
 

 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                             2016. június 

I. Ráckeresztúri Tej- és Tojásfesztivál 
 

Változások a kéményseprésben 
 

Bűnmegelőzési előadás diákoknak 
 

Fő az egészség! 
 

Skandináv rejtvény; nyereményjáték 

Weöres Sándor gondolataival  
kívánunk a végzős diákoknak sok 
sikert további tanulmányaikhoz! 

 

A jóságról 
 

Ne kívánd senki szeretetét.  
Ne utasítsd el senki szeretetét. 
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-
melege: mindenre egyformán. 
Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék 
fényedből és melegedből, mint akiknek nincs 
szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi 
társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek 
számodra, mint a kályhának a szoba, melynek 
melegítésére rendelik. 
 

* 
 

Tíz lépcső 
 

Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél  
te magad. 

Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél  
te magad. 

Feledd el mulatságaid – a vígság legyél  
te magad. 

Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél  
te magad. 

Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad. 
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad. 
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad. 
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad. 
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél 

te magad. 
 

* 
 

Három vízszintes, egy függőleges 
 

Egyetlen érzés mindent elhomályosít.  
Egyetlen hang mindent elsüketít. 
Egyetlen szó minden eltakar. Mégis: érzésen, 
halláson, beszéden át vezet az út. 
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Gyógyszertári ügyelet 
június 25., 26.: Ráckeresztúr �06-25/455-812 
július 2., 3.: Ercsi �06-25/505-790 
július 9., 10.: Martonvásár �06-22/569-146 
július 16., 17.: Martonvásár  
július 23., 24.: Ercsi     
július 30., 31.: Martonvásár 
 

Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; �25/455-804) 
Háziorvosok rendelési ideje 
Dr. Bánovics Ilona �06-30/475-5781 
Asszisztens: Erdősi Zoltánné 
Hétfő, szerda: 14–18 
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12 
Dr. Mihalicza Ingrid �06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva 
Hétfő, szerda, péntek: 8–12 
Kedd, csütörtök: 14–18 
(Péntekenként felváltva rendel a két 
háziorvos.) 
Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30  
 

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

Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba 
�06-20/852-0351. Rendel kéthetente 
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpont-
egyeztetés szükséges! 
 

Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az ak-
tuálisan rendelő háziorvos. 
Sürgősségi betegellátás 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól 
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepna-
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ 
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021) 
 

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

KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

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

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

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

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői   
Vízszolgáltatás: Vízszolgáltatás: Rézbányai József 06-30/598-1269 

                    Varga István 06-30/598-4776 

Csatornaszolgáltatás: Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/819-5607  
                             Gondi Géza 06-30/868-2293  

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Újszülöttek 
 

Patatics Noémi Kiara 2016. május 24.  
 

Az újszülött kisbabának és családjának szeretettel gratulálunk. 
 

Elhunytak  
 

Béni Imre 2016. február 24. 
Parti József 2016. április 14. 
Knolmár István 2016. március 28. 
Kihári Imréné (Horváth Julianna) 2016. május 7. 
Baki Imre 2016. május 8. 
 

Az elhunytak hozzátartozóinak sok erőt kívánunk a fájdalom elviseléséhez. 
 

Az adatvédelmi törvénynek megfelelően a rovatban csak azok nevét tesszük közzé, akiknek hozzátartozói írásban hozzájárul-
tak ehhez.) 

Állatorvos: dr. Zamody János Telefon: 06-30/974-0374  

FOGORVOSI RENDELÉS  
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN 

2465 Ráckeresztúr, Petőfi Sándor u. 7.  
(A rendelő az épület udvara felől, a hátsó bejárón át közelíthető meg.) 

Asszisztens: Petrik Tiborné 
Telefon: +36-20/389-0278 

E-mail: rackeresztur@jeneifogaszat.hu 
 

Rendelési idő: 
Hétfő: 14.00–20.00  
Kedd: 7.30–13.00  

Szerda: 14.00–20.00  
Csütörtök: 7.30–13.00  

Péntek: 7.30–12.30  
 

Gyermekfogászat – kedd: 8.30–12.30 
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Júniusban született  
 
 

Herman Ottó (1835–1914) 
zoológus, néprajzkutató, régész 

 

Az utolsó magyar polihisztornak és a 
madarak atyjának nevezett sokoldalú 
tudós Breznóbányán született 1835. 
június 26-án. Tanulmányait Miskolcon 
kezdte. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ide-
jén meghallotta, hogy a tüzérségnél fiatalabb fiúkat is föl-
fogadnak ágyútisztítónak. Megszökött hát otthonról, hogy 
beálljon katonának, de a vézna fiút hazaküldték, főleg 
mert hiányzott apja írásbeli beleegyezése. 
     Később a bécsi politechnikumban mérnöknek tanult, 
de diplomát végül nem szerzett. Autodidakta módon ké-
pezte magát, s szorgalmának köszönhetően korának egyik 
jelentős természettudósa lett. Legnépszerűbb könyve talán 
A madarak hasznáról és káráról, de jelentős A magyar halászat 
könyve és a Magyarország pók-faunája című munkája is. 
     1890-ben épült egykori lillafüredi háza (amit ő Pele-
laknak nevezett) egy darabig a nevét viselő turistaház, ma 
Herman Ottó Emlékház néven két állandó kiállításnak ad 
otthont. Az egyik a tudós életét mutatja be, a másik a 
Bükk-vidék élővilágát. 

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

Június közepén megkezdődik a vakáció, több szabadide-
jük lesz a gyerekeknek, s remélhetőleg a nyáron is sok 
élményben, tartalmas kikapcsolódásban lesz részük. Érde-
mes kimozdulni a faluból, s más tájakat is megismerni. 
Ajánlom figyelmükbe a nem túl távoli Balaton-felvidéket, 
egészen pontosan a Káli-medencét, amely ideális úti célja 
lehet egy – akár többnapos – családi kirándulásnak. 
     A Káli-medencét délen alacsony homokkő hegyek 
választják el a Balatontól, északról bazalthegyek határol-
ják. A honfoglalás után a Kál nemzetség szálláshelye volt 
e vidéken, valószínűleg innen ered a neve. A tájegység 
legnépesebb, ezerfős községe Kővágóörs, ahol egymás 
mellett áll a katolikus és az evangélikus templom, harang-
jaik vasárnap délelőtt fél tizenkettőkor egyszerre szólnak. 
Szentbékkállától Mindszentkálla felé található a kőtenger, 
ahol igen változatos formációkban gyönyörködhet az uta-
zó. Salföld alig százlelkes község, a majorban őshonos 
magyar háziállatok, fűszer- és gyógynövénykert tekinthető 
meg. Balatonhenyét az útikönyvek nem említik, pedig 
igazán hangulatos falucska. Aki csöndre és békére vágyik, 
ott megtalálja. 
     Monoszló felé közeledve már messziről látszik az érde-
kes formájú hegy, a 337 méter magas Hegyestű. Olyan, 
mintha egy óriás leharapta volna a felét. A magyarázat 
azonban egyszerű: a bazalt kőzetet rejtő hegy északi olda-
lán kőfejtő működött, s mire a feldolgozás befejeződött, a 
hegy felét elhordták. A kráterben megdermedt láva a kihű-
lés folytán sokszögletű, függőleges oszlopokra vált el. A 
látvány Európában is ritka, hazánkban pedig egyedülálló. 
A felhagyott bánya ma geológiai bemutatóhely, a Balaton 
Felvidéki Nemzeti Park fennhatósága alá tartozik. Tiszta 
időben kiválóan látszik innen a Balaton, a Fonyódi-hegy, a 
Badacsony, a Gulács, a Csobánc, de még a Tátika is.   
 

