteríteni az önkormányzat. Ahogyan korábban, 
most is kértük a lakosság segítségét. Ám mi van a 
kérés mögött? A lakosság lenézése, kihasználása? A 
munka másokra erőltetése? Nemtörődömség? Ko-
rántsem! 
     A segítséget azért kértük, mert így sokkal gyor-
sabban javíthatók az utak, mindannyiunk érdeké-
ben… 
     Az általános munkaerőhiány az önkormányzato-
kat is elérte, a közfoglalkoztatás számai is évről évre 
csökkennek. Örömteli, hogy egyre többen tudnak 
elhelyezkedni valóban piaci alapon számított bérért, 
másrészt viszont a munkaerőhiány azt is jelenti, 
hogy ugyanúgy nem lehet találni fizikai munkást, 
mint műszaki előadót, még versenyképes bérért 
sem. Ez egy jelenség, okait lehet taglalni, de a jelen-
ben ezzel kell együtt élni. Megoldani a problémát 
rövid távon biztosan nem tudjuk. 
     Ami viszont a téma kapcsán jogosan kérdésként 
felmerül: miért van hagyománya, sőt divatja tő-
lünk nyugatabbra az önkéntességnek, és miért 
utasítják el ugyanezt itthon? 
     Az Egyesült Államokban egyenesen kultusza van 
az önkéntességnek, de nem kell ennyire messzire 
mennünk. Ausztriában, Svájcban, Angliában az em-
berek szabadidejükben sokan végeznek munkát díja-
zás nélkül a közösségért, fiatalok és idősek egyaránt 
találnak bőven lehetőséget arra, hogy a lakókörnye-
zetük javát szolgálják. Közintézményekben étkeztet-
nek, színházi előadást, gyermekprogramokat szer-
veznek, kórházi ápolásban vesznek részt, környezet-
védelemmel foglalkoznak, közösségi tereket, parko-
kat létesítenek… 
     Miért van ez másként itthon? Vajon mire vezet-
hető vissza ez a mentalitás nálunk, magyaroknál? 
Volt idő, amikor az állam a mindenről és mindenki-
ről gondoskodó szerepben tetszelgett, amiért ko-

moly árat fizetünk: még az ükunokánk is fizetni fog-
ja azt az államadósságot, amit a „mindenről gondos-
kodó állam” hagyott maga után. A rendszerváltás 
idején sokkhatásként érte az embereket ennek a szö-
ges ellentéte, a piaci alapon működő kapitalizmus. S 
a két véglet között a mai napig nem sikerült vissza-
találnunk dédszüleink igazságához: „segíts magadon, 
az Isten is megsegít”. Nem értjük, hogy minden, amit 
nem csak magunkért teszünk, a közösség javára válik. 
     Az önkormányzat nem feladatokat akar lerázni, 
amikor segítséget kér. A segítség kéréséhez bizalom 
kell, és mi ezzel a bizalommal fordulunk a lakosság-
hoz. Az önkéntesség, a közösség érdekében végzett 
munka nem kötelesség, csupán lehetőség. Az adott 
munka a lakosság segítsége nélkül is el fog készülni, 
csak sokkal lassabban, mint összefogással. 
     Az önkormányzat sokat tud javítani egy település 
állapotán, így az ott lakók életminőségén. Korszerű-
síthet szennyvíztelepet, közvilágítást, utakat, közin-
tézményeket. Sok olyan feladat van, amit csak az 
önkormányzat végezhet el, de akad bőven olyan is, 
amit közösen is meg lehet(ne) oldani. Az, hogy egy 
településen az emberek csupán egymás mellett él-
nek, vagy valódi közösséget alkotnak, az már legin-
kább nem az önkormányzattól függ, hanem a lakos-
ság gondolkodásmódjától. Befogadjuk-e az újonnan 
érkezőket? Részt veszünk-e önszerveződő jótékony-
sági rendezvényeken? Szétterítjük-e az utcán a mur-
vát, ha lehetőségünk van rá? Felvesszük-e az eldo-
bott üveget (vagy el sem dobjuk)? Tisztán tartjuk-e 

magunk előtt az átereszt? Várjuk, hogy majd valaki 
megoldja a problémát, amire mi magunk is képesek 
lennénk, vagy elbírunk vele, esetleg támogatást, ja-
vaslatot kérünk hozzá? Ezek a dolgok persze segít-
séget jelentenek az önkormányzatnak is, de ami en-
nél sokkal fontosabb: mindannyiunk javát szolgál-
ják. Az önkéntes munka érték, mert önkéntesként 
mindenki azt adja, amiben a legjobb. Ne az önkor-
mányzatért tegyék, önmagukért tegyék, ha teszik. A 
döntés az Önök kezében van… 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester 

 

(A képek 2017. május elsején készültek, amikor civil összefogással 
elkészült a játszótér melletti pihenőpark. Fotó: DG) 
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Tisztelt Szülők! 
 

A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda  
2019. augusztus 5-től  

2019. augusztus 31-ig zárva tart. 
 

A 2019/2020-as nevelési év első munka-
napja 2019. szeptember 2., hétfő. 

 
Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 

Továbbképzés az 
autizmusról 

 
A Ráckeresztúri Mosoly 
Óvoda idén pályázat útján 
csatlakozott az európai 
uniós támogatással meg-
valósuló Montázs projekt-
hez. Június végén hatvan-
órás továbbképzésen ve-
hettek részt a helyi és a 
környékbeli településekről 
érkezett óvónők. 
     A Montázs projektet a Fogyatékos Személyek Esély-
egyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) valósítja 
meg, melynek fő célja, hogy a fogyatékos személyek szá-
mára szükségleteikre reagáló, rendszerszerű szolgáltatá-
sok, fejlesztések valósuljanak meg. A ráckeresztúri óvoda a 
fenntartó önkormányzat támogatásával – az országban 
egyetlen óvodaként – csatlakozott ehhez az intézményfej-
lesztési programhoz, amelynek következtében a jövőben 
akár olyan autista gyermekeket is fogadhat az intézmény, 
akiknél az integrált nevelés a legmegfelelőbb támogatási 
forma – tudtuk meg Gáborné Kutasi Katalin óvodavezetőtől. 
Év elején a dolgozók már részt vehettek egy érzékenyítő 
programon, akkor az előadók interaktív és játékos felada-
tokkal mutatták be, miben tér el az ép és az autista gyere-
kekkel történő kommunikáció, hogyan lehet támogatni az 
autista gyermekek nehézségeit. 
     A nevelési év lezárását követően a Mosoly Óvoda újfent 
benépesült. Ezúttal felnőttek – tanulni vágyó óvónők – ren-
dezkedtek be a csoportszobákban. Az Autizmus-specifikus 
ismeretek a korai fejlesztésben című interaktív képzésen 
négy szakember tartott előadást. Dr. Simó Judit gyermek-
pszichiáter az autizmus spektrumzavarok elméleti hátteré-
vel ismertette meg a hallgatóságot. Az előadó hangsúlyoz-
ta, hogy a támogatás megkezdésének első lépcsőfoka a 
megértés. Tisztában kell lenni azzal, hogy az autizmus ho-
gyan befolyásolja az egyes készségek, képességek fejlődé-
sét, a tapasztalható eltérő viselkedés mozgatórugóit a haté-
kony segítség megvalósításához. Rácz Zsuzsanna a köl-

csönös kommunikációt támogató stratégiák lehetőségeit 
vázolta fel, Szabó Mariann gyógypedagógus a szociális 
készségek fejlesztésének lehetőségeiről mesélt, s mondan-
dóját videófilmekkel illusztrálta. A családok és az intéz-
ményrendszer kapcsolatára világított rá Dévai Zita gyógy-
pedagógus. 
     A hatvanórás akkreditált továbbképzésen a környező 
települések – Ercsi, Martonvásár, Pusztaszabolcs, Székes-
fehérvár, Százhalombatta, Érd – óvónői is részt vettek. 
Egybehangzó véleményük szerint szakmailag mindig szük-
séges megújulni, egymással tapasztalatokat cserélni, s ez a 
képzés erre is jó lehetőség volt. A résztvevők újra és újra 
rácsodálkozhattak arra, milyen szép is a hivatásuk.  
 

gá 
 

(Az írás szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap 
2019. július 10-i számában.) 

