
 

 

Nyári és örök gondolatok  
magyar íróktól, költőktől 

 

„Az élet olyan, mint egy nyári ruha mellénye: 
rövid és céltalan.” 

(Rejtő Jenő) 
* 

„Nagyon egyedül vagyok. Aki egyedül van, az nyáron 
is fázik. Nincs, aki melegítse.” 

(Berkesi András) 
* 

„Emlékezünk egy régi nyárra, 
Nevető szájra, könyes szemre, 
Valamikor volt szerelemre.”  

(Heltai Jenő) 
 * 

„A lekaszált rétek tarlóján pókhálók ragyogtak,    
amelyeket nappal sosem lehetett látni, és a nap vörös 
tányérja mintha megállt volna gondolkozni, hogy    
elszakadjon-e a föld peremétől.”  

(Fekete István) 
* 

„Várlak a déli sugárban 
Várlak az éji sötétben 
Várlak a télben, a nyárban 
Várlak a földön, az égen.”  

(Weöres Sándor) 
* 

„Dörög az ég Lezúdul a vihar 
ez a nyár még a hiányaival 
múlik el S vajon lesznek-e nyarak 
melyek visszaadják ami kiszakadt 
 

belőlem akkor s hiányzik azóta.” 
(Zalán Tibor) 

* 
„Múlt nyár. Nyúlnál utána, de mint a pára.”  

(Kántor Péter) 
* 

„Bolond az, akinek nem tetszik, hogy elmúlik 
a nyár.”  

(Krúdy Gyula) 

 

Négy évtized a betegekért – Németh Éváról 
 

Mosollyal búcsúztak az óvodától 
 

Falunk Diákja 2020 
 

Fekete Éva és Takácsné Pergel Éva kitüntetése 
 

Varázsoljuk szebbé egymás napjait! 

 

RÁCKERESZTÚRI 
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Szent Kereszt Gyógyszertár 
(Hősök tere 4/5.; �25/455-812) 
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00 
Gyógyszertári ügyelet

 

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: 9.00–14.00 
Kedd: 9.00–14.00 
Szerda: 13.00–16.00; 16.00 és 17.00 
óra között csak előzetes egyeztetés 
után, a munkából hazaérkezett dolgo-
zók részére  
Csütörtök: 9.00–14.00 
Péntek: heti váltásban 8.00–12.00, illet-
ve 12.00–16.00 között 
A járványveszély miatt előzetes idő-
pont-egyeztetés szükséges! 
 

Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
A vérvétel jelenleg szünetel! 
 

Fogorvos – az egészségház felújítá-
sa idején a fogorvosi ellátás a Jenei 
Fogászat érdi rendelőjében érhető el 
Telefon: 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  

Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.; 
telefon: 06-22/460-023)  
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

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 

 

MENTŐK: 104            RENDŐRSÉG: 107           
 

 

TŰZOLTÓK: 105        SEGÉLYHÍVÁS: 112 

Sírhelymegváltás – Hősök tere (volt takarékszövetkezet épülete)  
 

Ügyintéző: Bokorné Illyés Ibolya 
Telefon: 06-20/405-8150; e-mail: temetkezes@rackeresztur.hu 
 
 

Temetőgondnok – Baki Mátyásné: 06-20/852-0361 
 

A ráckeresztúri temető reggel 6 órától este 21 óráig van nyitva.  

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye 
2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet (a családsegítő 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 

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (www.eon.hu) 

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 
(06-20/514-4816); 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) 
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester  (hajcsi75@freemail.hu) 
Peták Norbert (06-30/428-9092) petaknorbert2019@gmail.com 
Scheszták Kornél (schesztakkornel@rackeresztur.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,            
adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok. 
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  

 

Kinek mi jut eszébe a nyárról? Fagyi, strand, jégkása, 
úszógumi, lángos, sör, jégkocka, Balaton, tenger, vitor-
lázás, túra a hegyekben, szabadság, buli, szerelem,  
romantika, holdfény, tűzugrás, meggy, málna, ribizli, 
befőzés, pancsolás, grillezés, hőség, napozás,              
D-vitamin, szúnyogok, csillaghullás – és, azt hiszem, 
sorolhatnám. 
     A nyárban a legjobb a szabadság. Valahogy ilyenkor 
nem érezzük annyira nyomasztónak a napokat. Hangu-
latunkra biztosan jó hatással van a fény is. De ha éjjel a 
végtelen égboltot tanulmányozzuk, az is feltölthet, hi-
szen talán megpillantjuk az életünkben fontos szemé-
lyek bátorítóan fénylő csillagát…  
     Vagy felfedezhetjük a csillagképeket. Gyerekko-
romban az első, amit nagymamám megmutatott, a 
Göncölszekér volt. Biztosan nem véletlen mindez, 
hiszen a magyar néphagyományban fontos szerepet 
tölt be, s régen a tájékozódásban is jelentős szerepet 
játszott e csillagkép. A népnyelvben számos szép elne-
vezése ismert: angyalok hintója, Benceszekér, Illés sze-
kere, Jancsika szekere, Jób szekere, Ökörszekér,     
Ördögszekér, Szekércsillag, Szent János szekere, Szent 
Péter szekere. A mondák szerint a részeg embert meg-
átkozta a felesége, s szekerestől az égre került, 
de sokfelé úgy tartják, hogy Illés prófétát ragadta az 
égbe egy tüzes szekér. Van olyan hely, ahol a monda 
szerint Isten rendelése által Jób ül rajta, és vigyáz a 
csillagokra.  
     Csak később tudja meg az ember, amikor már rész-
letesebben tanulmányozza a csillagokat, csillagképeket, 
hogy a Göncölszekér nem önálló csillagkép: a Nagy 
Medve (Ursa maior) csillagkép hét legfényesebb csilla-
ga alkotja a Göncölszekeret. Ez a csillagkép egész év-
ben látható, ugyanis ún. cirkumpoláris csillagkép, 
amely sosem megy a horizont alá. 
     A Nagy Medve csillagképet a következő csillagok 
alkotják: Dubhe, Merak, Phedka, Megrez, Alioth,   
Mizar, Alkaid, Alcor. Ez utóbbi a leghalványabb fényű. 
A leírások szerint a római légióban azzal tesztelték az 
újoncok látását, hogy vajon észlelik-e ezt a csillagot – 
ha nem, mehettek földművesnek vagy világgá.        
Érdemes kipróbálni, lehetnénk-e akár légionáriusok…  
 

Gajdó Ágnes 

Négy évtized a 
betegekért 

 

Németh Éva orvosi 
asszisztens negyven 
éve dolgozik szülőfa-
luja rendelőjében. 
Több évtizedes, lelki-
ismeretes egészség-
ügyi szolgálatát az 
önkormányzat Rác-
keresztúr címerét 
ábrázoló emlékpla-
kettel ismerte el. 

 

Németh Éva kedves, mosolygós teremtés, akinek min-
denkihez van jó szava. A faluban mindenki Évikének 
szólítja. 1980-ban kezdett dolgozni az orvosi rendelő-
ben, hetente kétszer ő végzi a vérvételt is. Aki mozgá-
sában korlátozott vagy krónikus beteg, ahhoz házhoz 
megy. Szívügye, hogy segítsen az embereknek, fel-
adatait nem munkának, sokkal inkább hivatásnak érzi. 
Székesfehérváron járt egészségügyi szakközépiskolá-
ba, a gyakorlati képzést az ottani és a dunaújvárosi 
kórházban végezte.  
     „– Kaszap doktornő indított el a pályán, a szakmai 
alapokat az ő irányításával sajátítottam el, tőle tanul-
tam meg, hogyan kell bánni a betegekkel, hogyan kell 
hozzájuk viszonyulni” – idézi fel a kezdeteket Évike. Az 
évek során orvosok jöttek és mentek, de az egyre ta-
pasztaltabb asszisztens maradt, biztos pont ő a rende-
lőben. Mindegyik orvossal megtalálta a hangot, jól ki-
egészítették egymást. A gyógyító munkában is fontos a 
harmonikus kapcsolat, hiszen a páciensek megérzik 
ezt, s több bizalommal kérnek segítséget panaszukra.  
     Mostanában az adminisztráció rengeteg időt fel-
emészt, s egyre több a páciens is, hiszen a település 
lakosságszáma emelkedik. Két körzet van, két asszisz-
tens, ám csak egy háziorvos, ami azt jelenti, hogy min-
dennap igen sok beteggel foglalkoznak. Sokan türel-
metlenek, holott a rendelő dolgozói igyekeznek gördü-
lékenyen végezni feladatukat, de olykor előfordulhat-
nak váratlan és sürgős esetek. Évike szinte mindenkit 
ismer a faluban, így a családok teljes kórtörténetét is 
tudja, ami nagy segítséget jelenthet az orvosnak egyes 
betegségek diagnosztizálásában. 
     Németh Évának Semmelweis-nap alkalmából adta 
át az emlékplakettet dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester és Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgár-
mester, s köszönetüket fejezték ki a több évtizedes 
lelkiismeretes és alapos szakmai munkáért, egészség-
ügyi szolgálatért.                   