 Gajdó Ágnes 

Búcsúzom 
 

Kedves Szülők, kedves volt és jelenlegi Diákok, kedves Rác-
keresztúriak! 
     Nagy döntés elé sodort az élet. Hivatalosan 2016. január 
elsejétől igazgatóhelyettesként is dolgozom az iskolában, és 
ez számos új helyzet és feladat elé állított. Igyekeztem leg-
jobb tudásomnak megfelelően helytállni, több-kevesebb 
sikerrel. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azzal 
kereshetem a kenyerem, amit a legjobban szeretek. Az élet 
úgy hozta, hogy a tavaszi félévtől nem éreztem jól magam 
abban a közegben, amiben kilenc évet eltöltöttem.  
     A Magyar Kézilabda Szövetség kérésére 2015 szeptem-
bere és decembere között a Magyar Diáksport Szövetség-
nek is dolgoztam, amiben a feladatom a szivacskézilabda 
alternatív kerettantervének és annak képzési anyagának 
szakmai kidolgozása volt 1–4. osztályig. Februárban ajánla-
tot tettek, amit akkor visszautasítottam, viszont májusban 
újra megkerestek, és ekkor már úgy döntöttem, távozom az 
iskolából, és 2016. augusztus 1-jétől a Magyar Diáksport 
Szövetség Egészségfejlesztő Testmozgás Osztályán dolgo-
zom majd szakértő-fejlesztő munkakörben. Alpolgármesteri 
tisztségemről lemondok, viszont képviselői mandátumomat 
megtartom. 
     Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki hitt bennem, segí-
tette munkámat, és mindig volt egy kedves szava hozzám. 
Szeretettel gondolok vissza az itt eltöltött időre, a sok-sok 
csodás emlék örökre a szívembe égett.  
     Köszönettel tartozom a mindenkori iskolavezetésnek, 
hogy támogattak, és azoknak a kollégáknak, akik mellettem 
álltak.  
     Köszönöm, Ráckeresztúr! 

Kókai Dávid 

Befejeződött a temetőkerítés felújításának  
második szakasza 

 

Az elmúlt évben Cseprekál István helyi vállalkozó felújíttatta 
a temető kerítésének Kocsy-Mayer utcai részét. Idén 
ráckeresztúri magánszemélyek és gazdálkodók adományá-
ból tovább folytatódott a projekt, ezúttal egy 96 méteres 
kerítésszakaszt sikerült szebbé varázsolni. Bekerülési költ-
sége 12 000 Ft/m, azaz 1 152 000 Ft volt, melyből 864 000 
forintot a következő személyek adtak össze, nekik köszön-
hető, hogy immár a kerítés kétharmada elkészült: Bánkuti 
Gyuláné, Bendák Károlyné, Cseprekál István, Dienesné 
Mádai Etelka, Dienes Gábor és Regina, Herkli Antal,      
Horváthné Komonyi Edit és Zsuzsanna, Horváth Ferencné, 
Kőszegi András, Kvasz László, Lukácsikné Novák Éva,  
Magyar László, Mózsik László, Pálinkás Gyula, Petkes  
József, Prekop és Fia autójavító, Szabó Dávid, Szentes és 
Mabda család, Szűcs Dóra, Takács Ferencné, Takács   
Károly, Tamás Istvánné, Tamásné Bendák Nikolett, 
Venczkó Tamás, Vígné Zsigmond Anikó, Zsigmond Pál, 
Zsigmond Sándor.  
     A 3. ütemben egy 98 méteres szakasz vár még felújítás-
ra. Aki szeretné anyagilag támogatni, hogy minél hamarabb 
teljes egészében megújulhasson a temető kerítése, kérjük, 
keresse Pátkai Istvánt, az egyházközség világi elnökét vagy 
Dienes Gábort. Terveink között szerepel a temető melletti 
teljes járdaszakasz felújítása is.                                          ■ 
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Véletlenek nincsenek, szerencsés találkozások 
viszont igen: ez történt az idei fesztiválon is. Évek 
óta foglalkoztatta az önkormányzatot és a civil szer-
vezeteket egy olyan rendezvény gondolata, ami több 
lehet, mint egy falunap, helyi sajátosságokra épül, 
valóban a „miénk”, és alkalmas lehet a továbbgon-
dolásra, mindig megújuló programok szervezésére. 
     Mivel a településen két tejüzem és két tojáster-
melő vállalkozás működik, adta magát az ötlet, hogy 
ez legyen a rendezvény alaptémája, ami a jövőben 
akár egy széles körű gasztronómiai forgataggá is 
kinőheti magát, hiszen a tej és a tojás igen sok éte-
lünk alapanyaga. 
     Rengeteg támogatással és önkéntes munkával, 
több hónap szervezéssel végül sikerült megrendezni 
az I. Ráckeresztúri Tej- és Tojásfesztivált. Az 
„újdonságok” megnyerték a látogatók tetszését: óri-
ási sikert aratott a gumikerekes kisvonat, a fellépők 
és a zenekarok lelkes közönségre találtak nálunk. 
     Reméljük, hogy vendégeink jól szórakoztak, és 
hogy jövőre még változatosabb programokkal tud-
juk fogadni őket! 
     Köszönjük minden szervező és közreműködő 
fáradhatatlan, odaadó és lelkiismeretes munkáját! 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

I. RÁCKERESZTÚRI TEJ- ÉS TOJÁSFESZTIVÁL, 2016. MÁJUS 28. 

Raffer Dorina rajza 
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I. RÁCKERESZTÚRI TEJ- ÉS TOJÁSFESZTIVÁL, 2016. MÁJUS 28. 

Tisztelt Kókai Dávid, Lisziné Hunyadi Hajnalka, 
Máté Viktória, Gajdó Rita 

...és mindenki, aki a szervezésben részt vett... 
 

A Nyitott Színpad Zenei Egyesület nevében gratulálok 
az I. Ráckeresztúri Tej- és Tojásfesztiválhoz. 

 

Egyúttal szeretném kifejezni elismerésünket és köszönetün-
ket azért a szívből jövő igyekezetért, amellyel Önök, továb-
bá a rendezvény fiatal és idős segítői, a gépkocsi-
irányítóktól az étel-ital szolgáltatókig, a kiegészítő progra-
mok szervezőitől a biztonsági dolgozókig lelkiismeretesen, 
gondoskodóan, figyelmesen és udvariasan végezték érezhe-
tően jól előkészített és koordinált feladataikat. 
     Természetesen a fellépőkön és technikai személyzeten 
túl tolmácsolhatom a látogatóktól hallott dicsérő szavakat 
is. Ismerősök és ismeretlen látogatók egymás között folyta-
tott beszélgetéseiből is minden tekintetben kizárólag mélta-
tó szavakat hallottunk.  
     Szerencsésnek érezzük magunkat, (STEEL, ZOOM, 
MÁTRIX, A#C/D#C) hogy részesei lehettünk a rendez-
vénynek, és bízunk abban, hogy zenész- és technikus kollé-
gáink, produkcióink és technikai hátterünk beváltották az 
Önök és a fesztivállátogatók hozzánk fűzött reményeit. Jó 
érzéssel tölt el minket, hogy hozzájárulhattunk a rendez-
vény hangulatához. 
     Örömmel veszünk részt a jövőben is Önökkel együtt 

hasonló projekteken, és igyekszünk 
továbbvinni Ráckeresztúr jó hírét. 
   Tisztelettel és baráti üdvözlettel: 
 