MOSOLY HÍREK 

SZAMURÁJ 07 KFT. 
AKCIÓK 

TÁVFELÜGYELETI  
SZOLGÁLTATÁS  

2000 forinttól! 
 

AKCIÓS  
ESZKÖZCSOMAGOK  

SZERELÉSSEL  
MÁR 27 000 Ft-tól! 

A RÉSZLETEKÉRT  
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Jubileumi szentmise a 240 esztendős 
Szentháromság-szobornál 

 

A Hősök kertjében gyülekező biciklis zarándokokat a 
polgárőrök kísérték a település határában található, Szent 
László király tiszteletére állított szoborhoz június utolsó 
szombatján. Sokan autóval érkeztek, még a környező 
településekről, Martonvásárról, Tordasról, Gyúróról, 
Százhalombattáról, sőt Budapestről is. A helyszínen a 
szoborról készült fotókból szabadtéri kiállítást rendeztek 
a szervezők. 
     A jubileumi megemlékezés a BOR-ÁSZOK Dalárda 
Egyesület előadásával kezdődött. Isten, hazánkért térdelünk 
elődbe... – énekelték a jól ismert magyar népéneket, mely-

ben a szent életű lovagkirályról is szó esik: „Isten, hazán-
kért térdelünk elődbe. / Rút bűneinket jóságoddal född 
be! / Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, / Érdemét 
idézzed! // István királynak szíve gazdagságát, / Szent 
Imre herceg kemény tisztaságát, / László királynak vitéz 
lovagságát: / Ó, ha csak ezt látnád!” 

Herkli Antal, a 
ráckeresztúri római 
katolikus egyházköz-
ség világi lelkipásztori 
munkatársa köszön-
tötte az egybegyűlte-
ket, majd a 240 esz-
tendős szobor és 
Szentlászlófalva törté-
netét elevenítette föl. 
A legenda szerint a 
falu lakói a törökök 
elől a templomba 
menekültek, ám nem 
élték túl, csak azok 
maradtak életben, 
akik a Szent László-víz mocsaras területein bújtak el. A 
hagyomány szerint utódaik Szent László tiszteletére állí-
tották fel 1779-ben a Szentháromság-szobrot.  
     Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester ünne-
pi köszöntőjében hangsúlyozta, hogy értékeinket meg 
kell őrizni az utókornak. Arra kérte a jelenlévőket, hogy 
imádkozzanak a településünkért is, hogy 240 év múlva is 
itt állhassanak majd utódaink. A polgármester köszönetét 
fejezte ki a Zöld Erdő Vadásztársaságnak, hogy önzetle-
nül segítettek és segítenek a jövőben is a szobrot övező 
terület rendbetételében.   
     A szentmisét dr. Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt 
tábori lelkész celebrálta. Szentbeszédében utalt arra, hogy 
a Kárpát-medence olyan, mint egy hatalmas temető. Itt is 
egy elpusztult falura, annak lakóira emlékezünk, értük 
fohászkodunk. Jácint atya beszélt Szent László életszent-
ségéről is. Alázattal uralkodott, s tisztában volt a gyenge-
ségeivel, bűneivel. Figyelemre méltó uralkodó, politikus 
és figyelemre méltó ember volt, akinek kemény törvényei 
mögött a felebaráti szeretet állt. Ezt a krisztusi parancsot 
egyikünk sem hagyhatja figyelmen kívül – figyelmeztetett 
az atya. Szent László legendái tele vannak mesés elemek-
kel, de az nem véletlen, hogy az egyház, a nép milyen 
csodákat tulajdonít valakinek. A Szent László-
legendákban az uralkodó mindig úgy áll előttünk, mint 
aki gondoskodik, aki ad, aki jó tetteket visz véghez.  
     A megemlékezést a BOR-ÁSZOK éneke zárta, majd 
a szép számú közösség elénekelte a Himnuszt és a Bol-
dogasszony anyánk… kezdetű régi magyar himnuszt. 
     Az ünnepségen részt vevők emlékül – amolyan bú-
csúfiaként – könyvjelzőt vihettek haza, amit Jácint atya 
megáldott.  
     Bendák Gyula 
és felesége tiszte-
letük jeléül koszo-
rút helyezett el a 
Szentháromság-
szobornál, amely 
több mint két 
évszázada híven 
őrzi Szent László 
király és az egykor 
e területen élők 
emlékét.  
 

GÁ 
Fotó: DG 
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Szúnyoginvázió elleni védekezés –  
elengedhetetlen a lakosság szerepvállalása 

 

A klímaváltozással a csípőszúnyogok elleni védekezés egyre 
fontosabb és sürgetőbb üggyé válik.  
     A rendkívüli esőzések, a megáradt folyók, a hőség mind 
hozzájárul a szúnyogok gyors szaporodásához, ezzel együtt a 
csípőszúnyogok számának növekedéséhez.  
 

A Járványügyi intézkedésekről szóló [18/1998. (VI. 3.) NM 36§] 
rendelet szerint a vérszívó szúnyogok egészségügyi kártevőnek 
minősülnek, így megtelepedésük és elszaporodásuk megakadá-
lyozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres 
irtásukról gondoskodni kell. Magánterületen a tulajdonos/
fenntartó kötelessége, közterületen pedig az önkormányzat 
felelőssége a kártevők elleni védekezés. 
 

Tehát kétségtelen, hogy mindannyiunknak részt kell vállalnia a 
védekezésben, mindenekelőtt a csípőszúnyogok elszaporodásá-
nak megelőzésében. 
 

Pangó vizek – akadályozzuk meg a szúnyogok szapo-
rodását! 
 

Nem csak a folyók és tavak árterében szaporodhatnak szúnyo-
gok. Egy csészényi vízben több száz, míg egy vödör vízben 
akár több ezer szúnyog is képes kifejlődni egy-két hét alatt! 
Ne szemeteljünk! Amellett, hogy rendkívül környezetszennye-

ző, az eldobált flakonok és egyéb hulladékok összegyűjthe-
tik az esővizet, ezzel kedvező feltételeket biztosíthatnak a 
szúnyoglárvák fejlődődéhez. 

A rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű eső miatt tartósabb 
pocsolyák alakulhatnak ki, ezért igyekezzünk ezeket meg-
szüntetni (pl. szétsepréssel).  