(G) 
 

 

TÓTH LAJOSNÉ 
Ica nénit 

születésnapján köszöntik: 
 

Menye, unokái, dédunokája 
 

„Születésnapodon nem kívánunk egyebet, 
csendes lépteidet kísérje szeretet. Szívedben béke, 

lelkedben nyugalom, légy boldog ezen a szép napon.  
Szívünk szeret, ezt ne feledd, a legtöbb,  

mit adhatunk: a családi szeretet.” 
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Mosollyal búcsúztak az óvodától 
 

Idén a hagyományoktól eltérő módon búcsúztatták a 
nagycsoportosokat a Mosoly Óvodában, s számos elis-
merés is gazdára talált. 
     Ebben az évben nem csak a Makk Marci, Micimac-
kó és Méhecske csoportos ifjak kaptak búcsúajándékot: 
Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető több szülőnek is 
emléklappal és szerény ajándékkal köszönte meg a   
segítséget, az óvoda aktív támogatását. Elismerésben 
részesült Baki Ildikó, Holicsek Anikó, Kolompár Eszter, 
Mészárosné Asztalos Dóra, Nagy Nikoletta, Takács Katalin, 
Vagyóczkiné Mód Mónika, Varga Mónika, Kocsis Attila, 
Szász Károly, Kovács Zoltán és családja.  
     Az óvodavezető köszöntötte és méltatta a huszonöt 
éve a pályán lévő Dvorszkiné Farkas Rita óvodapedagó-

gus munkáját, aki 
nemrég sikeresen 
szerepelt a minősí-
tő eljáráson.          
     „Tiszteletbeli 
örökös tag” lett 
Cseppen Ákos, aki 
függönyöket s 
egyéb textíliákat, 
irodabútorokat, 
játékokat ajánlott 
fel az ovinak.    
Hunyadi József és 
csapata kifestette a 
folyosót, otthono-
sabbá varázsolta az 
óvodát.  
Herkli  Antal a  
már-már elfeledett 
húsvéti népszokás, 
a sibálás, a sibafo-
nás rejtelmeibe 
vezette be a kicsi-

ket. E különleges hagyomány bekerült a települési ér-
téktárba is, a cél, hogy minél korábban megismerjék a 
gyerekek.  
     Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester is az 
óvoda tiszteletbeli örökös tagja lett, hiszen szívén viseli 
az intézmény sorsát, s minden helyzetben igyekszik a 
legjobbat tenni. Támogatja az óvodai pályázatokat, s 
fenntartóként is keresi a pályázati lehetőségeket, a gye-
rekek és a dolgozók érdekeit képviselve.  

A legnagyobb meglepetés az ünnepség végére maradt: 
Gyurcsányiné Gyetvai Katalin óvodapedagógus a Nemzeti 
Erőforrások Minisztériuma által adományozható szak-
mai elismerésben részesült. A Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet az óvoda vezetője adta át. Ahogyan a gye-
rekek és a szülők szólítják, Kati néni harmincnégy év 
szolgálat után búcsúzott az óvodától. Szakmai tudása, 
elhivatottsága, a gyerekek iránti szeretete, nyitottsága 
példaértékű. 1986-ban kezdett dolgozni egy budaörsi 
óvodában. Hogy miért lett óvónő? A válasz egyszerű: 
nagyon szereti a gyerekeket, szívesen foglalkozik velük. 
Anyukája dajkaként dolgozott Budapesten, s nagymér-
tékben hatott rá ő is. Előbb középiskolai végzettséget 
szerzett, majd – már munka mellett – elvégezte az óvó-
nőképző főiskolát is. Ráckeresztúrra 1996-ban került, 
amikor férjével e kis Fejér megyei községbe költöztek. 
Eleinte főként nagycsoportosokat  bízott rá az akkori 

óvodavezető, később, már gyakorlott óvodapedagógus-
ként kiscsoportot is kapott. Az óvoda bővítésekor meg-
alakított első Méhecske csoport tagjai az ő szárnyai alatt 
növekedtek, fejlődtek, s bontakoztatták ki tehetségüket. 
Az évek során az egyre tapasztaltabb óvónő szakmai 
továbbképzéseken, konferenciákon vett részt, folyama-
tosan bővítette tudását, munkaközösségvezető lett, s 
mentorként a gyakornokokat is segítette. Nyitott volt az 
új eszközök, módszerek megismerésére és kipróbálásá-
ra. Az évek során nehezebb helyzetek is adódtak, ami-
kor például egy-egy szociálisan hátrányos helyzetű  
gyermek került a csoportjába.  
     Kati néni érzékenyen reagált a problémákra, mindig 
igyekezett segíteni, s a helyzeten javítani. Számos rajz-
pályázatra nevezett a gyerekekkel, szép sikereket értek 
el, legutóbb például kirándulást nyertek. Szívén viselte a 
csoportszoba és a folyosó dekorálását, az óvodai kör-
nyezet szebbé tételét is. Kérdésemre, melyek a legemlé-
kezetesebb élményei, emlékei az elmúlt évtizedekből, 
Kati néni az első csoportjától való könnyes búcsút em-
lítette. „Amikor iskolába mentek, megsirattam őket” – 
idézi a múltat. A szülőkkel szervezett kirándulások mel-
lett a vidám, hangulatos farsangokat is szép emlékként 
őrzi, olyankor ugyanis igazán felszabadultan lehetett 
mókázni a kicsikkel. Gyurcsányiné Gyetvai Katalin ked-
ves, mosolygós óvónő, a gyerekek szeretik – hiányozni 
fog a Mosoly Óvodából. 
 

GÁ 
 

(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap 
2020. június 22-i számában. – a szerk.) 

Gyurcsányiné Gyetvai Katalin 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott 
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Garai Hanna 
 

Nyolc évig kitűnő tanul-
mányi eredmény és példa-
mutató magatartás jelle-
mezte munkáját. 
   Rendszeresen részt vett 
az iskolai versenyeken 
(szavalóverseny, tanulmá-
nyi verseny, matematika-
verseny, rajzverseny), 
melyeken legtöbbször 
dobogós helyezést ért el. 
Sokszor volt más telepü-
léseken szervezett vetél-
kedőn, ahol eredménye-
sen képviselte iskolánkat. 

Több olyan versenyen is részt vett, ahol csapatban kel-
lett dolgozni, itt megmutathatta, mennyire jól tud társai-
val együttműködni, illetve vezető egyénisége is kiemel-
kedett. 
   Felső tagozaton emelt informatikára járt, négy sikeres 
vizsgán van túl, így már ECDL Base bizonyítvánnyal is 
büszkélkedhet.  
   Két évig volt tagja a diákönkormányzatnak, ahol több 
rendezvényt is segített a munkájával. Szorgalma, segítő-
készsége miatt gyakran volt ünnepségeken konferáló, 
később ő lett iskolánk hangosító csoportjának egyik 
vezető tagja. Önzetlenül segített, szabad idejét, energiáit 
nem sajnálva vett részt ebben az áldozatos munkában. 
   Kiemelkedő tanulmányi eredményei okán, szabadide-
jében rendszeresen segített osztálytársainak egy adott 
tantárgyból javítani, vagy megérteni a tananyagot.  
   Nyolc év alatt osztályfőnöke és tanárai javaslata alap-
ján kétszer is részt vehetett az önkormányzat által támo-
gatott, legjobbaknak járó jutalomkiránduláson. 
   A kötelező órákon kívül sok-sok szakkörre járt, ezzel 
is bizonyítva széles körű érdeklődését, olvasottságát, 
kifejezőkészségét. 
   A felsoroltak alapján Garai Hanna 8. a osztályos tanu-
ló méltó a Falunk Diákja címre. 

Furján Fanni 
 

Általános iskolai tanulmá-
nyait kiemelkedő szorga-
lommal, kitűnő tanulmányi 
eredménnyel végezte. 
   A sport mindig fontos 
volt számára, akár fizikai, 
akár szellemi értelemben. 
   Alsó tagozatos korában 
oszlopos tagja volt az atléti-
kacsapatnak, melyben sok 
szép eredményt ért el, töb-
bek között a Diákolimpián 
megyei második és harma-
dik helyezést is. 
   Több évig sakkozott, kor-
csoportjában többször bekerült az első három legjobb 
közé a megyében, volt rá alkalom, hogy iskolánkat is kép-
viselte a Diákolimpia keretein belül testvérével, akkor is 
az első három legjobb közé bekerülve. 
   Ötödik  osztálytól kezdve  részt vett minden évben 
négyfős csapatban az Ercsiben megrendezett „Gyors ész 
hamar kész versenyen,” ahol második helyezésnél      
rosszabbat soha nem értek el. 
   Mindig aktív volt iskolánk Petőfi-napok keretében meg-
rendezett rajz- és anyanyelvi versenyein, melyeken jó he-
lyezéseket szerzett. 
   Felső tagozatos korában sok iskolai ünnepségen vett 
részt vagy narrátorként, vagy a színjátszó szakkörrel, 
melynek tagja volt ötödik osztályos kora óta. Számos elő-
adással szerepelt a karácsonyi és év végi gálaműsorokon, a 
palotásban is táncolt. 
   Emelt informatikára járt, négy sikeres vizsgán van túl, 
így már ECDL Base bizonyítvánnyal is büszkélkedhet.  
   Hetedikes korában két csapattársával képviselte iskolán-
kat a Keresztúr Nevű Települések Diáktalálkozóján Bala-
tonkeresztúron, ahol a vetélkedőn 5. helyezést értek el.  
   Felsős éveiben diákönkormányzati képviselő volt, aktí-
van részt vett az osztály, az iskola közösségi  életében. 
   A fentiekben felsoroltak alapján Furján Fanni 8. b osz-
tályos tanuló méltó a Falunk Diákja címre.  