Varsádi László 
a Nyitott Színpad Zenei Egyesület elnöke  

Elkészült a játszótér 
 
Amikor 2012-ben az új képviselő-
testület megkezdte működését, 
pályázatot nyújtott be köztéri ját-
szótér létesítésére. A pályázat 
sajnos nem járt sikerrel, ám az 
önkormányzat továbbra sem vetet-
te el a játszótér ügyét, önerőből és 
adományokból megvalósította a 
beruházást, amelyet május utolsó 
szombatján adtak át ünnepélyesen. 
      Az ünnepségre az első alka-
lommal megrendezett tej- és tojás-
fesztiválon működő gumikerekes kisvonattal érkeztek a szépszá-
mú érdeklődők, gyerekek és szüleik, fiatalok és idősebbek, hogy 
birtokba vegyék az egykori kőbánya területén létesített vadonatúj 
játszóteret. 
     Dienes Gábor alpolgármester avatóbeszédében visszatekin-
tett a múltra, amikor még volt Ráckeresztúron játszótér a Szent 
János téren, a tanári ház előtt, de az idő folyamán egyre romlott 
az állaga, majd a 80-as évek végére teljesen eltűnt. Hangsúlyoz-
ta az összefogást, ami elengedhetetlen volt ebben az esetben is, 
köszönetet mondott a polgármesteri hivatal dolgozóinak, a Szent 
László Falugazdálkodási Kft. munkatársainak, a közfoglalkozta-
tottaknak, az Arany Antenna Bt.-nek a térfigyelő kamera felszere-
léséért, a szomszédoknak – Molnár Sándornak, Hegymegi Gá-
bornak és Oláh Lászlónak –, hogy a kivitelezési munkálatok 
idején vizet és áramot biztosítottak, valamint megengedték, hogy 
az építők az udvarukban tárolják a szükséges anyagokat.  
     Az alpolgármester 
felhívta a figyelmet az 
elhelyezett székekre, 
melyek a lebontott szé-
kesfehérvári sóstói stadi-
onból valók, annak állíta-
nak mementót. 
     Reményét fejezte ki, 
hogy a százhatvan óvo-
dáskorú és ugyanannyi 
kisiskolás gyermek öröm-
mel használja majd a 
játszóteret. A bővítés 
lehetőségéről is ejtett 
néhány szót, valamint az ősszel sorra kerülő parkosításról, mely-
re néhány lakos már ajánlott fel facsemetéket.  
     Végezetül Lisziné Hunyadi Hajnalka, Szabó József és Szabó 
Dávid önkormányzati képviselőkkel együtt átvágta a nemzeti 
színű szalagot, amelyből egy-egy darabot mindenki hazavihetett 
emlékbe. Ezután a gyerekek kipróbálták a játékokat. Jó volt látni 
a kipirult, vidám, mosolygós arcokat, ahogy önfeledten, pillanatok 
alatt birtokba vették a frissen átadott játszóteret. 
      A játszótérépítés kiemelt támogatói voltak: Rókás György, 
Cseprekál István, Novozánszki Csaba, Bécsi Zsuzsanna,      
Bereczki Csaba, Krecsák Gábor, Kovács Zoltán, Herkli Andrea, 
Somodiné Mezei Szilvia, Skoperda Péter, Napsugár Diszkont, 
Rácmenza Kft., Prekop Autójavító, Édenkert Zöldség- és Gyü-
mölcsbolt. 
     Hozzájárultak a megépítéshez a tavalyi szüreti mulatság 
résztvevői, vendégei, illetve mindazok, akik képeslapot, könyvjel-
zőt, apró emléktárgyakat vásároltak a kft.-nél, vagy kisebb-
nagyobb összeggel támogatták a terv megvalósulását. A község 
gyermekei nevében Ráckeresztúr Önkormányzata ezúton is 
köszöni önzetlen segítségüket!                                                    ■ 



6                                                                                                                                  2016. június 

 

Változások a kéményseprésben 
 

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény, valamint a kéményseprő-
ipari szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet alapján 2016. július 1-jétől 
módosul a kéményseprő-ipari közszolgáltatás. E naptól kezdve a katasztrófa-
védelem kéményseprő-ipari szerve látja el a kéményseprő-ipari tevékenysé-
get azokon a településeken, ahol jelenleg a katasztrófavédelem által kijelölt 
közérdekű szolgáltató biztosítja az átmeneti ellátást, továbbá ott, ahol az 
önkormányzat 2016. július 1-jével felmondja a közszolgáltatási szerződését.  
     A katasztrófavédelem e települések azon ingatlanaiban végzi a kémények 
időszakos ellenőrzését, illetve a műszaki vizsgálatokat, amelyek magánsze-
mély tulajdonában vannak, és amelyben nincs gazdálkodó szervezet székhe-
lye, telephelye, fióktelepe bejelentve, emellett valamennyi társasházban és 
lakásszövetkezeti lakóingatlanban (vagyis a lakossági szektorban) ellenőriz. 
A gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, illetve gazdálkodó szervezet 
székhelyéül, telephelyéül, fióktelepéül szolgáló önálló ingatlanokban (vagyis a 
közületi szektorban) azok a kéményseprő-ipari szolgáltatók látják el ezt a 
feladatot, amelyek az adott megye közigazgatási területére a tevékenység 
végzését a tűzvédelmi hatóság felé bejelentették. Azokon a településeken, 
ahol az önkormányzat fenntartja jelenlegi közszolgáltatási szerződését, a 
kéményseprő-ipari tevékenységet mind a lakossági, mind a közületi szektor-
ban a jelenlegi közszolgáltatók végzik a szerződés lejáratáig.  
     A kémények időszakos ellenőrzése továbbra is kötelező feladat lesz, 
amelyet a lakosság számára a katasztrófavédelem és a megmaradó közszol-
gáltatók egyaránt előre ütemezett sormunkában látnak el. A közületi szektor-
ba tartozó ingatlanok esetében azonban az ingatlan használójának az ellen-
őrzést külön jogszabályban meghatározott időnként meg kell rendelnie, en-
nek elmulasztása következménnyel jár: a tűzvédelmi hatóság felszólítja a 
kötelezettség teljesítésére, bírsággal sújthatja, végső esetben eltilthatja a 
kémény használatától.  
     A lakossági szektorba tartozó ingatlanok esetében 2016. július 1-jétől a 
kémények időszakos ellenőrzése, tisztítása, valamint négyévenkénti műszaki 
felülvizsgálata (sormunka) ingyenes lesz, ha azt a kéményseprő-ipari szerv 
vagy közszolgáltató az általa megadott első vagy második időpontban el 
tudja végezni. Amennyiben azonban csak egy közösen egyeztetett harmadik 
időpontban tudnak sort keríteni az ellenőrzésre, seprésre, a tevékenységért a 
2015. július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatási díj 30 százalékának megfele-
lő összegű kiszállási díjat kell fizetni.  
     Társasházakban és lakásszövetkezeti lakóingatlanokban lévő azon laká-
sok esetében, amely gazdálkodó szervezet tulajdonában van, vagy az ingat-
lanba gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe be van jelentve, 
a kémények időszakos ellenőrzéséért, tisztításáért, négyévenkénti műszaki 
felülvizsgálatáért az ingatlan használójának költségtérítést, illetve közszolgál-
tatási díjat kell fizetnie. A közületi szektorba tartozó ingatlanok használóinak 
valamennyi kéményseprő-ipari tevékenységért díjat kell fizetni.  
     A katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szervezeti egysége méri fel, 
hogy mely ingatlanok tartoznak a lakossági, illetve melyek a közületi szektor-
ba, a munka 2016 februárjában indul – a helyszínen vagy levélben történő 
megkereséssel. A katasztrófavédelem ezért arra kéri a lakosságot, segítse 
munkáját, és az érintettek adják meg a szükséges adatokat:  
– az ingatlan tulajdonosának, használójának nevét,  
– lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét,  
– az ingatlan címadatait, valamint – ha a tulajdonos gazdálkodó szervezet, 
vagy az ingatlanba gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe be 
van jelentve – a gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, fiókte-
lepét, képviselőjének nevét, cégjegyzékszámát vagy egyéb nyilvántartási 
számát.  
     A közszolgáltatás ellátása az új struktúra kialakításáig és azt követően is 
folyamatosan biztosított: 2016. július 1. előtt a meglévő közszolgáltató, annak 
kiesése esetén a katasztrófavédelem által kijelölt szolgáltató végzi el a fel-
adatokat, ezt követően pedig a katasztrófavédelem folyamatosan veszi át a 
feladatot a jelenlegi közszolgáltatóktól. 2025-re a lakossági szektorban a 
katasztrófavédelem valamennyi településen átveszi a kéményseprő-ipari 
feladatokat.                                              (Forrás: www.katasztrofavedelem.hu) 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK 

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat 
képviselő-testülete 2016. május 24-én tartott ülésén 
hozott döntésekről: 
 

● Megtárgyaltuk a Szent László Falugazdálkodási Nonprofit Kft. 
2015-ben végzett munkájáról szóló beszámolót és a 2016. évi 
üzleti tervét. 
● Jóváhagytuk az önkormányzat 2015. évi éves ellenőrzési 
jelentését és 2015. évi zárszámadását. 
● Felülvizsgáltuk a dr. Zsolnai Csaba nőgyógyásszal kötött 
szerződést a rendelések zavartalan folytatása érdekében. 
● Jóváhagytuk a fogorvosi rendelő felújításával kapcsolatos 
költségeket. 
● Döntöttünk a játszótérrel kapcsolatos munkákról, amelynek 
része egy térfigyelő kamera telepítése is. 
● Megbízást adtunk a sportpálya vízellátásának, öntözhetősé-
gének megvalósítására. 
● Az új buszmegállókra az adományozókat megörökítő táblákat 
helyezünk ki. 
● A Zöld Erdő Vadásztársaság szemétszedő akcióját két nagy 
konténer biztosításával támogattuk. 
● Döntéseket hoztunk a Virágos Magyarországért versenyben 
való részvételről. 
● A vállalkozóval kitakaríttatjuk a sportpálya mögötti területet, 
miután a vele kötött szerződést felmondtuk. 
● Módosítottuk a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét, mivel a hiva-
talban júniustól új pénzügyi csoportvezető kezdi meg munkáját. 
● Határoztunk a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének 
támogatásáról. 
● Döntéseket hoztunk a településrendezési terv felülvizsgálatát 
érintően. 
● Megtárgyaltuk a Vertikál Zrt. hulladékgazdálkodásról szóló 
tájékoztatóját, a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Tár-
sulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Rácke-
resztúri Vagyon- és Polgárőrség 2015. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót, valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szer 2015. évi szolgáltatásairól szóló tájékoztatót. 
● Elfogadtuk a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést. 
● Támogattuk a Falunk diákja kirándulás és a pedagógusnap 
megszervezését. 
● Tárgyaltunk a tej- és tojásfesztivál megrendezéséről. 