Kertünkben számos pangóvíz-megtartó hely lehet, ezek meg-
felelő feltérképezéséhez és kezeléséhez az alább látható 
ábra nyújt segítséget: 

Természetes ellenségek – gondoskodha-
tunk a már kifejlett szúnyogok számának 
csökkentéséről. 
     A szúnyogok természetes ellenségeinek 
száma sajnos folyamatosan csökken. Évente 
ezer tonnával több rovar vesz körül minket a 
fecskék számának drasztikus visszaesése 
miatt! (A fecskék fészkét leverni tilos! Kizá-
rólag a természetvédelmi hatóság által ki-
adott egyedi engedély birtokában lehet fé-
szekeltávolítást végezni!) 
     A denevérek populációja Európa-szerte 
ugyancsak erősen megfogyatkozott, ma már 
legtöbb fajuk veszélyeztetett. Pedig egy de-
nevér 500-1000 szúnyogot is képes zsákmá-
nyolni egyetlen éjszaka alatt!  
     A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlap-
ján, illetve az általuk 2019-ben meghirdetett Madárbarát kert 
program keretében számos információt kaphatunk arról, miként 
tudjuk elősegíteni ezeknek az állatoknak kertünkben történő 
megtelepedését. Azzal is nagyon sokat tehetünk, ha mestersé-
ges madárodút, illetve etetőt, itatót helyezünk el a kertünkben. 

Denevérodú 

Molnárfecskék költenek a műfészekben 
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Szúnyogcsípés – néhány egyszerű eszközzel csökkenthetjük 
a csípések számát. 
A szúnyogok elszaporodásának megakadályozása mellett ter-
mészetes szükség van arra, hogy a lehető legtöbb csípést elke-
rüljük.  
Naplementekor, éjjel és hajnalban lehetőleg viseljünk fehér, 

hideg színű, hosszú szárú/ujjú ruházatot, hordjunk cipőt. 
A nyílászárókra (de akár a gyerekágy fölé is) jó minőségű    

szúnyoghálót szerelhetünk. 
Számos növény illóolaját nem kedvelik a szúnyogok, mint pél-

dául a levendula, citromfű, petúnia, menta, rozmaring, kö-
römvirág… stb. Ültethetünk belőlük az ablakok alá, a terasz 
köré vagy a veteményeskerthez, illetve csokorba kötve, 
fellógatva is használhatjuk. Illóolajukat párologtathatjuk a 
szobában, és készíthetünk belőle testpermetet is! Fontos, 
hogy jó minőségű (100% tisztaságú) olajokat válasszunk. 
Csak oldat formájában használjuk, és használat előtt min-
denképpen győződjünk meg róla, hogy nem vagyunk érzé-
kenyek/allergiások bármely összetevőjére. 

 

Szúnyogok és az általuk terjesztett betegségek  
 

Hazánkban több, mint 50 csípőszúnyog faj él, azonban nem 
minden faj képes a kórokozók terjesztésére, továbbá a vérszí-
vás nem minden faj esetében szükséges a tojásrakáshoz, ele-
gendő növényi nedveket (nektárt) fogyasztaniuk. 
     Az elmúlt húsz évben Európában több, elsősorban trópusi 
területeken élő szúnyogfaj is megjelent. Bejutásukat elsősorban 
a megnövekedett személy- és áruforgalom eredményezte, terje-

désüknek pedig csak az éghajlat szab határt. 2014 óta célzottan 
vizsgálják a közegészségügyi szakemberek a behurcolt fajok 
elterjedését, melynek során három, eredetileg Délkelet-Ázsiában 
honos szúnyogfajt azonosítottak: az ázsiai bozótszúnyogot 
(Aedes japonicus) és a koreai szúnyogot (Aedes koreicus) a dél-
nyugati országrész egyes területein megtelepedettnek tekintjük. 
Az ázsiai tigrisszúnyogot (Aedes albopictus) csak néhány tele-
pülésen, pontszerűen tudták kimutatni, megtelepedése bizonyta-
lan, az időjárás függvénye. Az idegenhonos szúnyogfajok terje-
dése tehát csak kis területegységre korlátozódik, viszont a jövő-
ben – a klímaváltozás hatására – az ország egyéb területén is 
számítani lehet megjelenésükre. Viszont ahhoz, hogy a behur-
colt szúnyogfajok képesek legyenek a betegségek terjesztésére, 
az adott területen jelen kell lennie a kórokozónak is. 
 

Szúnyoginvázió és klímaváltozás 
 

A globális felmelegedés, az ökológiai egyensúly felborulása és 
ezzel együtt a biodiverzitás (biológiai sokféleség) csökkenése 
számos emberi tevékenység közös eredménye. Mivel mindezek 
szoros összefüggést mutatnak – többek között – a szúnyogok 
elszaporodásával, a védekezés során időszerű a környezetba-
rát, a klímavédelmi intézkedésekkel kompatibilis megoldások 
alkalmazása. Sajnos jelenleg az országos szúnyoggyérítési 
program keretében végzett irtás során mindössze a területek 10 
százalékánál alkalmaznak biológiai, környezettudatos módszert. 

 

VA 
 

(Források: ÁNTSZ – Tájékoztató a szúnyogok elleni védekezésről (2018); MME 
– Orbán Zoltán: A szúnyogirtás természetvédelmi kockázatai és biológiai megol-
dásai; MTA folyóirata Soltész Zoltán – Zöldi Viktor (2017); ZAOL, Fábos Erika – 
A mi lustaságunk miatt is több a szúnyog. 2018)  

„Miért viszket a csípésük? Amikor a szúnyog csíp, egy 
olyan fehérjét juttat a csípés helyén, ami gátolja a vér-
alvadást. Ez egy vészreakciót vált ki, aminek hatására 
a szervezet hisztamint kezd termelni. Ez az anyag tá-
gítja a hajszálereket, éppen azért, hogy az ellenanya-
gok jobban odajuthassanak a csípés közelébe. Emiatt 
duzzad meg a helye, és a hisztamintól gyorsan gyulla-
dásba is jön, ez okozza a viszketést, és a vakarással a 
gyulladás csak fokozódik, ezért napokig lehet kelle-
metlen.” (Forrás: zaol.hu)  

„Mindenekelőtt meg kell értenünk, hogy az esti és haj-
nali szürkület, illetve részben az éjszaka nemcsak a 
miénk, hanem a szúnyogoké és a rájuk vadászó, tőlük 
függő élőlényeké is. Ne várjunk el tehát teljesen szú-
nyogmentes környezetet – különösen ne a vízparti üdü-
léskor vagy horgászat közben. A táplálékláncban betöl-
tött szerepük miatt a szúnyogok teljes kiirtása ökológi-
ai katasztrófához, fajok tömegeinek kipusztulásához 
vagy vészes megfogyatkozásához vezetne!” (MME) 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 

Ráckeresztúr község belterületén 
az avar és kerti hulladék égetésé-
nek szabályait a 3/2015. (IV. 16.) 
önkormányzati rendelet határoz-
za meg. E rendelet szerint: 

 

„TILOS AZ AVAR ÉS KERTI  
HULLADÉK ÉGETÉSE  

JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS  
HÓNAPOKBAN.” 