Maszkban, lufival ballagtak 
 

Ebben az évben a ballagást másként kellett megrendezni, mint koráb-
ban. A végzősök megkapták a tarisznyát, a szokásos lufit, de az iskolá-
tól maszkban búcsúztak.  
     Gergics Mihályné igazgató beszédében értékelte a tanévet, amelynek 
végén át kellett állni a digitális oktatásra. Félbeszakadtak a Petőfi-hét 
versenyei, elmaradt a kompetencia- és az idegen nyelvi mérés, nem volt 
családi nap, kulturális bemutató, bolondballagás. Az intézményvezető 
felidézte az elmúlt éveket. Elsőben Enikő és Joli néni vezette be a gye-
rekeket az írás, olvasás és számolás rejtelmeibe. Később több változás 
is volt az évfolyam életében, de számos kiránduláson, versenyen, vetél-
kedőn, kulturális programon vettek részt. Az utolsó tanévben kitűnő tanulmányi eredményt ért el Garai Hanna (8. a), Furján 
Fanni és Pammer Jázmin (8. b).  
     Az igazgatónő kiemelte Kálmánné Ladosinszki Annamária, Konrád Valéria, Csesztreginé Osztafin Ilma és Furján Edit nyolcéves 
munkáját, akik a Szülői Munkaközösség tagjaként még több energiát, időt fordítottak arra, hogy az osztály és az iskola kö-
zösségét támogassák. Megköszönte Szabóné Bakos Brigitta és férje sok éven át tartó segítő munkáját is. – A ballagók nevé-
ben Garai Hanna és Furján Fanni búcsúzott, majd Kálmán Szabina és Csesztregi  Eleonóra mondott verset. 
     Az önkormányzat búcsúajándékát dr. Szentes-Madba Katalin Dóra polgármester és Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármes-
ter adta át. – A Falunk Diákja kitüntető címhez járó emlékplakettet és pénzjutalmat Garai Hanna és Furján Fanni kapta.   
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„Mindig a nevelést tartottam a legfontosabbnak” 
Takácsné Pergel Éva harminckilenc év után búcsúzik az iskolától 

 

Takácsné Pergel Éva házasságkötése után, 1981-ben került Ráckeresztúr-
ra. Eredetileg jogász szeretett volna lenni, ám képesítés nélküli nevelő-
ként előbb napköziben tanított Százhalombattán, majd munka mellett, 
levelezőn végezte el a tanítóképzőt. Amikor Ráckeresztúrra került, 
Cserna László igazgató elsős osztályt bízott rá. A fiatal tanítónő hamar 
megértette magát a diákokkal, s a legsérülékenyebb gyerekhez is meg-
találta a kulcsot. Éva néni 
hitvallása szerint az a leg-
fontosabb, hogy a gyerekek 
megmaradjanak tiszta szívű, 
becsületes, gondolkodó 

embernek, s ne a rang meg a hírnév számítson csak. Sokak szerint 
mindez tán elavult szemlélet, de jó tudni, hogy léteznek olyan tanítók, 
akik értékes útravalót adnak át.  
     A személyes példa és a folyamatos megújulás ugyanúgy fontos – 
ezt vallja Takácsné Pergel Éva is, aki mindig igyekezett újat adni, fej-
lődni és fejleszteni. Számos továbbképzésen vett részt, saját készítésű 
taneszközei segítségével motiválta tanítványait, s most a digitális ok-
tatásban is a legjobb lehetőségeket kereste: Zoomon tartott órákat, sőt szülői értekezletet is, rengeteg szöveges 
magyarázattal kísért prezentációt készített. A felzárkóztatásra szoruló tanulóknál igyekezett megtalálni azt a te-
rületet, amiben tehetségesek, mert úgy véli, növelni kell a gyerekek önbizalmát, hiszen mindenkiben lakozik ér-
ték. A kiemelkedően tehetséges gyerekekkel számos megyei és országos versenyt nyert. „Én mindig a nevelést 
tartottam a legfontosabbnak – mesélte a tanítónő –, az oktatásra majdnem bárki képes. De a közösséget össze 

kell kovácsolni. Mindig is fontosnak tar-
tottam, hogy a gyerekek tudjanak örülni 
egymás sikerének, hogy figyeljenek egy-
másra, kiálljanak egymásért, s mindig 
tanuljanak a kudarcaikból is.”  
     Éva néni most vett búcsút az iskolá-
tól, életének új szakasza következik, a 
nyugdíjas évek. Osztálya – a    4. a – és a 
szülők (akik közül többen Éva néni első 
osztályába jártak) csodálatos módon kö-
szöntek el tőle. Egyik este szerenádot 
adtak, majd díjátadással egybekötött ban-

kettet szerveztek, ahol köszönetük jeléül levendulás tortával, ballagó tarisznyával, képes emlékkönyvvel és a leg-
jobb osztályfőnöknek járó plakettel lepték meg. Az ajándékok között volt egy szép japán fűz csemete is, amit 
azzal a kéréssel adtak át az ünnepeltnek, hogy ugyanolyan szeretettel nevelgesse, gondozza, mint ahogy azt a rá 
bízott gyerekekkel tette. A banketten Éva néni egyik kedvenc dala szólt, Demjén Ferenctől a Felnőtt gyermekek. 
Zárásképpen ebből idézünk: „És eljöhet egyszer, hogy azt hiszed, / mert ősz hajú lettél, öregebb szíved. / Pedig 
most érzed, / gyermek lett a lelked, / és szállnál még, / ahol még szebb az ég neked. // Azt mondom,  játsz-
szunk tovább, / újra álmodjunk hát, / mint a felnőtt gyermekek. / Még mindig tiszta a szív, / és ha valami 
hív, / kell, hogy újra ott legyek, / hol voltunk rég. / Az kell most még.”  

G. Á. 

Fotó: Cserna László 

Fotó: Pálinkás Gyula 
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Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott 
Fekete Éva és Takácsné Pergel Éva 

A Testnevelési Főiskola elvég-
zése után Százhalombattára 
került az 1. számú Damjanich 
úti Általános Iskolába, ahol 
1987-ig dolgozott. Friss diplo-
másként feladatai közé tarto-
zott a testnevelés tagozat 
rendszerének kidolgozása és 
bevezetése. Sok tanuló járt 
hozzá edzésre. 
     Gyermekei születése után, 
a gyes idején is visszajárt edzé-
seket tartani, nem szakadt el a 
tanítványaitól és a munkától 
sem teljesen. 
     1988-tól a Százhalombattai 

Ipari és Közgazdasági Szakközépiskolában tanított, ami 
akkor épült első és egyetlen középiskolája volt a városnak. 
Hat alkalommal volt osztályfőnök, az ott töltött huszonhat 
év alatt bőven voltak pedagógiai sikerei. Hat éven át tagja 
volt a Közalkalmazotti Tanácsnak. Öt évig oktatta a nyelvi 
előkészítő osztályokban a Tanulásmódszertan és önismeret 
tantárgyat. Nagy érdeklődése volt a pszichológia iránt, vég-
zett kineziológus. 
     Évekig tagja volt az érettségiztető bizottságnak. 1995-től 
2014-ig vezető testnevelő, 1994-től 1998-ig a diákönkor-
mányzatot segítő tanár volt. Számos iskolai programot bo-
nyolított le (gólyabál, fordított nap, éjszakai foci, diákparla-
ment…). Megalapította a Battai Testnevelő Tanárok Egye-
sületét, küldött tagja volt a Magyar Testnevelő Tanárok 
Országos Egyesületének. Hat éven át osztályfőnöki munka-
közösség vezető szerepet töltött be, majd öt évig szakmai 
munkaközösségvezetőként tevékenykedett. Középiskolai 
tanárként tizenhárom évig mentori tevékenységet is ellátott. 
2001-ben elvégezte a gyógytestnevelés szakot. 
     2014-től fél-fél állásban Tordason és Ráckeresztúron 
tanított testnevelést az általános iskolákban, majd 2014-től 
2019-ig, nyugdíjba vonulásáig a Ráckeresztúri Petőfi Sándor 
Általános Iskolában tanított főállásban testnevelést. Itt is 
osztályfőnök volt, valamint az emelt szintű testnevelő osz-
tályoknak volt a tanára.  
     Az iskola együttműködési megállapodást kötött a Ma-
gyar Kézilabda Szövetséggel, ennek fő mecénása ő volt. A 
szivacskézilabda edzéseket ő vezette. Az évek során több, a 
Testnevelési Egyetem által szervezett nemzetközi tovább-
képzésen vett részt.  