Kókai Dávid alpolgármester 

www.rackeresztur.hu 

Avar és kerti hulladék égetésének engedélyezett idő-
pontja: minden kedden 14–20 óra között; minden szerdán 
8–14 óra között; minden szombaton 8–12 óra között 

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

FALUGAZDÁSZ – Glaszhütter Anett  
�06-70/436-2449 

Ügyfélfogadási idő Ráckeresztúron:  
hétfő, 8.00–12.00, Polgármesteri Hivatal 
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Bűnmegelőzési  
előadás diákoknak 

 

A helyi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat vezetője, Nagy Údó 
meghívására érkezett Rácke-
resztúrra a Roma Rendőrök 

Országos Egyesületének elnöke.  
     Dr. Horváth Ferenc az alsó és felső tagozatosok diákoknak 
tartott vetítettképes előadást a különböző bűncselekményekről, 
a gyermekbántalmazásról, a drog hatásairól s az emberi jogok-
ról. Hangsúlyozta, hogy az egyenlő bánásmód minden embert 
megillet, s nagyon fontos lenne, hogy mindenkit a tehetsége, a 
cselekedetei és a szorgalma alapján ítéljenek meg. Az előadá-
son részt vevő gyerekek a Roma Rendőrök Országos Egyesüle-
tétől meglepetéscsomagot kaptak ajándékba.                                                                                 
     A szervező, Nagy Údó elmondta, a rendezvény célja az volt, 
hogy a gyerekek megértsék, mit jelent bántani a másikat, s hogy 
ezek után az iskolában jobban tiszteljék egymást. A helyi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat azt szeretné elérni, hogy az erősza-
kos cselekedetek megszűnjenek az iskolában és a faluban egy-
aránt, és minden szülő büszke tudjon lenni a gyermekére. Több 
gyerekprogramot terveznek a jövőben, bízva abban, hogy sike-
rül megelőzni az egymás iránti agressziót. Legfontosabb célként 
a nemzetiségi önkormányzat elnöke a gyerekek felkarolását 
említette, hogy minél több élményben részesüljenek, és sok jó 
programban vehessenek részt.                                                  ■  

Irány az 
iskola! 

 
Vidám zenés 
műsorral bú-
csúztak a nagy-
csoportosak az 
óvodától. Fel-
elevenítették 
egy-egy napju-
kat, így a szü-
lők és a roko-
nok is láthatták, mennyi mindent tanultak az évek során. A gyere-
kek bemutattak néptáncot, angol játékokat, tornaórát, és persze 
sok-sok mondóka és vers is elhangzott. A hagyományokhoz 
hűen az óvoda zászlajára felkerült a két búcsúzó csoport szalagja. 
Micimackó csoport: Parti Vanessza Kiara, Vida Cintia, Regdony 
Roland István, Ferenczi Arnold, Marosvölgyi Martin, Novozánszki  
Bíborka Anna, Sörös Mira Dorina, Bársony Boglárka, Tóth Márk, 
Bendák Mátyás Imre, Zsigmond Réka Zsuzsanna, Nedvig Elisa Tirza, 
Lukács Bianka Izabella, Lukács Krisztián Dániel, Ruzsa Edina, Balogh 
Milán, Lakatos Péter, Szilágyi György Sándor, valamint Dvorszkiné 
Farkas Rita, Turi Tamásné óvodapedagógusok, Baki-Nadu Judit, 
Szigeti Zita pedagógiai asszisztensek, Ferincz Jenőné dajka 
Makk Marci csoport: Süveges Boglárka Viola, Gyányi Zsombor   
Szilárd, Buzás Viktória, Megyeri Bernadett, Bereznai Kira, Dienes  
Regina, Major Csenge Nikolett, Mihály Roland, Koltai Nikolett, Nagy 
Kristóf Krisztián, Cserna Márton László, Glócz Zsuzsanna, Pálinkás 
Bianka Nikolett, Baki Máté, Szegedi Beatrix, Bognár Sarolta, Mádai 
Kira, Szanyi Nagy Eszter, valamint Garainé Máté Andrea, Herkliné 
Boros Márta óvodapedagógusok, Baki-Nadu Judit, Szigeti Zita pe-
dagógiai  asszisztensek, Takács Jánosné dajka 
     Az ünnepségen Baki Bálintné óvodaveze-
tő átadta a Mosoly Rendet, melyet idén 
Pálinkásné Petkes Edina kapott. Az óvoda 
vezetői és dolgozói megköszönték a legaktí-
vabb szülők – Bendákné Halász Mária, Gajdó 
Zsuzsanna, Dienesné Zsebi Regina, Cserna-Gál 
Anikó, Jankovics Tünde, Bécsi Zsuzsanna, 
Kibédi Zsuzsanna – többéves munkáját, 
segítségét, valamint Óanna Sándorné, 
Leicinger Tamás és Prekup Norbert önzetlen 
támogatását. 
     Dienes Gábor alpolgármester az önkor-
mányzat nevében köszöntötte Komlódi Sándornét, aki harminc 
éve dolgozik dajkaként az óvodában.                                 ■  

Közlekedj okosan! 
 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Közlekedéstudományi Intézet 
Nonprofit Kft. közreműködésével pályázatot hirdetett Biztonságos 
Óvoda címmel. A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda pályázata bekerült a 
támogatási körbe. A pályázat részeként a minisztérium két mentora 
által tartott mintafoglalkozáson vettek részt a gyermekek, közlekedés-
sel kapcsolatos feladatlapokat oldottak meg. Az óvoda ekkor kapta 
meg a százhuszonöt darab ovi jogsit, hozzá százhuszonöt matricát, 
valamint a Biztonságos Óvoda oklevelet. Az idei gyermeknap ezért a 
közlekedés jegyében zajlott. Ekkor osztották ki a névre szóló ovi 
jogsikat és a matricákat. A Közlekedj okosan! elnevezésű délelőtt 
folyamán a gyereket a rendőrök munkájával, felszerelésével ismer-
kedtek, beülhettek a rendőrautóba. Kerékpároztak, rollereztek, régi 
és mai közlekedési eszközökkel ismerkedtek. Beszélgettek a légi, a 
vízi és a szárazföldi közlekedésről. Dobozokból, petpalackokból 
közlekedési eszközöket készítettek, jelzőtáblákat színeztek, majd 
különböző közlekedési játékokat játszottak. A mozgalmas délelőtt 
zárásaként három, szintén a közlekedéssel kapcsolatos rajzfilmet 
néztek meg.                                                                                           ■     
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Búcsúzunk ● 8. a: Csanki Éva (osztályfőnök), Bíró Dorina, Csontos Réka, Fekete Krisztián, Furján Beáta, Garai Máté, 
Horváth János, Kardos Dominik, Kardos Kristóf, Lakatos Annamária, Mike Ernő, Mikó Bernadett, Molnár Erik, Pammer    
Vanessza, Raffer Dorina, Raffer Kristóf, Sólyom Béla, Szakolczi Alex, Szarvas Marcell, Váradi István  
8. b: Tapoti Rita (osztályfőnök), Akunzu Amanda, Baki Áron, Blényesi Ramirez, Czégény Barbara, Fekete Kristóf, Glöckl 
Tamara, Háder Gergő, Horváth Ádám, Horváth Zoltán, Hujber Letícia, Kovács Kitti, Nagy Zsolt, Novozánszki Benedek, 
Novozánszki Krisztián, Orbán Anett, Szoták Anita, Vadász Brigitta                                                Fotó: Belléncs Erika  