 

Aki a fenti rendelkezést megszegi, tűzvédelmi        
szabálysértést követ el, és hatósági eljárás indítható 
ellene! 
Mindannyiunk érdekében kérjük, hogy a tűzgyúj-
tás szabályait tartsák be! 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Tájékoztatás a háziorvosi rendelésről 
Tisztelt Ráckeresztúriak! 

 

A háziorvosi rendelés a nyáron a következőkép-
pen módosul:  
2019. július 2–július 26. között dr. Kemenczei 
Zsuzsanna rendel 

hétfő, szerda: 8.00–12.00 
kedd, csütörtök, péntek: 12.00–16.00 

 

2019. július 29–augusztus 23. között               
dr. Mihalicza Ingrid rendel 

hétfő, szerda, péntek: 8.00–12.00 
kedd, csütörtök: 12.00–16.00 

  

Rendelkezésre állás 8-tól 16 óráig kizárólag  
sürgős esetben mobiltelefonon: 06-20/852-0350 

  
 
 
 
 

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2019. július 2-a és 
július 26-a között A VÉRVÉTEL SZÜNETEL.    
A szabadság utáni első vérvételi nap: július 30. 
 
 
 

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

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

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS   
2019-BEN 
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F A L U N K  D I Á K J A ,  2 0 1 9  

A Falunk Diákja kitüntető címet 2000-ben alapította Rácke-
resztúr Község Önkormányzata. Minden évben két végzős 
általános iskolás diák részesülhet az elismerésben, akik a 
nyolc év során kiemelkedő tanulmányi eredményt érnek el, 
és közösségi munkájukkal is példát mutatnak. A díjazottak a 
község címerét ábrázoló emlékplakettet és pénzjutalmat 
kapnak. A Falunk Diákja cím 2017-ben bekerült a Rácke-
resztúri Települési Értéktárba. 
Az eddigi díjazottak: Schaum Zsófia, Cseppen Ákos, 
Bánhegyi Tünde, Szigeti Eszter, Gresó Lénárd, Rozman 
Lilla, Gajdó Rita, Ferenczi Ildikó, Baki Eszter, Sinka Ramóna, 
Kovács Krisztina, Ferincz Vivien, Gajdó Tímea, Vass Viktó-
ria, Schaum Béla, Rozman István, Bádovszki Anett, Osztafin 
Szabina,  Horváth Tamás, Csizmarik Nóra, Szakolczi Nóra, 
Zólyomi Rebeka, Háder Bettina, Gergics Márton, Szakolczi 
Lúcia, Herkli Boglárka, Horváth Patrícia, Sólyom Ildikó, 
Palagyi Réka Evelin, Németh Kristóf, Gajdó Klaudia, Ferincz 
Viktória, Furján Beáta, Novozánszki Benedek, Lukács Vivien, 
Világosi Dániel, Török Regina, Juhász Zsolt. 

Venczkó Alexandra 
 

Példamutató magatartásával, 
szorgalmával jeles tanulmá-
nyi eredményével nyolc évig 
állhatott példaként társai 
előtt. 
     Szép eredményeket ért el 
az iskolai tanulmányi verse-
nyeken, illetve sportverse-
nyeken egyaránt. Az atlétika-
csapat tagjaként a Játékos 
sportverseny elnevezésű kör-
zeti versenyen csapatával első 
helyezést ért el, a megyei dön-
tő harmadik helyezettje volt. 

     Szinte minden évben táncolt a hagyományos szüreti 
felvonuláson. A Martonvásári Művészeti Iskola 
ráckeresztúri kihelyezett tagozatának növendékeként cso-
portjával 2014-ben a Gyermek és Ifjúsági Néptánc Feszti-
válon ezüst minősítést szerzett. Felsős korától tagja a 
Százhalombattai Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskolának, melyben csoportjával és szólótáncosként is 
számos elismerést szerzett ez idáig. Többek között idén 
áprilisban csoportjával hazánkat képviselte a Nemzetközi 
Gyermeknéptánc Fesztiválon Isztambulban. 
     Felső tagozaton a színjátszó kör aktív tagja volt. Szere-
pelt A padlás és a Valahol Európában című musicalben is. 
     2018-ban két társával képviselte iskolánkat és települé-
sünket a Keresztúr Nevű Települések Diáktalálkozóján, 
ahol 3. helyezést értek el. 
     A tánc mellett a zene iránt is komoly érdeklődést mu-
tat. 2016-tól a Metronóm Dobiskola növendéke, mostan-
ra már számos fellépést tudhat maga mögött. Lelkesen 
játszik az idén alakult iskolai zenekarban is.  
     Emellett még jut ideje lovaglásra is. Díjlovaglóként  
2015-ben Talentum Kupát nyert, 2017-ben Regionális 
Minősítő Versenyen 2. helyezett lett. 
     A fentiekben felsorolt iskolai és iskolán kívüli tevé-
kenységei alapján Venczkó Alexandra méltán nyeri el a 
Falunk Diákja címet. 

Ferenczi Dávid 
 

Nyolc évig kitűnő tanulmányi 
eredmény és példamutató ma-
gatartás jellemezte munkáját. 
     Rendszeresen részt vett az 
iskolai versenyeken (szavaló-
verseny, tanulmányi verseny, 
matematikaverseny, rajzver-
seny, angolverseny), melyeken 
mindig dobogós helyezést ért 
el.  
     Területi versenyeken is 
kiválóan teljesített, és iskolánk 
hírnevét is öregbítette. 
     Részt vett a Váli Vajda  
János Általános Iskola által szervezett matematikaversenye-
ken, ahol harmadik helyezést ért el, az országos szintű Zrí-
nyi Ilona matematikaversenyen is összemérhette tudását 
más megyei iskolák tanulóival. 
     A „Gyors ész” matematikai vetélkedőn csapatával első 
helyezést ért el. 
     A Lánczos Kornél fizikaversenyen első helyezést ért el, 
illetve részt vett az Öveges József Kárpát-medencei fizika-
versenyen is. 
     Alsós kora óta oszlopos tagja iskolánk színjátszó köré-
nek. A padlás, a Valahol Európában, a Forduljon PSmith-
hez című darabok nehezen valósulhattak volna meg kiváló 
alakítása nélkül. 
     Az elmúlt nyolc évben az iskolai élet egyik legaktívabb 
tanulója volt.  
     A kötelező órákon kívül sok-sok szakkörre járt, ezzel is 
bizonyítva széles körű érdeklődését. 
     A felsoroltak alapján Ferenczi Dávid méltó a Falunk 
Diákja címre. 