(Részlet a felterjesztéshez írt méltatásból)  

Fekete Éva öt évet tanított 
Ráckeresztúron 

1978-ban kezdett el tanítani 
képesítés nélküli napközis 
nevelőként az akkor nyíló 
százhalombattai Ságvári 
Endre Általános Iskolában. 
A következő évben felvételt 
nyert az Esztergomi Tanító-
képző Főiskola kihelyezett 
tagozatára, Zsámbékra taní-
tó/népművelő szakra. Tanul-
mányait levelező tagozaton 
végezte, közben dolgozott az 
iskolában. Érettségi után 
mélyvízbe kerülve, azonnal 
36 fős napközis csoportot 
kapott.  
     1981-ben férjhez ment, 
és Ráckeresztúrra költözött. Ekkor került a ráckeresztúri 
iskolába. Kezdettől fogva osztályfőnöki feladatot kapott, a 
tantestület aktív, sokat vállaló tagja volt. Szakköröket veze-
tett, alsós diákönkormányzati elnökként tevékenykedett, 
majd 1996-ban munkaközösség vezetőnek választottuk. A 
Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány létrehozásában aktív 
szerepet vállalt, évekig a kuratóriumának tagja volt. 
     Jó néhány bemutatóórát tartott a környező települések 
pedagógusainak. Rendszeresen mentorálta az utolsó éves 
főiskolásokat vagy a kezdő pedagógusokat. 
     Az 1996/97-es tanévben a Pedagógusok Szakszervezete 
által meghirdetett országos pályázaton, az iskola diákjainak 
szavazatai alapján „Az év tanára” kitüntetést nyerte el.  
     A projektoktatás módszerének eredményességét hamar 
felismerte, és alkalmazta is tanítása során. 2012-ben a 
„Fogadj örökbe!” című projektjével országos pályázaton 
elnyerte az „Év legjobb IPR pedagógusa” címet, a projektje 
pedig az „Év legjobb projektje” díjat.  
     Életútját folyamatos szakmai fejlődés jellemzi. Számos 
továbbképzésen vett részt. 1998-ban végzett az egri Eszter-
házy Károly Tanárképző Főiskolán oktatás informatikus-
ként. 2003-ban közoktatási vezető és pedagógiai szakvizsgát 
tett. 2005-ben Montessori pedagógiájából vizsgázott le.  
2013-ban az erkölcstan oktatásához szükséges továbbkép-
zést végezte el a Neteducation Kft.-nél. A vizsgára bekül-
dött óravázlatait a cég olyan jónak találta, hogy azokat az 
etikaoktatásról írt könyvükben megjelentették.  
     Tanóráin gyakran saját készítésű taneszközei segítségével 
igyekszik motiválni a tanítványait.  
     Jól ismeri őket, szoros kapcsolata van a tanulók szüleivel 
is. Mindig hitt a közösség erejében, így az osztályait is arra 
nevelte, hogy jók az egyéni sikerek, de még jobb, ha többen 
osztozhatnak azon. 
     Egész pályája során kereste, hogy mit tanuljon, mivel 
tudná még hatékonyabbá tenni a munkáját. Ehhez felhasz-
nálja az internet világát, szívesen jár szakmai rendezvények-
re, figyeli a pályázatokat.  
     Több szakmai munkája publikációra került. Az „Én is 
tudok gazdálkodni!” tananyag DVD-n is megjelent. Az 
Apáczai Kiadó Komplex Tanulmányi Versenyére több alka-
lommal nevezett be háromfős csapatokkal. Egy alkalommal 
az országos döntőn 4. helyezést értek el. Rendszeresen részt 
vesz tanítványaival a Böngész és az országos honismereti 
versenyen. Megkapta a „legsirályabb tanár” címet is. 
     2014-ben elvégezte a 60 órás szaktanácsadói tanfolya-
mot. Az elsők között szerezte meg a mestertanár címet.  

(Részlet a felterjesztéshez írt méltatásból)  

Takácsné Pergel Éva 1981-től 
tanított a ráckeresztúri iskolában 

Pedagógusnap alkalmából  
a tanév végén az önkormányzat tortával köszöntötte  

az iskola tanítóit, tanárait. 
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Komposztálás a  
szokásaink árnyékában II. 

 

A felelőtlen emberi tevékenységek okozta környezet-
szennyezés egyre félelmetesebb méreteket ölt világszerte. 
A mindannyiunk életét megkeserítő szélsőséges időjárást, 
a termőföldek pusztulását, az elsivatagosodást, a biodiver-
zitás csökkenését mi magunk idézzük elő, de még az alap-
vető szükségletünket biztosító ivóvízkészletek elszennye-
zéséért és kimerítéséért is felelősek vagyunk. Szerencsé-
re környezettudatos háztartás kialakításával érdem-
ben hozzá tudunk járulni az általunk okozott károk hatá-
sainak enyhítéséhez. 

 

A komposztálás globális jelentősége 
 

Az emberiség által termelt hulladékok mára kezelhetet-
len mennyiségben keletkeznek. Olyannyira, hogy 2018-
ban a globális szelektív hulladékgyűjtési és újrahasznosítá-
si rendszer komoly válságba jutott, elsősorban az egyszer 
használatos csomagolások rendkívüli mértékű felhalmo-
zódása miatt. Az Európai Unió döntéshozói erre, illetve a 
környezetvédő szervezetek folyamatos nyomására reagál-
va olyan irányelveket fogalmaztak meg, amelyek – a fenn-
tarthatóságot figyelembe véve – a hulladékgyűjtési rend-
szer reformját igyekszik előkészíteni. Mindebben termé-
szetesen nagy hangsúlyt kapott a komposztálás népszerű-
sítése is, hiszen egy-egy család kommunális gyűjtőedényé-
be mintegy 30 százalékban komposztálásra alkalmas 
háztartási hulladék kerül. Emellett a keletkezés helyén – a 
sokszor komoly légszennyezést okozó – égetéssel meg-
semmisített avar és egyéb kerti növénymaradványok 
mennyisége is igen jelentős. Utóbbira, vagyis ezek elégeté-
sére a jelenleg hatályos jogszabályok alapján 2021. január 
1-jét követően már nem lesz lehetőségünk. 
 

A komposztálás előnyei 
 

A komposztálás a környezettudatos háztartásban jelentős 
szerephez jut, hiszen segítségével egyszerűen és környe-
zetbarát módon tudjuk újrahasznosítani az összegyűj-
tött zöldhulladékot. Emellett, a folyamat során keletkezett 
értékes szervesanyaggal jelentősen javíthatjuk a termő-
talaj minőségét, vagyis trágyázásra is kiválóan alkalmas, 
de még virágföldet sem kell többé vásárolnunk. 
 

Mit komposztálhatunk? 
 

A szerves anyagok szinte kivétel nélkül alkalmasak arra, 
hogy a komposztálóba kerüljenek. A teljessége igénye 
nélkül a következők: például zöldség és gyümölcstisztítás 
hulladékai, kávézacc, teafű, tojáshéj, szobanövények elhalt 
részei és elhervadt virágok, fahamu (max. 2-3 kg/m3), 
növényevő állatok ürüléke, forgács, szőr és haj. Kis 
mennyiségben kezeletlen papír, gyapjú-, pamut és lenvá-
szon jól feldarabolva. A kertből származó fű, levél, galy-
lyak, fűrészpor, lehullott gyümölcsök.  

Tévedés, hogy a diólevél nem komposztálható. Való 
igaz, hogy allelopatikus vegyületeket tartalmaz (amely 
gátolja más növények növekedését), viszont néhány hó-
nap alatt ezek is maradéktalanul lebomlanak, emellett 
csökkenthetjük a koncentrációját azzal, ha apránként ada-
goljuk a többi hulladékhoz.  
 

Mi NEM kerülhet a komposztba? 
 

Szintetikus, nem lebomló anyagok (pl. üveg, cserép, mű-
anyag, fém), állati eredetű maradék (hús, csont), illetve 
húsevő állatok alma, a főttétel maradéka (mivel megbüdö-
södik, és odavonzhat különféle rágcsálókat), olaj, festék, 
porszívó gyűjtőzsákja, veszélyes hulladékok vagy bármi-
lyen vegyszer… stb. 
 

Hogyan kezdjünk hozzá? 
 

Komposztálni igazán egyszerű, nincs szükségünk kü-
lönleges eszközökre, mindössze megfelelő komposztá-
lóhelyre és -edényre, valamint kerti eszközökre (hulladék 
aprításához pl. metszőolló, forgatásához vasvilla) és ter-
mészetesen magára a komposztálható anyagokra.  
     A komposztáláshoz általában elegendő egy–három 
négyzetméternyi szellős, félárnyékos terület a kertünkben, 
természetesen attól függően, hogy mennyi hulladékot 
termelünk. A komposztáló edényt vásárlás helyett célsze-
rű saját magunk elkészítenünk, így nemcsak költségmen-
tesen, de otthon fellelhető anyagok újrahasznosításá-
val juthatunk hozzá. Készíthetjük drótháló, lécek vagy 
raklapok felhasználásával, viszont mindenképpen célszerű 
ügyelnünk arra, hogy egyik oldala nyitható legyen, így a 
komposzt átforgatáskor könnyebben hozzáférhetünk. 
Bármilyen anyagból is készítjük el a komposztálót, alulról 
nyitottnak kell lennie, mivel így biztosíthatunk szabad utat 
a hulladék lebontását végző élőlények számára 
(mikroorganizmusok, baktériumok, gombák, giliszták). 

� 

ÖKOPERCEK 

„Amit épp most teszünk vagy nem teszünk, az befolyásolja 
majd az egész életemet, és a gyerekeim és unokáim életét is. 
Amit épp most teszünk vagy nem teszünk, én és a generáci-
óm nem tehetjük meg nem történtté a jövőben.”  