Családi nap az iskolában 
 

Délelőtt a gyermeknap alkalmából a diákönkormányzat szervezésében alsósok és felsősök 
egyaránt akadályversenyen vehettek részt, a délután pedig a már hagyományosnak mondható 
családi nappal folytatódott a Hősök téri iskola udvarán. Igyekeztünk változatos programokkal 
kedveskedni minden korosztálynak, hiszen a célunk az, hogy minél több szülő, gyermek és 
tanár tölthesse együtt ezt a délutánt kellemes hangulatban, egymást jobban megismerve. 
     A tavalyi évhez képest idén szerényebbek voltak anyagi lehetőségeink, de bízunk benne, 
hogy ennek ellenére mindenki talált magának kedvére való programot. Kicsik és nagyok egy-

aránt kézműveskedhettek, légváron, trambulinon ugrál-
hattak, lovagolhattak pónilovakon. Megismerkedhettek 
a vadászok, erdészek munkájával, közelebbről is bete-
kintést nyerhettek a rendőrök mindennapi munkájába. 
Néhány szülőnek köszönhetően házi állatokat is 
(kecskét, birkát, nyulat) simogathattak azok, akik nem 
mindennap találkoznak ilyen állatokkal. A nap legizgal-
masabb része két martonvásári tánccsoport vendégsze-
replése volt: a Dance Studio Nagy-Kuthy táncbemuta-
tója és a Zoltán Erika Tánciskola növendékeinek fellé-
pése. 
     Bízunk benne, hogy jövőre is legalább ennyien ösz-
szegyűlünk, illetve aki eddig nem volt, most kedvet 
kapott hozzá. Köszönjük az iskola minden dolgozójá-
nak kitartó munkáját és mindazok segítségét, akik ön-
zetlenül támogatták rendezvényünket.               
                              

Iskolavezetés 

Gyermeknap 
 

Az alsó tagozatosok 
akadályversenyen mér-
ték össze ügyességü-
ket, tudásukat a diák-
önkormányzat által 
szervezett gyermekna-
pi délelőtt folyamán.  
      A tanulók élvezték 
a feladatokat, jól érez-
ték magukat, s különö-
sen örültek az értékes 
nyereményeknek. A 
Gepárdok (1. a) és a 
Kalózok (4. o.) csapat 
nyerte a fődíjat, egy-
egy tortát. 
     A részt vevő szülők-
nek köszönjük aktív 
segítségüket a felada-
tok lebonyolításában.             

 
Gajdóné Csillár Enikő 
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HAPPY-hét iskolánkban 
 
 
 
 

Mi az a HAPPY? „Az OÉTI munkatársai 2007 tavaszán, nemzet-
közi programok mintájára kidolgozták a HAPPY (Hungarian Aqua 
Promoting Program in the Young – Magyarországi vízfogyasztást 
népszerűsítő program a fiatalok körében) modellprogramot, mely-

nek megvalósítását az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) tette 
lehetővé. A program fő célja az 
ásványvízbevitel növelése, ezzel 
párhuzamosan a cukros, szénsa-
vas üdítők fogyasztásának csök-
kentése volt.” 
     Az OGYÉI 2016. május 2–6. 
között hirdette meg országos 
programját, melyhez iskolánk is 
csatlakozott. A programokat a 
felső tagozaton a 6. évfolyamos 
természettudományi szakkörösök 
koordinálták. Benke Sándor,  
Fleischer Edina, Garai Fanni, 

Garai Lilla, Rácz Boglárka, Török Regina, Varga Andrea. Ezen a 
héten csatlakozott hozzánk Juhász Zsolt. 
     Vízi zsaru szolgálatot indítottunk, hogy tanulóinkat és a tanáro-
kat figyelmeztessük a napi folyadékbevitel mennyiségére. Vízivást 
engedélyeztünk tanóra alatt úgy, hogy kolompolással jeleztük a 
vízidőt. Informatikaórán készí-
tettek infógrafikát, amelyben 
összehasonlították legalább tíz 
állatfaj napi vízszükségletét. 
Történelemórán a Víz-kincs 
című filmet nézték meg, és 
értékelték megadott szempon-
tok szerint. Biológia-, földrajz- 
és természetismereti órákon 
előadást hallgattak meg. Az 
előadás célja, hogy a tanulók 
megtanulják, hogy miért fontos 
a folyamatos folyadékpótlás. Felmérhették üdítőitalokból és egyéb 
egészségtelen italokból származó cukorbevitelüket, megismerhet-
ték a cukor és az energiaitalok kedvezőtlen hatásait, valamint, 
hogy az italreklámok manipulálhatják a vásárlókat. A testnevelés 
órán vízpróbaversenyen vehettek részt. A fizika- és kémiaórákon a 
tananyag részeként a víz tulajdonságaival ismerkedhettek meg. 
Rajz- és technikaórán a témához kapcsolódó 3D-s plakátot készí-
tettek. A szakkörösök szelfVizz program keretében népszerűsítet-
ték az ásványvizeket. A program zárásaként meghívtuk az óvodai 
Pillangó csoportot, akiknek kis előadással készült a szakkörös 
csapat.                                                 Ónodyné Nebehaj Erzsébet 

A padlás Előszálláson 
 

Végre sikerült! Hosszas időpont-egyeztetés után 2016. má-
jus 31-én Előszálláson láthattuk a ráckeresztúri gyerekek 
előadásában A padlás című musicalt. Köszönet a két iskola 
igazgatójának, hogy engedélyezték a délelőtt tíz órai kez-
dést, így az előszállási iskola valamennyi tanulója és dolgo-
zója helyet foglalt a nézőtéren néhány nyugdíjassal együtt. 
     A szereplők rövid színpadi bejárás, hangtechnikai egyez-
tetés után kezdték a mindenkit elvarázsoló mesejátékot. A 
közelemben ülő első osztályosok tágra nyílt szemmel, tátott 
szájjal, az idősebbek könnyezve figyeltek minden mozzanat-
ra. Fel-felcsattant a taps, s a végén a napjainkban szokásos 
hangos tetszésnyilvánítás. Nem érdemtelenül! 
     Az örök élményért köszönetet mondva szerény előszál-
lási ajándékkal leptük meg a rendezőket, a szereplőket, vala-
mint az őket kísérőket.  
     Ez volt a társulat hetedik fellépése. A hét szerencseszám. 
Legyünk babonásak! A csoportot szeretettel várjuk jövőre is! 

Gajdó András (Előszállás) 

Tudásbajnokság  
 

A 3. b osztályból Ács 
Adrienn, Kalocsai 
Levente, Pfeifer Kop-
pány, Világosi Dorka 
matematika tantárgy-

ból vett részt a megyei fordulón. Ónody Ágnes irodalom-
szövegértés kategóriában I. helyen végzett, s bejutott az 
országos döntőbe. A 4. osztályos Kristóf Ágnes anyanyelv 
tantárgyból lett első a megyében, ő is részt vett a Szegeden 
rendezett országos döntőn, ahol a 4. helyen végzett. A szer-
vezők úgy vélik, igazán nagyszabású versenyen komoly pró-
ba volt, ahol mindenki becsülettel helytállt. Gratulálunk a 
diákoknak és felkészítőiknek! 

Jutalomkirándulás 
 

Az idei tanévben a leg-
szorgalmasabb, legki-
tartóbb diákok juta-
lomkiránduláson ve-
hettek részt. Úti céljuk 
a Budapesti Állat- és 
Növénykert volt, és 
megtekintették a  Hő-
sök terén álló millenni-
umi emlékművet is.  

HAPPY-hét az alsó tagozaton ● A 3. b osztály egész hé-
ten, a többiek főleg az egészségnapon vettek részt benne. Célunk 
az volt, hogy minél több gyerek igyon vizet, ásványvizet azon a 
héten. A 3. b-ből mindennap volt négy vízirendőr, akik folyama-
tosan ellenőrizték a többi gyerek megfelelő folyadékfogyasztását. 
Minden órában megszólalt egyszer a kolomp , ami jelezte, hogy 
mindenki igyon vizet. Az osztályok plakátot terveztek, amellyel a 
vízfogyasztás fontosságára hívták fel a figyelmet. A gyerekek 
elkészítették a saját poháralátétüket is. A folyóson kialakított 
„bárban” egy pohár ásványvizet kérhettek a diákok. 
     Örömmel láttuk és tapasztaltuk, hogy azon a héten megnőtt a 
vízivók száma. A gyerekek lelkesek voltak, még azok is vizet 
fogyasztottak, akik addig a különböző üdítőket hozták magukkal.  