Önkormányzati elismerés 
 
 

A tanévzáró ünnepségen  dr. 
Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester önkormányzati 
elismerésben részesítette 
Herkli Istvánnét a településért 
végzett áldozatos munkájáért. 
Az emlékplakett átadásakor a 
polgármester hangsúlyozta, 
hogy Marika önzetlenül,  szív-
vel-lélekkel tevékenykedik, 
segít az óvodai, iskolai progra-
mok lebonyolításában, részt 
vesz az önkormányzat, a könyvtár, az egyházközség és a 
civil szervezetek rendezvényein, kézműves foglalkozásokat 
tart, papírfonást tanít. Papírból elkészítette a templom, a te-
metőkápolna makettjét, a község címerét. Csöndben, szeré-
nyen végzi munkáját, nem kér, mindig csak ad. Ha szüksé-
ges, süteményt süt, segédkezik a nyári napközis táborokban, 
máskor virágot ültet, biciklit adományoz a gyerekeknek. Herkli 
Istvánné alkotótevékenysége 2018-ban a települési értéktár-
ba is bekerült, most a közösségért végzett példaértékű mun-
káját emlékplakettel ismerte el az önkormányzat.                gá 
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Véget ért a tanév 
 
Ismét magunk mögött hagytunk egy munkával, eseményekkel, 
sikerekkel teli tanévet. Idézzük vissza és értékeljük a velünk 
történteket. 
     Alsó és felső tagozatos tanulóink egyaránt sokat dolgoztak, 
sok versenyen vettek részt a mindennapi tanulás mellett. A tel-
jesség igénye nélkül hangozzék el néhány esemény. 
     Másodikosaink nagyon sok versenyen mérették meg magu-
kat. Böngész országos levelezős olvasási versenyen két csapat 
indult, az egyik csapat (Maros Vivien, Garamszegi Gergő, Budai 
Csaba) 4., a másik csapat (Durányik Petra, Békes Gergő,    
Tamás Gréta) 6. helyezést ért el. A kecskeméti Katona József 
Könyvtár által hirdetett Kölyökolvasó országos olvasási levele-
zős versenyen szintén két csapat vett részt. A pázmándi mate-
matikaversenyen két fő indult, ahol Garamszegi Gergő 3. helye-
zett lett. A pázmándi szavalóversenyen két fő, a váli matemati-
kaversenyen két fő, a váli szavalóversenyen három fő vett részt 
az osztályból. Májusban Martonvásáron diákolimpián vettek 
részt az osztály tanulói. Néhány iskolán kívüli tevékenység: 

Tamás Gréta hiphop táncver-
senyen arany minősítés, 
egyéni gyerek kategória 3. 
helyezés; Bokrodi Levente 
számtalan karateversenyen 
korosztályában 1–2. helye-
zést ért el; Békes Gergő szin-
tén karatéban kihon és kata 
versenyszámokban 1–2. he-
lyezést ért el. 
     A 3. a osztályban a hu-
szonegy tanulóból tizenné-
gyen vettek részt különböző 
többfordulós versenyen. Er-

csiben a „Gyors ész, hamar kész” logikai versenyen a 3. osztá-
lyos csapat 1. helyet szerzett, tagjai Sörös Mira, Speier Panka, 
Zsigmond Réka és Cserna Márton. A Böngész országos levele-
zős tanulmányi versenyen matematikából csapatban 1. (Lukács 
Krisztián, Tóth Márk) és 2. helyezés (Cserna Márton, Balog 
Milán és Fuszenecker Zalán) és egy 7. hely egyéniben 280 ver-
senyző közül. Ugyanezen a versenyen olvasásból 2. ( Dienes 
Regina, Sörös Mira, Bognár Sarolta) és 4. helyet értek el 
(Novozánszki Bíborka, Zsigmond Réka) csapatban. Országos 
honismereti versenyen két fő 1. helyezést ért el (Bendák Má-
tyás, Lukács Krisztián), Vajdics Bendegúz pedig a 4. helyen 
végzett. Olvasni jó versenyen is részt vettek, de ott még nem 
volt eredményhirdetés. A HEBE Országos Levelező versenyen 
a 3. osztály négyfős csapata 120 versenyzőből a 2. helyezett 
lett, a csapat tagjai Mádai Kíra, Glócz Zsuzsanna, Sörös Mira 
és Dienes Regina. Ők is, akár csak a 2. osztályosok kitartó 
résztvevői voltak a könyvtár által szervezett versenyeknek, 
rendezvényeknek. – A járási memóriabajnokságon az alsós 
csapat 4. helyezést ért el. 
     A felső tagozatos tanulók nagyszerűen szerepeltek az ercsi 
„Gyors ész, hamar kész” versenyen, az 5., 7., 8. évfolyam az 
első, a 6. évfolyam a 3. helyet szerezte meg. A Seregélyesi 
Baptista Általános Iskola által szervezett matematikaversenyen 
Glócz Tamás 4. helyezést ért el. A Tárnokon megrendezett 
fejszámoló versenyen Elek Miklós 8. osztályos tanulónk 1. he-
lyen végzett, és elnyerte az abszolút győztes címet is. A 7. 
évfolyamon Török Máté a 3. helyen végzett. A Keresztúr nevű 
települések diáktalálkozóján Csesztregi Eleonóra, Furján Fanni 
és Török Máté képviselte iskolánkat, s 13 csapatból az 5. helyet 
szerezték meg. Gulyás Viktor 7. osztályos tanuló az országos 
német tanulmányi verseny megyei döntőjéig jutott. 

Az informatikát emelt 
óraszámban tanulók 
sikeresen teljesítették 
a további ECDL-
vizsga moduljait, így 7. 
osztályosaink már 
mind a négy modulból 
sikeres vizsgát tettek.  
     A sporteseménye-
ken való aktív részvé-
tel az idén sem maradt 
el. Intézményi Bozsik-torna, 1. osztályos sor- és váltóversenyek, 
streetball, mezei futóverseny, körzeti atlétikaverseny, kézilabda 
fesztivál, aranyérem az Ercsiben rendezett kézilabdatornán. 
Tankerületi focikupán egy 1. és egy 2. helyet szerzett csapa-
tunk. A szuperdöntőn 2. lett a csapat, Somodi Levente pedig a 
torna legjobb játékosa címet kapta. 
     A tanulók sikereihez hozzájárult a pedagógusok felkészítő 
munkája is, melyet ezúton a tanulók nevében is megköszönök. 
Köszönöm pedagógusi elhivatottságból fakadó munkájukat, 
szabadidejüket feláldozó önzetlen tevékenységüket! 
     Az önkormányzattól és a képviselő-testülettől ebben a tanév-
ben is sok segítséget kaptunk, melyet ezúton köszönünk meg. 
Május 28-án falunk diákjai egy élményteli napot tölthettek el az 
Elevenparkban. Az osztályfőnökök javaslatai alapján a követke-
ző diákok voltak érdemesek erre a kirándulásra: Csizmarik  
András, Süveges Barbara, Berta Levente, Somodi Zétény, 
Békes Gergő, Tamás Gréta, Dienes Regina, Zsigmond Réka, 
Speier Panka, Megyeri Bernadett, Ács Tamara, Ferenczi Gergő, 
Békes Zoltán, Zatkó Zénó, Apró Maja, Czubók Csenge, Kalocsai 
Levente, Ónody Ágnes, Borbély Zoltán, Garai Hanna, Balog 
Emánuel, Csesztregi Eleonóra, Major Dominik, Venczkó      
Alexandra, Elek Miklós, Pintér Olivér. 
     A Polgárőrség, azaz Feri bácsi ebben a tanévben is biztosí-
totta, hogy a gyerekek balesetmentesen jussanak az iskolába és 
onnan haza. Őrködtek a rendezvényeinken. Köszönjük áldoza-
tos munkájukat! 
     Kedves Szülők! A nevelőtestület és tanulóink nevében sze-
retném megköszönni Önöknek azt a sok segítséget, amit a tan-
év folyamán bármilyen formában kaptunk. Kérem, hogy ezután 
is legyenek partnereink iskolánk munkájában, a tanulók közös 
nevelésében!  