(Greta Thunberg) 

Ráckeresztúron a szolgáltató által szelektíven begyűjtött 
biohulladék mennyisége 2018-ban 11,3 tonna volt. (KSH) 

„És a kártevők? 
Valóban, sokan félnek, hogy a növényi kártevők nem pusztul-
nak el a komposztálás során. A helyzet azonban sokkal jobb, 
mint hinnénk. A lebontó, kórokozó szervezetek ugyanis   
általában a növény egy adott életciklusában fertőzőképesek, 
sőt kimondottan ellenségei egymásnak. Tehát egész más 
szervezetek károsítanak egy élő növényt, mint amelyek a 
lebontást végzik a komposztban. A jó komposzt, ha kellő 
mennyiségben (néhány köbméter) áll rendelkezésre, komoly 
hőtermelésre képes, mely a legmakacsabb kártevőket is 
elpusztítja.”  

(Lenkei Péter, Levegő Munkacsoport) 
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�    Mire kell ügyelnünk a komposztálás során? 
 

● A hulladékot minél kisebbre aprítsuk fel (5 cm-es dara-
boknál nem nagyobbra), mivel az apró szervesanyag dara-
boknak három hónap is elegendő lehet a lebomláshoz, a 
nagyobbaknak viszont akár egy év is szükségeltetik. 
● A megfelelő oxigénellátásra és az optimális a nedves-
ségtartalomra nagy hangsúly kell fektetni, mert ha a kom-
poszthalom túl száraz, az gátolja a mikroorganizmusok 
aktivitását, ha viszont túl nedves, az rothadási folyamatot 
indíthat el.  
● Biztosítani kell a jó vízelvezetést, tehát sohasem szabad 
gödörben elhelyezni a komposzthalmot. 
● A legalsó réteget lehetőleg valamilyen durvább szerke-
zetű anyagból képezzük (pl. faapríték) a szellőzés biztosí-
tásához. 
● Ügyelnünk kell a szén (C) és nitrogén (N) megfelelő 
arányára, ami annyit jelent, hogy a zöld (nedves, nitrogén-
dús) hulladékot és a barna (fásabb, szárazabb, szénben 
gazdag) anyagokat felváltva rétegezzük. A rétegek közé 
helyezhetünk földet, vagy – amennyiben rendelkezésre áll 
– még nem teljesen érett komposztot, amellyel tovább 
gyorsíthatjuk a folyamatot. 
● A felhalmozott komposztkupacot hat–nyolc hetente 
átkeverjük, hogy oxigénhez juthasson, elegyedjen, és köz-
ben ellenőrizzük, hogy szükséges e víz vagy épp száraz-
anyag hozzáadása.  
● Az elkészült, érett komposztból rostálással kiszűrhetjük 
a még darabos részeket, melyek visszakerülnek a kom-
posztálóba. Állaga megfelelő, ha a kezünkben össze-
nyomva tapadós, de nem tudunk belőle vizet préselni, és 
szét sem hullik, vagyis nedves szivacshoz hasonlítható. 

A komposzt felhasználása 
 

Áltagosan négy–hat hónap elteltével friss, takarásra alkal-
mas anyagot kapunk, melyet használhatunk cserjék, fák, 
veteményesek őszi, földfelszíni fedésére. Nyolc–tizenkét 
hónap után pedig érett, kiváló tápanyagforrást biztosító, 
barna színű, porhanyós, lapátolható földszerű anyagot 
kapunk, melyet rostálást követően valamennyi növénykul-
túránál felhasználhatunk: 

● például balkon- és szobanövények ültetésénél földdel 
egyenletesen keverve;  
● zöldségeskertben kétévente 3–5 kg/m2, illetve igénye-
sebb kultúrák esetén 4–6 kg/m2 mennyiségben, sekélyen 
a talajba dolgozva; 
● díszkert esetében évente 2–4 kg/m2 komposztot a 
felszínen bedolgozva; 
● ugyancsak évente a fák törzse köré szórva; 
● a gyep trágyázásához a finomra szitált érett komposz-
tot kétévente 2–3 kg/m2 arányban kijuttatva. 
 

A komposzt valódi értéke 
 

A komposzt humusztartalma hatással van a talaj szerke-
zetére, levegő-, víz- és hőgazdálkodására, jelentős szerepe 
van a talaj termőképességének fenntartásában, akadá-
lyozza a talaj pusztulását. Használatával növekszik a 
talaj tápanyagtároló képessége, jelentősen csökken a 
kimosódás veszélye, emellett a növények számára köny-
nyen felvehető formában tartalmaz tápanyagokat. Befo-
lyásolja a növényeink immunrendszerének állapotát, 
azok kártevőkkel szembeni ellenállóképességét, továb-
bá serkentőleg hat a fejlődésükre. Alkalmazásával hoz-
zájárulhatunk a vegyszermentes kert kialakításához, 
javíthatjuk az általunk elfogyasztott növények minőségét, 
így az egészségünk védelme szempontjából is figye-
lemre méltó. A humuszban gazdag talaj a klímaváltozás 
hatásainak csökkentésében is szerepet játszik, mivel 
nagyobb mértékben képes elnyelni a szén-dioxidot. A 
komposzt eredeténél és tulajdonságainál fogva hozzájárul 
a talaj biológiai 
ak t i v i t á s án ak 
növekedéséhez, 
az ökológiai 
egyensúly hely-
reállításához, így 
a természettel 
való harmóniára 
törekvő ökogaz-
dálkodók számára 
alapvető alap-
anyagnak számít. 
 
Összességében 
e lm o n dh a t j u k , 
hogy az ottho-
nunkban keletkező, komposztálásra alkalmas avar, kerti- 
és konyhai hulladék korántsem tekinthető hasztalan 
szemétnek. Környezettudatos felhasználásával olyan – 
jelenünket és jövőnket alapjaiban befolyásoló – globális 
problémák kezelésében vállalhatunk egyéni szerepet, 
mint az elsivatagosodás, légszennyezettség, hulladékvál-
ság, biodiverzitás csökkenése vagy ökológiai egyensúly 
felbomlása – hogy csak néhányat említsünk a legfonto-
sabbak közül.  
    A komposztálás a legősibb természetes módja a 
biológiailag lebomló anyagok hasznosításának. Csak raj-
tunk múlik, hogy hajlandóak vagyunk-e a környezetet 
károsító szokásaink megváltoztatásával és ennek az egy-
szerű újrahasznosítási folyamatnak az alkalmazásával  
lépéseket tenni egy szebb jövő felé. 

V. A. 
 
(Források: Európai Környezetvédelmi Ügynökség, Levegő Munka-
csoport, Kötháló – Ökofórum Alapítvány – Mindennapi komposz-
tálás – Komposztálás a családban – gyakorlati útmutató, Humusz 
Szövetség, Fatudor, Ökológiai Intézet) 

Dr. Gyulai Iván, az Ökológiai Intézet a           
Fenntartható Fejlődésért Alapítvány igazgatója 

saját kertjében (mélymulcsos gazdálkodás)  
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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. 

SZAMURÁJ 07 KFT. 
AKCIÓK 

2000 forinttól! 
 

AKCIÓS  
ESZKÖZCSOMAGOK  

SZERELÉSSEL  
MÁR 80 000 Ft-tól! 

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

 

www.szamuraj07.hu 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 2020-BAN 
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Viszket is, fertőz is 
A rühességről 

 

Általában sokat szoktam gondolkodni azon, hogy a következő 
hónapban miről szóljon a Fő az egészség! rovat. Most viszont  
egy olvasói megkeresésnek szeretnék eleget tenni. Egy kedves 
Hírmondó-olvasónk a rühességről szeretne több információt 
megtudni, ugyanis nemrégiben előfordult a környezetében 
rühfertőzés. A kérést nagy örömmel fogadtam, ezért most szól-
jon a rovat a fent említett témáról. Azt hiszem, sokaknak szintén 
hasznos információ lesz az a néhány gondolat, amit a témáról 
összegyűjtöttem. 
     A rühesség egy parazita fertőzés, melyet az atka okoz. Lati-
nul skrabiesnek nevezzük. Ezen atka, a nőstény egyed, amely 
az emberi hámszövet alá fúrja magát, majd itt teszi le a petéit.  
Ezután elpusztul, de a peték lárvákká, majd kifejlett atkákká 
alakulnak át, körülbelül három hét alatt. Ahogy már említettem, 
hámsejtekkel táplálkoznak. Leggyakrabban a puha hámszövetek 
alá férkőznek be, például az ujjak közötti területre, emlőbimbó 
környékre, nemi szervek területén, könyökhajlatban, köldök 
körül érzik jól magukat. 
     Emberről emberre közvetlen érintkezéssel terjed. Gyakran 
együtt alvással szóródnak szét, így akár az egész család meg-
fertőződhet. Jó hír viszont. hogy gazdatest nélkül az atkák 
életartama nagyon rövid, hamar elpusztulnak, ha nincs táp-
anyag, ami életben tartaná őket.   
     Az érintett területen apró kicsi kiütések jelennek meg, amik 
többnyire viszketnek. Sokszor annyira elviselhetetlen a viszke-
tés, hogy a kivakart heg felülfertőződhet. Ilyenkor gennyes, pör-
kös hegek alakulnak ki. A viszketés melegben csak fokozódik, 
főleg este, mikor ágyban fekszünk, ugyanis az atkák melegben 
kifejezetten jól érzik magukat, és a hámszövet alatti járatokban 
vándorolnak.  
     Kezelése szalicil-, kén- vagy benzil-benzoát-tartalmú készít-
ményekkel lehetséges. Huszonnégy órán át bekenve kell     