Rozgonyi Evelin 
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Ráckeresztúriak a 
Nagy Háborúban 

Az I. világháborúban több 
mint háromszázhetven 
ráckeresztúri katona har-
colt, legtöbbjük a 69-es 
császári és királyi közös 
és a 17-es honvéd gya-
logezredben, valamint a 
10-es huszárezredben. 
Az egyszerű földműves-
ből, napszámosból lett 

bakák kitűntek bátorságukkal, számos vitézi tettet hajtottak végre. Sokan a harctéren vesztették életü-
ket, mások szerencsésen hazatértek.  
     A Nagy Háború hőseire és áldozataira emlékeztek a település lakói 2016. május 13-án. A megem-
lékezés a Hősök kertjében álló I. világháborús emlékműnél koszorúzással és gyertyagyújtással kezdő-
dött. Volt, aki egy szál virággal, mások mécsesekkel, kisebb koszorúval érkeztek. A Budapesten élő 
kilencvenesztendős Peer András könnybe lábadt szemmel idézte föl nagyapja emlékét, aki 1915. no-
vember 23-án esett el a harctéren. Fia segítségével tudott eljönni a megemlékezésre, s magukkal 
hozták a nagyapa régi katonafotóját, és azt az 1938-ban keltezett értesítést, amely a 17. honvéd gya-
logezredben őrvezetői rangban szolgált Peer 
András hősi haláláról, illetve holttá nyilvánításá-
ról tájékoztatta a családot.  
     A megemlékezés a római katolikus plébánia 
épületében folytatódott. Az egybegyűlteket 
Kókai Dávid alpolgármester köszöntötte, majd a 
Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapít-
vány két kurátora tartott előadást. Dr. 
Stencinger Norbert történész a magyar királyi 
17. honvéd és népfelkelő gyalogezredek harcai-
ról beszélt, Rózsafi János hadszíntérkutató 
pedig a székesfehérvári császári és királyi 69. gyalogezred viszontagságos történetét elevenítette föl. 
A vetített képes előadásokból kiderült, hogy milyen sok nehézséggel kellett szembenézniük a katonák-
nak, s nem is mindig az ellenséges fegyverek jelentették a legnagyobb veszélyt, hanem a tífusz és a 
kolera. Rózsafi János szemléletesen magyarázta el például a srapnel működését, a katonák felszere-
lésének hiányosságait vagy a tábori lelkészek nélkülözhetetlen szerepét, a tábori mise fontosságát. 
     Hangfelvételről elhangzott a Kimenek a doberdói harctérre… kezdetű katonanóta a Nagy Háborút 
megjárt Kucsera Ferenc előadásában. Unokája, Prága Ildikó, a téma kutatója emlékezett a település 
hősi halottaira, a harcokban részt vett keresztúri katonákra. Az 1910-es népszámláláskor 2142-en 
éltek a faluban, s négy évvel később háromszázhetvenhat férfit mozgósítottak. A lakosság mintegy 
húsz százaléka harcolni ment, volt olyan család, amelyből négy fiú is a frontra került. Ildikó jelenleg 
kétszázötvenöt ráckeresztúri katona nevét ismeri, akik részt vettek a háborúban, s kutatásai során még 
huszonkilenc hősi halott nyomára bukkant. Jelenleg kilencven 
ráckeresztúri hősi halottról tudunk, bár az 1937-ben felavatott em-
lékmű márványtábláira csak hatvanegy nevet véstek. Ennek oka 
talán az, hogy a többi család bízott abban, hogy a katona férj vagy 

fiú egyszer csak betoppan az 
ajtón, hazatér a messzi távol-
ból. 
     A rendezvény zárásaként 
Gyóni Géza Halkabban… 
című verse hangzott el ifj. 
Baki Bálint előadásában. Az 
emlékezésen részt vevők 
korabeli tárgyakból és fényké-
pekből álló kiállítást is megte-
kinthettek, amelyen katonaké-
pek, korabeli háborús tablók, 
dokumentumok, rozsdás bajo-
nett, katonakulacs, vitézségi 
jelvény idézte a Nagy Hábo-
rút.                                   (GÁ) 

Halkabban járjon, aki él, 
S dúdoljon csöndes éneket. 
Messzi sírdombok fejinél 
Ma ezer gyász-szobor mered. 

Ezer menyasszony könnye hull, 
S eztán már mindig sir szegény. 
Mély sirban álomtalanúl 
Alszik ezer szép vőlegény. 

Lányok, virágot szedjetek, 
Diszitsétek a sírokat. 
Nem lesz már vőlegényetek, 
Ki oly szelíden simogat. 

Mind hű volt s pompás férfi mind, 
Kikről legendát sző a tél. 
Szemük a sirból ránk tekint: 
Halkabban járjon, aki él. 
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK” 
Ráckeresztúr labdarúgócsapata – mint legutóbbi számunkban megírtuk – meg-
nyerte a megyei III. osztályú bajnokságot, és augusztustól egy osztállyal fel-
jebb folytatja. Sokan egyetértenek abban – játékosok és szurkolók egyaránt –, 
hogy ez Markóczi János, a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület elnöke négy éve 
tartó áldozatos munkája nélkül nem jött volna létre. Sokat dolgozott ezért a 
csapatért, de most elfáradt, és átadja a helyét, az elnöki pozíciót. Erről és sok 
minden másról beszélgettünk.  

– János, honnan ered a futball iránti elköteleződésed? 
– Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jöttem, ahol húszéves 
koromig fociztam, NB III-ig jutottam. Pályafutásomnak egy 
gerincműtét vetett véget, de a futball iránti szeretet megma-
radt. 
– Mikor költöztetek Ráckeresztúrra? 
– Tizenhárom évvel ezelőtt, 2003-ban Érdről költöztünk ide. 
– Milyen indíttatásból vállaltad a focicsapat vezetését 
négy évvel ezelőtt? 
– Folyamatosan jártam a keresztúri meccsekre, és láttam, 
hogy egy idő után nem jó irányba mennek a dolgok, olyany-
nyira, hogy a csapat megszűnéséhez vezetett. Néhány 
futballszerető emberrel együtt nem nyugodtam bele, hogy 
településünknek nincs focicsapata, és nekiláttunk az újjá-
szervezésnek. Eleinte voltunk néhányan, aztán hogy, hogy 
nem, magamra maradtam a napi szintű feladatok ellátásá-
ban. 
– Mivel foglalkozol? 
– Egy építőipari cégnél vagyok projektvezető, jelenleg a MOL 
százhalombattai finomítójában dolgozom egy beruházáson. 

– Mondj néhány szót a csa-
ládodról! 
– Feleségemmel – Erikával – harminckét éve ismerjük 
egymást, huszonhat éve vagyunk házasok. Két gyerme-
künk született, Ádám huszonöt éves közgazdász, Dóri 
tizenhét éves középiskolás. 
– Milyen kondíciókkal adod át a csapat vezetését? 
– A tavalyi szezonra kötött összes szponzorációs szerző-
dés érvényben van, úgy pénzügyi, mint más egyéb terüle-
ten. Az új vezetésnek ilyen téren nem lehetnek gondjai, 
azt a pluszt kell hozzátenni, ami az eggyel magasabb osz-
tályban való szerepléssel jár. 
– Számíthatunk rád valamilyen formában Ráckeresztúr 
sportéletét illetően? 
– Természetesen, amiben tudok segítek a következő ve-
zetésnek, de a jelenlegi munkám nem teszi lehetővé, hogy 
folyamatosan foglalkozzam az egyesület napi ügyeivel. A 
mérkőzéseken jelen leszek, továbbra is a csapat lelkes 
szurkolója maradok, hiszen a szívemhez nőtt ez a társa-
ság. 
– Mik a terveid a jövőben? 
– Szeretnék egy kicsit pihenni, feltöltődni, a családomra és 
a munkámra koncentrálni. 
– Mit tippelsz, hogyan szerepel a magyar labdarúgó-
válogatott az Eb-n? 
– Bizakodó vagyok, hogy a csoportból sikerül a továbbjutás, 
de ha nem, akkor sem leszek elkeseredve, örülök, hogy 
harminc év után végre ott vagyunk egy világeseményen. 
– Mit üzensz a ráckeresztúri szurkolóknak? 
– Szeretném megköszönni mindenkinek, akikkel a négy év 
alatt együtt dolgozhattam, legyen az játékos, támogató 
vagy szurkoló, nélkülük nem sikerülhetett volna a 
ráckeresztúri labdarúgást újjászervezni, felfelé ívelő pályá-
ra állítani. Nem mondhatok mást, jöjjenek a meccsekre, és 
szeressék a csapatot! HAJRÁ KERU!!!  

Dienes Gábor 

Gondolatébresztő… 
 
 

„Ismerd magadat és magad által 
az embereket; ez ismeret nélkül 
tudományod holt tudomány. (...) 
Magunknak magunkról számod adni, már 
ez is felette nehéz és hosszú figyelem s gya-
korlat következése: másokról pedig ítéletet 
hozhatni nemcsak felette nehéz, de felette 
bizonytalan.” 