(Részlet Gergics Mihályné igazgató beszédéből) 

A 2018/2019-es tanévben kitűnő eredményt elért diákok 
 

1. a.: Bársony Botond, Süveges Barbara; 1. b: Berta Leven-
te, Erdődi Réka, Somodi Zétény; 2. a: Békes Gergő, Budai 
Csaba, Garamszegi Gergő, Maros Vivien; 3. a: Bognár Sa-
rolta, Dienes Regina, Lukács Krisztián, Novozánszki Bíborka, 
Sörös Mira; 3. b: Buzás Viktória, Speier Panka; 4. a: Ács 
Tamara; 5. a: Molnár Bence, Zatkó Zénó; 6. b: Kalocsai Le-
vente, Ónody Ágnes; 7. a: Garai Hanna, Török Máté; 7. b: 
Furján Fanni; 8. b: Ferenczi Dávid 
 

A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány jutalmát vehette 
át kiemelkedő közösségi munkájáért: Csizmarik András 
(1. a), Makkai Attila (1. b), Tamás Gréta (2. a), Zsigmond 
Réka (3. a), Bereznai Kira (3. b), Kovács Ádám (4. a), Janko-
vics Kincső (5. a), Apró Maja (6. a), Szakolci Zsolt (6. b), 
Borbély Zoltán (7. a), Németh Tamás (7. b), Major Dominik 
(8. a), Ábrahám Viktória (8. b).  
 

Három végzős diák a nyolc éven át végzett munkájáért ka-
pott elismerést: Gondi Evelin, Major Dominik, Pintér Olivér. 
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Öt könyv talált  
gazdára 

 

Könyvheti nyereményjá-
tékunkon tizenhárman 
vettek részt. A helyes 
megfejtés: c, a, b, a, a, 
b, b, a, a, c, c, c, c, a 
     Öt könyvet sorsol-
tunk ki a résztvevők között, a szerencse a következő 
játékosoknak kedvezett: Hegedüsné Molnár Anita, 
Herkli Istvánné, Izsó Rebeka, Kovács Norbert, Tóth 
Míra Lotti. 
     Minden résztvevőnek gratulálunk! A nyeremény a 
könyvtárban vehető át nyitvatartási időben.  

Jó széljárás, semmi más 
A hőlégballon 

 

A II. világháború végén kötött paktumok több országot is 
azzal sújtottak, hogy kettévágták őket. Korea még mindig ezt 
nyögi. Talán kevesen tudják, de Japánnak is hasonló sorsot 
szántak. A döntéshozók később úgy ítélték meg, hogy a két 
atombomba elegendő büntetés a vesztes országnak. 

Ugyanakkor nem kell a Távol-Keletig mennünk, hiszen Né-
metországra szintén a kettészelés várt. Sőt, hogy még na-
gyobb legyen a döfés, magát a fővárost, Berlint is két részre 
hasították. 
     Az NDK lakóit fal választotta el az NSZK-tól, az 
„odaát” maradt rokonoktól, barátoktól és nem utolsósorban 
a szabadságtól. A berlini falat rendkívül szigorúan őrizték, 
mellette tűzparancs volt érvényben.  Ennek ellenére több 
mint hetvenezren akartak átjutni rajta az évtizedek során. 
Sajnos ezek a kísérletek sok ember életébe kerültek, de akad-
tak szerencsések is. 
     Michael Herbig igaz történeten alapuló filmjében 
Strelzykék és Wetzelék, mivel a határ közelében éltek, azt talál-

ják ki, hogy közösen építenek egy hőlégbal-
lont, és a jó széljárásra bízzák magukat. 
Mivel a hosszú munkával megépített ballon 
nem sikerül elég nagyra, ezért csak 
Strelzykék vágnak neki a vakmerő kaland-
nak. A ballon azonban a cél előtt néhány 
száz méterrel felmondja a szolgálatot.  A 
családnak nem esik baja, de a szerkezet 

roncsát megtalálja a határőrség, a Stasi pedig nyomozni kezd. 
Strelzykék innentől kezdve már nem adhatják fel az álmukat. 
Hiszen a kérdés ezek után nem az NSZK vagy az NDK, 
hanem az NSZK vagy a börtön. 
     Herbig hazájában az egyik legnépszerűbb rendező, akinek 
szívügye volt ez a film. Mindenképpen olyan forgatókönyvet 
akart, amelyre a két család is rábólint. A Disney ugyanis már 
1982-ben kellően érdekesnek találta a témát, és Éjszakai átke-
lés címen örökítette meg a csodás szökést. Ez a film azonban 
egyáltalán nem tetszett a történet valódi szereplőinek. 
Herbig a forgatókönyv megírásához még a Stasi aktáiban is 
elmerült. Kétezer oldalnyi jelentést bogarászott át az esetről. 
     A hőlégballon nem ás nagyon mélyre. Nem nehéz történel-
mi film. Inkább hangulatok, apró mozzanatok benne azok, 
amik felvillantanak valamit az akkori Kelet-Németország 
működéséről, mindennapjairól. 
     A lényeg a szökés, az akció, az elpusztíthatatlan vágy a 
szabadság után. A rendező pedig képes végig fenntartani a 
feszültséget, még úgy is, hogy a történet végkimenetele   
ismert. 

Koncz Veronika 

ZOOM 

A könyvtár nyári nyitvatartási rendje 
 

 

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

Új könyvek a könyvtárban 
 

Zacher Gábor: A Zacher 2.0 
Grecsó Krisztián: Vera 
Magyarország története 895–1301 
Magyarország története 1301–1526 
Fejős Éva: Mi sem voltunk angyalok 
Martin, G. R. R.: Trónok harca; Kirá-
lyok csatája; Kardok vihara; Varjak 
lakomája; Sárkányok tánca 
Tyler, A.: Óratánc 
Tremayne, S. K.: Mielőtt meghaltam 
Berry, S.: A püspök embere 
Cooke, E.: Rutherford kapui 
Dick, P. K.: Csordulj, könnyem, mondta 
a rendőr 
Maraini, D.: Végállomás Budapest 
Klassen, J.: A társalkodónő titka 
Weir, A.: Aragóniai Katalin 
Strange, L.: A világítótorony legendája 
Jefferies, D.: A zafírözvegy 
Adler-Olsen, J.: A 64-es betegnapló 
Bowen, R.: Holttest a könyvesboltban 
Han, J.: A fiúknak, akiket valaha sze-
rettem  
Elkeles, S.: Visszatérés a Paradicsomba 
Oram, K.: Örökkön-örökké 
Watson, T.: Pálcikakutya és a cukorka 
Wéber Anikó: Cseresznyeliget titka; 
Marci és a farsang 
Bosnyák Viktória: Mese az öt szeretet-
nyelvről 
Tamás Zsuzsa: Macskakirálylány 
Molnár T. Eszter: A Kóbor Szálló 
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A svéd konyha 
 