maradnia a bőrnek, nem szabad lemosni! Makacs fertőzés 
esetén, kétszer meg kell ismételni a kezelést.  Fontos a 
ruházat és az ágynemű magas hőmérsékleten történő fer-
tőtlenítő mosása, majd vasalása! Amit nem lehet mosni, azt 
légmentesen el kell zárni, így elpusztíthatók a rühatkák. 
Mindezek mellett fontos a beteg környezetében lévő sze-
mélyek kezelése is, illetve a személyes holmikat szintén 
fertőtlenítsük. A fertőzött személy a betegség teljes gyógy-
ulásáig ne menjen közösségbe!  
     A fertőzés kezelésére akár három nap is elegendő lehet, 
viszont a viszketés mint kellemetlen tünet ennél jóval    
tovább tart még.  
     Az atka a világon mindenhol megtalálható, bárkit bármi-
kor megfertőzhet, hiszen 0,3–0,5 mm nagyságú, szabad 
szemmel nem is látható élőlényről van szó.   
     Állatok szintén lehetnek rühesek. Leggyakrabban a  
kóbor állatokban vagy a vadászebekben fordul elő. Állatról 
emberre ritkán terjed a fertőzés, de előfordulhat.  
     A végére néhány tévhitet szeretnék eloszlatni. 
„A rühesség a rossz higiénéjű emberek betegsége.” 
     A legjobb higiénia mellett is elkaphatja bárki, pl. tömegközle-
kedési eszközökön, gyermekintézményekben, idősek otthoná-
ban, szoros emberi kontaktus során (pl. küzdősportok, masz-
százs, szexuális aktus révén). 
„Állattól kapott rühfertőzés” 
     Az állatok rühességét más rühatka okozza, amik csak na-
gyon kicsi eséllyel telepedhetnek meg az emberi szervezetben, 
mert kevés ideig tudnak életben maradni az állati gazdatesten 
kívül.  

Peszter Zsuzsanna védőnő 
 

Források: https://www.webbeteg.hu/cikkek/borbetegsegek/521/
ruhesseg 
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/fertozo_betegsegek/
cikkek/hogyan_terjed_a_ruhesseg/20161007134234 
http://www.bőrgyógyászatbudapest.hu/ruhesseg.pdf  
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NYELVI  
FEJTÖRŐK 

 

Ritkán használt 
szavakat sorolunk. 
Mi jelentenek az 
alábbi  kifejezések? 
  

      A) bajboncs      B) fustély    C) szokmány  
     D) herőce          E) pityke     F) valaska  

 
 

Beküldési határidő: 2020. augusztus 5.  
E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com  

 

gőzmozdony, B) nyakkendő, C) árnyékszék, 
D) zsiráf, E) zsebkendő.  

A nyeremény a könyv-
tárban vehető át nyitvatartási időben.  
 

Minden megfejtőnek gratulálunk!      
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Az év madara: az erdei fülesbagoly 
 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 
1979-ben indított „Év madara” program célja, hogy felhívja a 
lakosság figyelmét a körülöttünk vagy kissé az ember lakta 

területektől távolabb 
élő, veszélyeztetett és 
védett madarak jelen-
létére. Az MME min-
den évben lakossági 
szavazást hoz létre, 
melyen lehetőségünk 
nyílik részt venni a 
következő év madará-
nak kiválasztásában. 
     A tavalyi szavazás 
nyertese a leggyako-
ribb hazai bagolyfa-
junk, az erdei fülesba-
goly. A népi hiedel-
meknek köszönhetően 

a bagolyféléket egyenesen elítélik, mondván, hogy balsorsot 
hoznak, vagy csupán ijesztőnek találják előre néző nagy szeme-
ik miatt. Ha ezeket a téves megítéléseket félretesszük, akkor 
láthatjuk, hogy milyen különlegesen szép teremtmények, me-
lyek kifejezetten aranyosak tudnak lenni. Közepes testméretű-
ek, tollfüleik hosszúak, innen kapták a fülesbagoly nevet. Álcá-
zó mintás tollazatuk remekül beleolvasztja őket környezetük-
be, így nehéz észrevenni őket. Szárnyaik hosszúak és keske-
nyek, röptük csapongó. A fiókákat fehéres pehelytollak borít-
ják. A telet sokszor a településekre húzódva, általában örökzöl-
deken töltik. Falunkban is egy-egy fenyőn nemritkán több tu-
cat egyed is nappalozik, majd sötétedéskor vadászatra indul-
nak, ezzel megtizedelve a kis rágcsálókat. Tehát nemcsak sze-
met gyönyörködtetőek, hanem egyenesen hasznosak a ház 

körül.  
     Hazai állománya 
6500–12 000 pár közé 
becsülhető. Jelenleg 
nem veszélyeztetett 
ugyan, de folyamatos 
odafigyelést igényel. 
Természetvédelmi ér-
téke 50 000 Ft. A la-
kosságnak jelentős 
szerepe van a faj védel-
mében. Elsőként az, 
hogy ha kertünkben 
vészeli át a telet, netán 
ott is költ, akkor nem 
zavarjuk el.  A lelkes 
madárbarátok ezen 
kívül többféleképpen is 
segíthetik a fajt, példá-

ul a telelő és/vagy fészkelő erdeifülesbagoly-csapatok országos 
felmérésében való részvétellel.   
     Ha többet szeretnél megtudni az erdei fülesbagolyról, a 
madarakról és védelmükről, vagy szeretnél részt venni a követ-
kező év madarának választásán, akkor kísérd figyelemmel az 
MME honlapját: www.mme.hu. 

F; fotó: g 
(A fotók a Petőfi Sándor utcában készültek. – a szerk.) 

Névadó és 
gyűrűzés 

 

A jó szerencsé-
nek és gólyáink 
életösztönének 
köszönhetően 
idén ismét bené-
pesült a főút 
melletti fészek. 
Timi és Misi 
gondos szülők, 
szépen rendbe 
hozták a lakosz-
tályt, majd amikor eljött az ideje, családot alapí-
tottak újfent. Három gólyafióka érte meg a 
névadót, amire június elején került sor. Az apu-
ka, azaz Misi tiszteletére a kis gólyák M-mel 
kezdődő nevet kaptak: Május, Mázli és Manó 
azóta szépen cseperedik, s június 19-e óta kü-
lönleges ékszert  is viselnek a lábukon. Damak 
Lászlóné Kati idén is megszervezte, hogy a Du-
na–Ipoly Nemzeti Park munkatársai eljöjjenek, 
s az azonosításhoz szükséges gyűrűt elhelyez-
zék a fiókákon. 
     A jeles eseményen részt vettek az óvodások 
is (hiszen az intézmény madárbarát óvoda), 
akiknek mindig nagy élmény, hogy közvetlen 
közelről láthatják és akár meg is simogathatják 
ezeket a csodálatos madarakat.  

Gólyáink élete ebben az évben is nyomon kö-
vethető, ugyanis a kamera működik, és egyetlen 
pillanatról sem marad le. Ha mégis valami hiba 
támad, Kati néni rögvest intézkedik. Ami azért 
is örvendetes, mert védett madárfajról van szó, 
s mert a gólyák a települési értéktár részei.  
     Köszönet minden madárbarátnak, aki segít, 
ha épp szükséges, s köszönet azoknak is, akik 
évről évre figyelemmel kísérik Timi és Misi 
életét, a fészekaljak sorsát! Bízunk benne, hogy 
a 3 M sikeresen veszi majd az előttük álló    
akadályokat, s talán hazatér valamikor szülő-
falujába.  
      Várjuk őket.                                              ■ 

golyakamera.livenetwork.hu 
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Böngésztek, nyertek, Kölyökolvasók lettek 
 

A Böngész verseny négy fordulóból áll, a résztvevőknek játé-
kos és kreatív feladatokat kell megoldaniuk, illetve projekt-
munkákkal (tabló-, kiskönyv-, plakátkészítés) fejleszthetik 
tudásukat. A változatos és színes feladatok olvasás, nyelvtan, 
matematika, angol nyelv és környezetismeret tantárgyakból 
oldhatók meg, és nemcsak csoportos, hanem egyéni részvétel 
is lehetséges. Takácsné Pergel Éva 4. a osztályos tanítványai 
a több száz induló közül kimagasló eredményt értek el: az 
olvasási versenyt holtversenyben nyerte meg a két csapat: 
Bognár Sarolta, Dienes Regina, Sörös Mira és Lukács Bianka, 
Zatkó Anna. Matematikából negyedik lett egyéniben      
Fuszenecker Zalán és a Lukács Krisztián–Tóth Márk páros. 
Drozdikné Nagy Ágnes Tünde, a 3. osztály tanítója két cso-
portot nevezett olvasás tantárgyból. Mindkét csapat remekül 
szerepelt. Maros Vivien, Garamszegi Gergő, Budai Csaba 
első helyezést ért el, a Durányik Petra, Tamás Gréta, Békes 
Gergő alkotta csapat harmadik lett. A gyerekek a tanév lezá-
rása után vehették át az ajándékot és oklevelet.  