 

(Kölcsey Ferenc) 
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Virágóra 
 

A színes kerti virágok nem csupán a szemet gyönyör-
ködtetik, hanem valóban „leolvashatjuk” róluk, 
mennyi az idő. A növények virágainak eltérő nyílási 
ideje segítségével nem csupán az időről, hanem az 
időjárásról is tájékozódhatunk. 
     A svéd természettudós, Carl von Linné a 18. szá-
zadban rájött, hogy a virágoknak saját bioritmusuk 
van, eltérő időben nyitják és zárják szirmaikat. Vajon 
miért nem úgy működik a természet, hogy minden 

virág egyszerre, a nap első reggeli sugarára nyitja ki szirma-
it? A válasz egyszerű: a virágok eltérő nyílási ideje fontos 
szerepet játszik a természetben azáltal, hogy a rovarokat 
egész nap ellátja virágporral és nektárral. A rovarok így 
pontosan tudják, melyik virág mikor nyílik, nem szükséges 
hosszasan élelem után kutatniuk. A másik előny, hogy ke-
vésbé intenzív a táplálékért folytatott harc a méhek, posz-
méhek, lepkék és zengőlegyek között. 
     A különböző növényeket adott rovarok porozzák be a 
virágzatuk eltérő alakja miatt. A ligetszépe megtermékenyí-
tésében például a molylepke segédkezik. A molylepkék a 
késő esti órákban aktívak, amikor a madarak már nyugovó-
ra tértek, és így a kert biztonságosabbá válik számukra. A 
ligetszépe a molylepkéhez igazította virágnyílásának idejét. 
     Linné 1745-ben ültette el az első virágórát a svédországi 
Uppsalában található botanikus kertben. A kör alakú virág-

ágyást tizenkét 
részre osztotta, 
és az egyes 
részekbe elhe-
lyezett virágok 
a nap egy-egy 
óráját képvisel-
ték. Linné ezt a 
virágórát hasz-
nálta, hogy 

megmondja a pon-
tos időt; maximum ötpercnyi eltéréssel. Manapság a virág-
órákat inkább díszítőelemnek tartják. 
   Megtudhatjuk azt is a virágoktól, hogy aznap szükséges-e 
öntöznünk vagy sem. Ha a körömvirág reggel hétkor még 
nem nyitotta ki a virágait, aznap rossz idő várható. Ha a 
virágai teljesen csukva maradnak, valószínűleg vihar köze-
ledik. 
 

Virágnyílás ideje:    Virágcsukódás ideje: 
5:00 – pipacs     14:00 – cikória 
6:00 – apró szulák    15:00 – tök 
7:00 – martilapu     16:00 – martilapu 
8:00 – tavaszi kankalin    16:00 – sóska 
9:00 – százszorszép    17:00 – vízililiom 
10:00 – sóska     18:00 – pipacs 
11:00 – szelíd csorbóka    21:00 – tavaszi kankalin 
12:00 – kristályvirág 
16:00 – csodatölcsér 
20:00 – ligetszépe 

 

A virágok fent megadott nyílási és csukódás ideje eltérhet, 
mivel a növények alkalmazkodnak a regionális éghajlati 
sajátosságokhoz. A legjobb, ha megfigyeljük, hány órakor 
nyitják és zárják virágjaikat a növények ott, ahol élünk, és 
ily módon saját, személyre szabott virágórát készíthetünk. 
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A folyadékpótlásról 
 

Megérkezett a nyár, ezért egészségünk megóvása érde-
kében nagyon fontos gondoskodnunk a szervezetünk 
megfelelő folyadékpótlásáról, valamint bőrünk egészsé-
gét és szépségét is érdemes óvni. 
     Nemcsak a gyermek, hanem a felnőtt ember szerve-
zetének is kellő mennyiségű folyadékra van szüksége a 
megfelelő működéshez. 
     A legjobb szomjoltó a nyári nagy melegben az ivóvíz 
vagy az ásványvizek, ezekbe nyugodtan facsarhatunk 
citromot, vagy más gyümölcsöket is tehetünk bele. Gye-
rekeknek akár szívószállal, színes poharakban is kínál-
hatjuk, hogy még szívesebben fogadják, vagy akár a 
kicsik kedvükre válogathatnak gyümölcsöket, amelyekkel 
díszíteni lehet a poharat vagy a kancsót. 
     Az idősek is kifejezetten veszélyeztettek a kiszáradás 
szempontjából. Szomjúságérzetük csökken, vagy nem is 
érzik, és napközben elfelejtenek inni. 
     A napi folyadékbevitel életkoronként és nemenként is eltér. 

Ezek az értékek minimum értékek ugyanis a szervezetünk 
ennyit használ el nyugalmi állapotban, fizikai aktivitás esetén 
ettől több folyadékot kell fogyasztanunk. 
     Ha valaki a nagy meleg ellenére kénytelen a szabadban 
tűző napon dolgozni, be kell kalkulálnia, hogy folyadékigé-
nye 4 liter fölé, akár napi 6 literre is emelkedhet. Ilyen eset-
ben már nagyon fontos az ásványi anyagok pótlása is. A 
kerti munkát lehetőleg reggel 7 óra előtt és este 7 óra után 
végezzék el.  
     Nagyon jó hűsítő ital lehet egy gyümölcsös limonádé vagy 
akár egy jeges tea is. Íme néhány frissítő recept:  
 

Mentás-gyömbéres frissítő  
Hozzávalók: 4 citrom, egy kis darab gyömbér (kb. 2 cm nagy-
ságú), 6 evőkanál  méz, 1,5 l ásványvíz és jégkocka, friss 
mentalevelek 
 

Jégben hűtött limonádé 
Hozzávalók: 1,5 liter szénsavmentes ásványvíz, 1 citrom és 2 
lime, friss menta, citromfű, gyömbér vagy bazsalikom 
 

Egészségesen  
finom gyümölcsös 
frissítő 
Hozzávalók: a tet-
szés szerint válasz-
tott gyümölcsből 4-5 
darab (alma, barack, 
körte…) vagy annyi, hogy kb. fél deciliternyi rostos levet kap-
junk belőle (málna, eper, ribizli, szeder…), 3 citrom vagy na-
gyobb lime, 3-4 evőkanál méz, 1,5 liter ásványvíz és jégkoc-
kák, néhány mentalevél 
 

Peszter Zsuzsanna védőnő 
 

(A bőr védelméről júliusi lapszámunkban olvashatnak. – a szerk.) 

F
Ő 
 

A
Z  
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Korcsoport Nő Férfi 

2–3 éves 1300 ml 1300 ml 

4–8 éves 1600 ml 1600 ml 

9–13 éves 1900 ml 2100 ml 

14– éves 2000 ml 2500 ml 

Várandósság 2300 ml – 

Szoptatás 2700 ml – 

A székesfehérvári virágóra (www.egykor.hu)  
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  VIRÁG-NYELV 1.  
Pásztortáska  

 

Csodálkozva szemlélem: 
kertünkben idén igencsak 
elszaporodott a pásztortás-
ka. Szép, egyszerű mezei 
növény, talán épp ezért 
lehet olyan kedves az em-
beri szívnek. Eszembe jut 
Basó, a híres japán haiku-
költő verse, amely szintúgy 
egyszerűségében megra-
gadó: 

Nézd, csak nézd! 
Pásztortáska virágzik 
annál a sövénynél! 