A svéd gasztronómiára a természet-
közeliség jellemző. Kedvelik a hala-
kat, a sertéshúst, szeretik a gyökér-
zöldségeket, főleg a krumplit. Az 
erdők adta gombák és bogyós gyü-
mölcsök is jellegzetes elemei a svéd 
konyhának. Az ételek elkészítésének 

módja, a sok füstölt, pácolt, sózott fogás a hosszú és hideg 
tél következménye volt. A rövid nyár terményeit úgy kellett 
feldolgozniuk, hogy a hosszú téli hónapokban kitartson az 
elemózsia. 
     Kifejlesztették azt a kenyértípust is, amely nagyjából egy 
évig eláll a sütést követően. A magas rosttartalmú, rozsliszt-
ből készülő kenyeret kis kerek vagy háromszög alakú lyukas 
lapra formázták, így egy botra húzva a ház gerendázatára 
felakasztva lehetett tárolni. A svéd kenyeret általában évente 
kétszer sütötték. Egyszer a gabona betakarítását követően, 
majd pedig akkor, amikor a tavasz közeledtével a folyókon 
már zajlott a jég. 
     A svéd gasztronómia elmaradhatatlan fogása a húsgombóc 
vagy a mini kolbász, illetve a pácolt hering. Többféleképp 
ízesítik a pácoláskor: lehet mustárral, kaporral, hagymával 
vagy fokhagymával fűszerezve eltenni, majd pácolt formá-
ban legtöbbször főtt krumplival, főtt tojással eszik, mellé 
sűrű tejfölt kínálnak, de sajttal vagy lapos kenyérrel is fo-
gyasztják. 
     A hagyományos svédasztal a húsgolyó mellett magában 
foglalja a különféle halakat, mellette megjelennek a különféle 

sültek, kenyerek, sajtok, rakott ételek, a sokféleképp elkészí-
tett krumpli s egyéb köretek. A desszertek sok esetben nem 
tartoznak a svédasztal kínálatához. 
     A főfogások után jöhetnek a különféle gyümölcssaláták, 
illetve a közkedvelt ostkaka, amely mandulával ízesített túrós 
sütemény, a különféle gyümölcsös piték, illetve a palacsinta, 
amihez a legtöbb esetben áfonyalekvárt kínálnak. 
     Nemzeti italuk a glögg, ami a mi forralt borunkhoz hason-
latos. 3,5%-os alkoholtartalom feletti italt csak a nemzeti 
alkoholboltban lehet kapni. 

Svéd húsgombóc (köttbullar) 
Hozzávalók 4 személyre 
A húsgolyókhoz: 50 dkg darált sertéshús, 50 dkg darált marha-
hús, 10 dkg vaj, 1-2 nagy fej vöröshagyma, 2 db tojás, 2 dl főző-
tejszín, 15 dkg zsemlemorzsa, 4 kk só, 1 kk fehér bors (őrölt),    
1 kk szegfűbors (őrölt) 
A szószhoz: 10 dkg vaj, 3 ek finomliszt, 3 dl főzőtejszín, 2 ek 
szójaszósz, 1 kk fehér bors (őrölt), fél kk fűszerpaprika, 3 dl 
alaplé 
A húsgolyókhoz a hagymát nagyon apróra vágva a vajon üve-
gesre pirítjuk. A tojásokat felverjük, majd belekeverjük a tejszínt, 
zsemlemorzsát. A húsokhoz adjuk a fűszereket, sót, jól összeke-
verjük, hozzáadjuk a zsemlemorzsás masszát, és összegyúrjuk 
a hússal. Kevés vaj és olaj keverékén serpenyőben rázogatva 
sütjük meg. A szószhoz a vajat megmelegítjük, a lisztet világos-
ra pirítjuk rajta. Megszórjuk a pirospaprikával, majd a húsleves-
sel felöntjük. Kicsit forraljuk, majd beletesszük a fehérborsot, 
szójaszószt, majd a tejszínt is, és összeforraljuk. Ha kell, még 
teszünk bele sót, szójaszószt, fehérborsot. 

ANAGRAMMA – József Attila-versek* 
 

„Az anagramma szóval az olyan szavakat, neveket, szókapcsolatokat jelöljük meg, amelyek egy ugyane betűket tartal-
mazó más névből, szóból, szókapcsolatból születtek a betűk (az összes betű!) ügyes átcsoportosítása révén.” Például:       
Jó móka: ír! = Jókai Mór.                                                                         (* Forrás: Grétsy László: Nyelvi játékaink nagykönyve) 

 

 

A következő anagrammák közismert József Attila-verscímekből készültek. Melyek ezek? 
A) Veresné a párom          B) Rémült e panaszos          C) Szeretlek! Kész. 

 

A megfejtés beküldésének határideje: 2019. augusztus 5. E-mail cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com ● A 2019. 
júniusi logikai feladvány megfejtése: az egyik ember az almával együtt a kosarat is megkapja. Tizenhárom hibátlan megfejtés 
érkezett, a három szerencsés nyertes: Kerlang Ferencné, Nonn Barnabás, Purnhauser Dorka. A nyeremény a könyvtárban 
vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!      

Alkotni jó! ● A Petőfi Sándor Általános Iskola nyári napközis táborai közül kiemelkedik a kézműves tábor. A gye-
rekek egész héten dolgoztak, szebbnél szebb alkotásokat készítettek. Drozdikné Nagy Ágnes Tünde táborvezető és fő 
segítője, Gajdó Tímea tanítónő a heti, igen változatos programról mesélt: – Hétfőn agyagoztunk, gyönggyel ékesített 
vázákat, tálakat, ülő dinót formáltak az ügyes kezek. A napon szárítottuk, hamar készen lett minden ebben a forróság-
ban. Kedden papírmasé készült, amiből dinnyetál lett, pénteken fejeztük be.   
     Szerdán hosszabb útra indult a lelkes csapat. Budapesten, a Népi Iparművészeti Múzeumban jártak, ahol szájdudát, 

receficét készítettek, szappantartót fontak 
vesszőből, és múzeumpedagógiai foglalko-
záson vettek részt. Csütörtökön Herkli Ist-
vánné Marika segítségével a papírfonással 
ismerkedtek a táborozók, újragondolták, 
mit is lehet a nagyméretű üres konzervdo-
bozokkal kezdeni. Remek tolltartó lett belő-
lük, szépen kidíszítve.  
   Egész héten lehetőség nyílt dekorgumiból 
hűtőmágnest gyártani, és akinek kedve 
szottyant, gyöngyöt fűzhetett, színes papírt 
hajtogathatott, papírrózsákat formálhatott. 
A középiskolás lányok segítségével kalapo-
kat is készítettek a táborozók.               GÁ 

A táborozók díszes kalapot is készítettek maguknak (fotó: Gajdó Tímea) 
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Rövidlátás és távollátás 
 

A szemről szóló eddigi írások-
ban jó néhány szembetegségről 
esett már szó, de talán ami a 
legtöbbünket érint, arról most 
szeretnék néhány szót ejteni. 
     Enyhe látásromlás esetén 
leggyakrabban rutin orvosi vizs-
gálat során szembesülhetünk 
azzal, hogy látásunk nem olyan 
éles, mint ahogy gondolnánk 
vagy szeretnénk. Miért is van 

ez? Mitől függ, hogy ki hogyan lát? – vetődhet fel bennünk a 
kérdés. Akinek jó a látása, el sem tudja képzelni, hogy lát az, 
akinek nem jól működik a szeme. 
      Egyszerű orvosi vizsgálattal kideríthető, rendben van-e a 
látásunk. Amennyiben a Kettesy-féle látásvizs-
gáló táblát valaki nem tudja végigolvasni, akkor 
ott bizony probléma van, és az okokat is minél 
hamarabb fel kell tárni. Abban az esetben, ha 
fénytörési hiba okozza a szem romlását, akkor 
azt egy sima szemüveggel vagy kontaktlencsé-
vel kezelni lehet. Hogy pontosan milyen lencse 
szükséges, azt manuális és automata gépek 
segítségével lehet meghatározni, ezután törté-
nik csak meg a dioptria pontos meghatározása.  
     Először is nézzük meg, ki is az, aki rövidlátó! 
Rövidlátónak mondjuk azokat az embereket, 
akik a közelben lévő tárgyakat, embereket éle-
sen látják, de a távolabb lévőket homályosan. 