A kecskeméti Katona József Könyvtár által szervezett Kölyök-
olvasó játékra két negyedikes és két harmadikas csapat je-
lentkezett. Itt a nevezés feltétele az érvényes könyvtári     
tagság. A gyerekek három fordulóban két-két könyv közül 

választhatnak, s az azokhoz kapcsolódó feladatlapokat kell 
kitölteniük. Az idén némiképp változott a forgatókönyv, s nem 
minden alakult a tervek szerint, de a résztvevők remek olvas-
mányélményekkel gazdagodtak. Novozánszki Bíborka és 
Zsigmond Réka kiemelkedően teljesített, s Durányik Petra, 
Farkas Senon, Maros Vivien, Tamás Gréta, Pálinkás Bianka, 
Süveges Boglárka, Békes Gergő, Budai Csaba, Garamszegi 
Gergő ugyancsak elnyerte a Kölyökolvasó címet. 
 

                                                   gá 
 

(Reméljük, jövőre újra lesz Kölyökolvasó…)  

Folytassátok a mesét! 
 

Az áprilisi Könyvmolyban tettük közzé a felhívást, hogy 
az elmaradt találkozás helyett írjatok mesét Kertész 
Erzsivel. Ő elkezdte, a folytatást a gyerekekre bízta. 
Meghosszabbítottuk a határidőt, hogy mindenki 
nevezhessen, aki szeretne. A nyár végéig várjuk a 
meséket, rajzokat, s ősszel – reményeink – szerint be 
is mutatjuk valamennyit. Emlékeztetőül a mesekezdet: 
 

Rebeka a zsebébe csúsztatta a három festett kavicsot, 
melyeket a meghatározott helyeken kell majd elveszíte-
nie. Persze nem is annyira elveszíteni, mint inkább szán-
dékosan otthagyni a kijelölt pontokon. Még egyszer, utol-
jára ellenőrizte, nem kopott-e róluk le a festék, de hamar 
megnyugodott: a kavicsok pazar színekben csillogtak.  
Rebeka a markában érezte a kövekbe zárt lények kitartó 
dörömbölését. 
 

‒  Hamarosan kiszabadulhattok ‒  súgta nekik, és ráka-
nyarodott a Tilda Áruháza felé vezető útra. ………. 

A könyvtár nyári nyitvatartási rendje 
 

 

hétfő: 15.00–18.00 
kedd: zárva 
szerda: 10.00–14.00 
csütörtök: zárva  
péntek: 8.00–12.00 
szombat: zárva 
vasárnap: zárva 

Gondolatébresztő… 
 

„A csönd és a nyugalom nem fejleszti a       
jellemet. Csak a szenvedés és a megpróbálta-
tás nyomán erősödik a lélek, tisztul az éleslátás,   
támad fel az ambíció, és jön el a siker.” 

 

(Helen Keller) 

Új könyvek a könyvtárban 
 

Kertész Erzsi: A feltaláló oroszlánja 
Dániel András: A kuflik és a másho-
gyoszkóp 
Csiri-biri torna-tár 1. 
Berg Judit: Rumini Tükör-szigeten; Sári 
a vadasparkban 
Dödölle. Gyerekirodalmi és hagyo-
mányőrző kalendárium 
Grecsó Krisztián: Pletykaanyu 
Háy János: Házasságon innen és túl; 
Ország, város, fiú, lány 
Fejős Éva: Margarita 
Szabó Borbála: A nagyok is voltak  
kicsik 
Borbás Edina: A Szeráj 
Arfi, S.: Három nap Jeruzsálemben 
Beckett, S.: Godot-ra várva; Ó, a szép 
napok!; Végjáték 

Orwell, G.: 1984 
Murakami Haruki: A kormányzó halála  
Smibert, A.: Mesterséges intelligencia 
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Uborkaszezon 
 

Július, tombol a nyár, a gyerekek már 
vakáción vannak, vége az iskolának, 
idén a karanténnek is, mindenki pró-
bál minél többet kihozni a szabadság-
ból, a jó időből, és ha kertje is van, 

akkor a termésből. A cseresznye, meggy idén már leérett, 
üvegekben, vagy fagyasztva várja, hogy télen újra jóles-
sen felbontani egy befőttet a rántott hús mellé, vagy bele-
dobálni a gyümölcsöket egy gyors kevert piskótába, hogy 
édesség is legyen a vasárnapi asztalon. 
     Most jön a kajszi- és az őszibarack érésének ideje, bár 
sajnos a fagyos tavasz nem kedvezett a termésnek. 
     No de az uborkaszezon akkor is itt van, és nem csak 
átvitt értelemben. Való igaz, hogy az év ebben a szakában 
a szokottnál is nehezebb a hírszolgáltatók dolga, nagyító-
val kell keresni a használható, érdekes híreket, információ-
kat, hiszen aki csak teheti, távol tartja magát a munkahe-
lyétől, és csak a pihenésnek, családnak vagy hobbijának 
adja át magát. Még a politikus is. 
     De térjünk vissza a névadó zöldséghez. Modern geneti-
kai vizsgálatok szerint Dél-Ázsiából, a Himalája déli lejtői-
ről származik, de már nagyon régen, a Kr. e. 10. évezred-
ben is termesztették. A régi Egyiptomban szomjoltónak 
uborkát kaptak a kőfejtő rabszolgák, Tiberius császár 
gyógyszerként fogyasztotta. Magyarországon legnagyobb 
mennyiségben Nagykőrös és Kecskemét környékén    
termesztik. 
     Az uborka lédús, és sok ásványi anyagot (főként káliu-
mot, foszfort, nátriumot, magnéziumot és vasat) tartalmaz, 
ezáltal kitűnő szomjoltó, és kalóriatartalma is különösen 
alacsony. Rengeteg vitamin is található benne, B, C, A, E 
vitaminok, illetve ásványi sók. Tisztító hatása a gyomorra 
és a belekre nagyon jótékony, de a kozmetikaipar is szíve-
sen használja magas víztartalma miatt hidratálásra és 
bőrpuhítóként. 

És persze ki ne szeretné különböző saláták alapjaként, ha 
csak a mindenki által ismert ecetes-cukros uborkasalátára 
gondolunk, tejöllel, fokhagymával, vagy csak pirospapriká-
val és borssal megszórva. Fontos összetevője a görög 
salátának, amiben uborkán kívül paradicsom, lilahagyma, 
olívabogyó és fetasajt van, olívaolajjal meglocsolva. 
Szendvics mellé, hideg vacsoraként nagyon finom enyhén 
megsózva akár egy szelet vajas kenyér mellé is. Sokan 
ilyenkor a kovászos uborkára esküsznek, hiszen annál 
nyáribb savanyúságot aligha lehet elképzelni, a meleg 
ablakpárkányra kitéve két nap alatt átlényegül a zöld szú-
rós zöldség valami üdítően friss, de nem bántóan savany-
kás köretté, ami nélkül a paprikás krumplinak nem is érde-
mes nekiállni. Ami viszont ritkán készül magyar konyhá-
ban, de érdemes kipróbálásra, az a lengyelek kedvelt le-

vese, a zsurek. Kovászos uborka készítésekor sok lé vész 
kárba, bár én ismerek olyat, aki jégbe hűtve szívesen  
issza kánikulai napokon. De aki nem ennyire bátor, az se 
öntse ki az összes uborkalevet, íme itt egy nagyszerű és 
talán még kevéssé ismert felhasználási mód. 
 
Lengyel kolbászleves, azaz zsurek 
 

Hozzávalók: egy fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 
két szál répa, egy szál petrezselyem gyökér, két nagyobb 
szem krumpli, zellerzöld, tárkony, babérlevél, 2 dl tejföl, 
két pár lengyel kolbász vagy fehér bajor, esetleg krinolin, 
semmiképp ne magyaros piros füstölt kolbász, 4 db főtt 
tojás, 2 dl kovászos uborka lé 
 

Szokásos módon feltesszük az apróra vágott hagymát 
párolódni, aztán a karikára vágott zöldségeket, végül a 
felkockázott krumplit és a fűszernövényeket is a fazékba 
tesszük, és felöntjük annyi vízzel, ami bőven ellepi. Sóz-
zuk, borsozzuk, és mielőtt teljesen puhára főnének a zöld-
ségek, hozzáadjuk a felkarikázott kolbászkákat is. Tejfölös 
habarást készítünk, pici lisztet is tehetünk hozzá, ha sű-
rűbb levest szeretnénk. Végül a savanyúságát a kovászos 
uborka levével állítjuk be, és a negyedekre szeletelt főtt 
tojással tálaljuk a forró levest. Laktató, mégis üdítő fogás a 
savanykássága miatt. Jó étvágyat hozzá! 
 

Katona Anita 
A kép forrása: cookpad.com 

A P�����	 
������� 
 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 

A több mint négy évtizede alakult        
Pávakör augusztustól újra rendszeresen 
tart összejöveteleket. 
 

Szerda esténként találkoznak a dalkör 
tagjai, és szívesen látjuk a magyar nép-
dalokat kedvelő, énekelni szerető érdek-
lődőket a próbákon.  
 

Örömmel vennénk, ha minél többen 
csatlakoznának hozzánk. Bővebb infor-
máció a 06-30/548-5547-es telefon-
számon kérhető. 

 

Halász Tibor művészeti vezető 
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Internetes sakkverseny 
 

A járási sakkegyesület, a MartonVál SC június 6-án a mar-
tonvásári járási gyerekek számára internetes sakkversenyt 
rendezett. A versenyen a járásban lakó vagy ide iskolába 
járó gyerekek és ifjúsági játékosok vehettek részt. Öt for-
dulót játszottak, kétszer 10 perces játszmákkal, úgyneve-
zett svájci rendszerű sorsolással. A sakktáblák internetes 
szerveren kaptak helyet, hogy mindenki az otthonából 
hozzáférhessen. A versenybíró pedig videós és mikrofo-
nos alkalmazáson keresztül figyelte a versenyzőket, így 
biztosította a sportszerű és szabályos lebonyolítást.    
Ráckeresztúr is képviseltette magát a megmérettetésen. A 
hatodik osztályos Világosi Balázs második helyezést ért el 
a felsős korcsoportban. Ezzel ezüstérmet, oklevelet és 
értékes sakk-könyvjutalmat szerzett magának. Gratulálunk 
neki! Most nyári szünet következik, de szeptembertől újra 
várja az egyesület a sakkozni vágyó gyerekeket a marton-
vásári sakk oktatóteremben és online is. Szombat délelőtti 
időpont, demonstrációs tábla, szakszerű oktatás és ingye-
nes részvételi lehetőség. Bízunk benne, hogy még több 
ráckeresztúri gyermek fog csatlakozni a következő tanév 
sakk-szakköreihez. 
     Aki szeretne, nyáron is foglalkozhat a sakkozással. 
Több online sakkverseny is lesz gyermekek és felnőttek 
számára is, melyek kiírása megtalálható a Magyar Sakk-
szövetség internetes oldalán, a chess.hu weblapon.   
Ajánlunk még az olvasók figyelmébe egy érdekes felad-
ványt. A következő állásban világos döntő támadással 
mattot adhat, ha megtalálja a megfelelő lépéskombinációt. 
Mit kellene lépnie világosnak, hogy három lépésben matt-
adással fejezhesse be a játszmát? 
 

 
 

A megoldás beküldhető a martonvalsakk@freemail.hu      
e-mail-címre, és további feladványok is kérhetők. A sak-
kos képességeink fejlesztéséhez sakk-
leckék és feladványok találhatók még 
egyesületünk weblapján is, a                
martonvalsakk.hu címen. 

Bakacs János MartonVál SC 

SAKK-SAROK 

Az én iskolám: 
Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari  

Szakgimnázium és Szakiskola  
 

Biztosan hallottál már a „KERÓ”-ról. Szeretném 
most bemutatni egy picit.  
 

Mi lehet belőled ebben az iskolában? 
 

Elsősorban  én a szakács szakmát emelném ki, hiszen 
számomra ez a legjobb és legérdekesebb. Kiskorom-
tól kezdve érdekelt az ételek világa, az ízek csodás 
összhangja. Nagyon szeretek a konyhában alkotni. Ha 
ez téged nem vonz annyira, még mindig tanulhatsz 
pincérnek, itt fontos, hogy hig-
gadt és mosolygós legyél, el-
végre az itt tanulók egy-egy 
étterem „kirakata”. A cukrász 
szakma rejtelmeit is elsajátítha-
tod a suliban, a három közül ez 
a legszebb. 
     De nem csak ennyi lehető-
ség közül választhatsz, hiszen 
tanulhatsz péknek, eladónak, de ha a vendéglátás-
szervezés vonz, akkor is itt a helyed, a diákok gyakor-
latra járnak ki, ami valljuk meg elég izgalmas, és nem 
kell végig az iskolapadban ücsörögnöd, és mindezért 
még ösztöndíjat is kapsz.  
     Ha a számokra pörög rá az agyad, akkor a logiszti-
kai és szállítmányozási szak a neked való!  
 

Miért jó ide járni?  
 

A családi légkör mindent visz, a tanárok jó fejek, és 
sok programot szerveznek. Aki ezt az iskolát választ-
ja, nem bánja meg. A tantestület bármiben segít, ha 
gond van. Az iskola könnyedén megközelíthető.  
Reggel közvetlen járat megy, a dunaújvárosi busz-
megállótól sem kell sokat sétálni.  
 
Iskolánkból nagyon jó szakemberek kerülnek ki. Ér-
dekes és jó végzettséggel, akár rögtön munkával is. 
Érettségizni van lehetőség szakma mellett és utána is.  
 
 

Cím: 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 10/A 
Telefonszám: 06-25/402-192  

 

Kovács Péter szakács 
 

(Forrás: http://www.keri-dunaujvaros.hu) 
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„Ha valaki szeret egy    
virágot, amely csak 
egyetlen példányban lé-
tezik a csillagmilliókon: 
ez épp elég neki, hogy 
boldog legyen, ha a   
csillagokra pillant.” 

 

(Antoine de Saint-
Exupéry)  

 NYEREMÉNYJÁTÉK  
 

Mi látható a képen? A fotó 
Ráckeresztúron készü l t .      
Kérdés, hogy pontosan hol.  

A megfejtéseket elküldhetik a 
következő e-mail-címre: 
  

 
 
 
 

Határidő: 2020. augusztus 5.  
 
 
 

A júniusi Hírmondóban megje-
lent feladvány megfejtése: a 
Ráckeresztúr–Ercsi határkereszt 
részlete (a keresztet a Vöröske-
reszt helyi szervezete állíttatta 
1997-ben). 
  
Sajnos egyetlen helyes megfej-
tés sem érkezett.  

RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ ● Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja ● VIII. évfolyam 7. szám  
Kiadó: Ráckeresztúr Község Önkormányzat 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Telefon: 06-25/517-900; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu 
A kiadásért felel: Dr. Nagy Gábor Telefon: 06-25/517-902 
Szerkesztő: Gajdó Ágnes Telefon: 06-20/405-8315; e-mail: gajdoagnes@gmail.com 
Szerkesztőség: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4. (könyvtár); telefon: 06-25/454-655; e-mail: rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
Megjelenik 1350 példányban. Nyilvántartásba vételi szám: CE/55570-3/2013  
Nyomdai munkák: Walton Promotion Kft., www.waltonpromotion.hu; felelős vezető: Walton Péter  

Varázsoljuk szebbé egymás 
napjait! 

 

Június utolsó vasárnapján Rácke-
resztúr utcáin is különleges címkével 
ellátott növények, csokrok, virágké-
szítmények jelentek meg. Szigeti Kata 
helyi dísznövénykertész, virágkötő 
ugyanis csatlakozott a Virággal egy 
mosolyért elnevezésű országos akció-
hoz. 
     A virágcsokrokra minden telepü-
lésen hasonló üzenetet tartalmazó kis 
kártya került: „Virágot egy mosolyért. 
Vigyél haza, és legyen vidám napod!” 
Az országos kampány szervezői hon-

lapjukon (viraggalegymosolyert.hu) videóban népszerűsítették az akciót: 
„Megváltozott a világ. Felértékelődött egy mosoly, egy kedves gesztus. 
Rájöttünk, hogy milyen értékesek a hétköznapi apró szépségek.”  
     Szigeti Kata június 28-án a legnagyobb közösségi portálon értesítette 
a t lepülés lakóit, hogy aki címkével ellátott virágot talál, fogadja szere-
tettel, vigye haza, és ha van kedve, küldje el a mosolyát cserébe.  
     A nap folyamán számos mosolygós kép jelent meg a közösségi olda-
lon, s mindenki elismerően nyilatkozott a kezdeményezésről. Kata el-
mesélte, hogyan is történt a vasárnapi akció: „– Két segítőm volt, reggel 
a kislányom, Hanga, délután a kisfiam, Gergő jött velem. Fontos szá-
momra,  hogy ők is megtapasztalják: adni jó. Közösen vártuk a vissza-
jelzéseket, amik szép számmal érkeztek, aminek külön örültünk. Negy-
venöt ajándékot szórtunk szét a faluban teljesen kiszámíthatatlan mó-
don. Öt-öt darabot a gyerekek célzottan rakhattak ki, így kapott a ked-

venc tanító 
néni vagy a 
szomszéd néni 
a cuki kutyus-
sal. Tettünk 
növényeket a 
parkba, az ön-
k o r m á n y z a t 
épülete elé, de 
került virág a 
cukrászdához, 
a templomhoz, 
több utcasa-

rokra s a játszótérre is. Bízom benne, talán sikerül egy kicsit felrázni az 
embereket, hogy a különböző közösségi programokra is eljöjjenek, ne 
mindig ugyanazokat az arcokat lehessen látni, hiszen vannak jó dolgok 
is a falunkban, csak észre kell venni azokat, nem csak bántó kritikával 
illetni.” 
     Kata cselekedete sokak tetszését elnyerte. A pozitív visszajelzések 
pedig biztosan erőt adnak a folytatáshoz. Sokszor elég egy apróság, és 
máris szebb a napunk. 

GÁ 