Miért alakul ki a rövidlátás? A szem törőereje fokozott, 
ha a szaruhártya vagy a szemlencse  felszíne nagyon 
domború, vagy ha a szemtengely hosszabb a normális-
nál, így a látott kép a retina elé fókuszálódik. A rövidlátó 
szem kezelése negatív számozású lencsével történik. 
     Következzen végül a távollátás vagy túllátás! A közel-
ben lévő tárgyakról nem képződik éles kép a szemben. A 
szem fénytörő képessége elmarad, mert a szemgolyó túl 
rövid, és a szemlencse is laposabb. A fénysugarak így a 
szemgolyó mögött találkoznak, és minél közelebb van az 
adott tárgy, annál hátrébb találkoznak a sugarak. Ebből 
következik, hogy halványabb lesz a kép, amit nézünk. 
Kialakulásában többek között szerepet játszik az egyén 
életkora, a szem alkalmazkodó képessége.  
     Ezen gyűjtőlencsék, domborúak és pozitív előjelűek.  
Sajnálatos statisztikai adat, hogy az emberek közel öt-
ven százaléka távollátó. 

Az időskori távollátásnál a 
szem alkalmazkodó képessége is 
csökken, kezelése konvex lencsével 
történik. Gyermekkorban pedig 
amennyiben a problémát nem keze-
lik, kancsalsághoz vezethet! A rend-
szeres szűrővizsgálatokon való 
részvétel nagyon fontos, hiszen 
azon kívül, hogy a szem a lélek 
tükre, az egyik  legfontosabb érzék-
szervünk, ezért fokozottan oda kell 
figyelnünk épségére! 
 

Peszter Zsuzsanna védőnő 
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Hatvanöt éves találkozó 
 
A ráckeresztúri általános iskolában hat és fél évti-
zeddel ezelőtt, 1954-ben végzett osztály tagjai talál-
koztak május közepén szülőfalujukban. 
     Ahogyan 1959-ben, most is szentmisével kezdő-
dött a találkozó. Hatvan évvel ezelőtt a szeretve 
tisztelt Németh László plébános – vagy ahogy a 
ráckeresztúri hívek nevezték: Laci atya – celebrálta 
a misét, most Hankovszky Béla, Jácint atya állt az 
oltárnál.  
     Az egykor harmincnégy fős osztályból tíz fő 
jelent meg: Adolf János, Baki Ilona, Bőke Aladár, 
Csizmarik Teréz, Gajdó András, Horváth Mária, 
Király Margit, Pataki Éva, Pongrácz Etelka, Szőcs 
Mária.  
     A nyolcvan felé ballagó örökifjú diákok a dél-
után folyamán fölelevenítették iskolás éveik leg-
szebb élményeit, ifjúkoruk legemlékezetesebb pilla-
natait – csínytevéseket, táncbemutatókat, színi elő-
adásokat –, s ki-ki beszélt örömeiről, bánatáról is. A 
jó hangulatú beszélgetést és ízletes ebédet követően 
a társaság a temetőben folytatta az emlékezést. A 
már elhunyt tanáraik és osztálytársaik tiszteletére a 
kápolna előtt álló keresztnél gyújtottak gyertyát.  

–óá– 

1959 

2019 

Fotó: Herkli Antal 
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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: 2019. augusztus 5.  
 

Az előző lapszámban közölt feladvány 
megfejtése: a templomkert kapujának rész-
lete. Hat helyes megfejtés érkezett, a 
szerencsés nyertes: Gajdó Antalné.  
      
Gratulálunk! A nyeremény a könyvtár-
ban vehető át nyitvatartási időben. 

ÚTRAVALÓ ÜZENET 

„Időt kell szakítanod embertár-
saidra, tégy valamit másokért, 
ha még oly apróságot is – vala-
mit, amiért fizetséget nem 
kapsz, csupán a kitüntető érzést, 
hogy megtehetted.” 
 

* 
 

„Az ember csak akkor erkölcsös, 
ha magát az életet tartja szent-
nek, a növényekét és az állatokét 
épp úgy, mint az emberét, és 
igyekszik a lehetőségekhez ké-
pest segítséget nyújtani minden 
szükséget szenvedő életnek.”  
 

(Albert Schweitzer)  

Gyűrűt kapott Tavasz,  
Táltos, Tudor és Tádé 

 

A ráckeresztúri gólyafészek 
lakói semmit nem tehetnek ti-
tokban, hiszen minden mozdu-
latukat kamera rögzíti. Damak 
Lászlóné rendszeresen tudósít a 
népszerű közösségi oldalon 
Timi és Misi családjának életé-
ről.  
     Aki figyelemmel követi a 
fészeklakók sorsát, jól tudja, 

hogy négy évvel ezelőtt kelt ki az első fészekalj, akkor születésük színhely-
ének tiszteletére R-rel kezdődő nevet kaptak: Remény, Repke és Rege kö-

zül kettő sajnos az első kirepü-
léskor áramütést szenvedett. 
2016 tavaszán három fióka – 
Borostyán, Bársonyka és 
Bodroska – nőtt föl a fészek-
ben. 2017. május elején négy 
fióka született, s rövidesen a 
keresztelő is megtörtént: Nap-
fény, Napsugár, Nádas és Nas-
polya lett a fiókák neve. Tavaly 
Kedves, Kefir és Kedvenc kelt 
szárnyra, szintén gyűrűvel a 
lábán.  
     Idén ismét négyen nődögél-
nek a fészekben: a legnagyobb 
Tavasz, a második Táltos, a 
harmadik baba Tádé és a picike 
Tudor. Ők is megkapták 
„személyi igazolványukat”, azaz 
átestek a gyűrűzésen. Az E.ON 
szakemberei vesszőkosárban 
hozták le a földre a fiókákat, 
majd Staudinger István, a     
Duna–Ipoly Nemzeti Park 
munkatársa rögzítette a 4T lá-
bán a gyűrűt. A kicsi szárnyaso-
kat sokan meg is simogatták, 
hiszen nem mindennap kerülhet 
ennyire közel az ember a gó-
lyákhoz. A falubeliek bíznak 
abban, hogy valamikor a gólya-
gyerekek is visszatérnek Rácke-

resztúrra, s ha így lesz, a lábukon lévő számjel alapján lehet majd azonosí-
tani őket.                                                                                               GÁ 

Fotó: Herkli Antal 
 

(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2019. június 28-i számában.) 