Persze milyen a költészet, 
milyen egy jó vers? Mé-
lyebb összefüggéseket is 

feltár, titkos üzeneteket tolmácsol. Így gondolkodott Erich Fromm 
is, aki a XX. század nagy gondolkodójaként a szeretetről írt örök-
érvényű gondolatokat, és az ember birtoklási vágyát helyezte 
szembe a tisztelettel. A legújabb kor etikáját forradalmasító kér-
désére – mely szerint mi a nagyobb érték: lenni vagy birtokolni? 
– két költeménnyel válaszolt. Az első az angol Tennyson verse, 
melyben a költő meglát egy virágot, letépi, hogy otthon is gyö-
nyörködhessen benne, vázába helyezi, persze a virág hamaro-
san elhervad. Majd idézi Basót, a szegény vándor költőt, aki 
meglátja a virágzó pásztortáskát, és megrendül. Tudja, hogy 
nincs joga csupán önmaga örömére letépni és hazavinni. Inkább 
eggyé olvad a természettel. A teremtést és a Teremtőt tiszteli a 
kis virágban. Ami magának az Életnek a tisztelete. 
     Erich Fromm azt mondja, hogy boldog ember az, aki megpró-
bál szabadulni ragaszkodásaitól, a birtoktárgyak iránt érzett tel-
hetetlen szomjúságától. Boldog, aki átérzi, hogy nem az a fontos, 
hogy nekem van, hanem az, hogy én vagyok. Nem az a fontos, 
hogy ő az enyém, hanem az, hogy ő van, hogy él, hogy virágzik 
(és hogy kivirágzik!), létének teljes szabadságában. Bármiről, 
bárkiről legyen is szó. Hiszen a legnagyobb kincseket: a Napot, a 
csillagokat, a levegőt, a szépséges nagy természetet sem lehet 
birtokolni, főként nem elbirtokolni a másik elől – bár ilyen irányú 
erőszakos kísérletek mindig is voltak és lesznek is az emberiség 
történetében. 
     A pásztortáska szelíd evangéliumi üzenet kertjeinkben: 
„Boldogok a lelki szegények”. És a Lét örömének eme kis tolmá-
csa szellemi-lelki kalandra hív bennünket. Ha valaki úgy véli, 
hogy manapság ínség van ezekből a gondolatokból – bár lehet, 
hogy igaza van –, hát, nosza, vegye észre a közelében virágzó 
kedves kis növényt (talán ezért is terjedt el most ennyire)! Cso-
dálkozzon rá, és a természet beszélni fog. Elmondja nekünk, mi 
a harmónia. Mert a legapróbb élőlény is Isten teremtő gondolatai-
nak hordozója és közvetítője. Kérdés, hogy a teremtés koronájá-
nak van-e még „érzékszerve” hozzá, vagy csak mint ostoba 
„csúcsragadozó” tekint a világra. 
     Macuo Basó egy tűzvész során elvesztette minden földi va-
gyonát. Ekkor élete végéig tartó vándorútra kelt, mely életforma 
megtanította a szellemi lényeglátásra. Költészetének lényege a 
birtoklási vágytól mentes éber figyelem, ami képessé teszi az 
embert, hogy rátaláljon a „haikupillanatra”. Arra a pillanatba sűrí-
tett látványra, amit érdemes egy pár szótagú versben megfogal-
mazni. Amiért érdemes élni.  

v. v. 

Időszerű krimi  
erős idegzetűeknek 

 
Francisco González Ledesma Halál 
Barcelonában című regénye öt évvel a 
madridi robbantásos merényleteket 
követően jelent meg. A sokkot talán 
a mai napig ki nem heverő biztonsá-
gi erők és emberek tudatába befész-
kelhette magát a gondolat, hogy a 
merényletek bármikor, bárhol meg-
ismétlődhetnek. Akár egy luxusha-
jón is, s akár egy ártatlan, Down-kóros kislány felhaszná-
lásával, akire senki nem gyanakszik. A Halál Barcelonában 
épp egy ilyen lehetőséget képzel el. A több szálon futó 
történetben szerepel például Gabriel, aki brutális kegyet-
lenséggel végzett a feleségét megerőszakoló férfival; 
Sandra, aki az esküvő napján lövi le vőlegényét, és a nagy-
szabású robbantásos merényletre készülő Felix Linde, aki 
borzongató előadást tart az őt leleplező rendőrnőnek, 
mielőtt leszúrja és a hűtőszekrénybe löki: „…nem egy 
szerencsétlen terrorista az életét is kész feláldozni Alla-
hért. Most azonban egy olyan terroristáról vagy inkább 
egy csoportról mesélek neked, amelynek tagjai korántsem 
szerencsétlenek, ráadásul holmi Allah teremtette paradi-
csom helyett a saját maguk létrehozta földi paradicsom-
ban hisznek.” Az író remekül ért ahhoz, hogy az általa 
megformált karakterek dühét, félelmét, fájdalmát az olva-
só is átélje, s közben úrrá legyen rajta az iszony, a ma-
gány, a tehetetlenség vagy épp a harag érzése.              (ó) 

Színházi road-show 
 

2016. június 24., péntek,  
17.00 óra 

a Hősök téri iskola aulája 
 

Vendégünk: 
Matuz János, a székesfehérvári 

Vörösmarty Színház  
művészeti intendánsa 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 



14                                                                                                                                  2016. június 

 

ÖSKÜ 
 

A kétezer-kétszáz lelkes Öskü község Veszprémtől tizenöt 
kilométerre, a Bakony lábánál található. Már a római kor-
ban is lakott volt, a honfoglalás idején – miként erről Ano-
nymus is beszámol – Ősbő vezéré lett a vidék. A falu szim-
bóluma a 8-as útról is jól látható kerektemplom, amely az 

ösküi római katolikus plébánia felszentelt temploma. A török időkben a falu elnéptelenedett, majd a 
királytól Zichy István győri kapitány kapta meg adományként. Öskü legnevesebb szülötte Tasner   
Antal, aki gróf Széchenyi István személyi titkára volt 1848-ig, majd a Lánchíd Társaság titkára lett. 
     A község nevezetességei közé tartozik a barokk Szentháromság-szobor, a Szent Anna-szobor, az 
1780-as évek végén épült evangélikus és az 1840-es években épült katolikus templom, valamint a 8-as 
főút északi oldalán található római kori duzzasztógát fala. 

Kerektemplom ● Az Árpád-korban épült körtemplomok (rotundák) közül 
ismert például a karcsai vagy a kallósdi, de az egyik legszebb a Magyaror-
szágon egyedülálló formájú, fehér falával és sötétbarna fedelével impo-
záns látványt nyújtó ösküi kerektemplom. Nincs párja szerte az országban. 
A település jelképe lett a dombon álló Isten háza, postabélyegzőn is meg-
örökítették. A XI–XII. században épült román stílusban, bár kiugró lábaza-
ta feltehetően a római korból származik. A templom tetejét érdekes, fél-
gömbös formájú zsindelytető fedi. Szentélye félköríves, kis lőrésszerű 
ablakokkal. A XV. századi sekrestye kivételével eredeti állapotában áll ma 
is. Legutóbb 1999-ben renoválták. Az idők során a lakosság számára kicsi 
lett a kerektemplom, s a már említett Zichy gróf költségén 1843–1847 
között felépült a kép hátterében is feltűnő Szent Kereszt megtalálása  
plébániatemplom.  

SKANDINÁV SKANDINÁV 
REJTVÉNYREJTVÉNY 

(Forrás: skandomata.hu)  
 

Minden év júniusának 
elején kerül sor erre a 
rendezvénysorozatra, 
amelyet először 1929-
ben tartottak. Bekülden-
dő a rendezvény neve, 
és kérjük, írják meg, 
kinek a kezdeményezé-
sére jött létre 1927-ben.    
A megfejtés beküldé-
sének határideje: 2016. 
július 8.,  péntek, éjfél. 
A 2016. májusi rejtvény 
megfejtése: „...az rette-
netes, ha kihűl”, Ancsel 
Éva. Tizenegy helyes 
megfejtés érkezett. A 
három szerencsés 
nyertes: Lukácsikné 
Novák Éva, Tóth Já-
nos, Venczkó Ramóna. 
A nyeremények a 
könyvtárban vehetők át 
nyitvatartási időben. 
Minden megfejtőnek 
gratulálunk!  

Véradók világnapja – június 14. ● Az AB0-vércsoportrendszer felfedezője, Karl Landsteiner 
biológus, orvos 1868. június 14-én született Bécsben. A Nobel-díjas osztrák tudós tiszteletére az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2005-ben határozott a véradók világnapja megtartásáról. E 
napon világszerte köszöntik a véradókat, akik egyetlen véradással akár három életet menthetnek 
meg. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a segítségnyújtás fontosságára, hiszen 
jelenleg a világ lakosságának nyolcvan százaléka nem lehet biztos abban, hogy szükség esetén jut 
számára elegendő, fertőzésmentes vér.  
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Buszbérletvásárlás a tornacsarnokban minden hónap 26-ától a    
következő hónap 10-éig. Hétfőtől péntekig 8-tól 20 óráig. További 
információ: sztlaszlo@rackeresztur.hu; 06-25/454-095 

MAÁR-TA BT.  
KÖNYVELŐIRODA 

 
 
 

Vállalkozásunk húszéves szakmai  
tapasztalattal vállalja: 

 
 

● Egyéni és társas vállalkozások teljes 
körű könyvelését, hatóságok előtti képvi-
seletét 
● Magánszemélyek (önadózók) 
személyijövedelemadó-bevallásának 
elkészítését 
● Adózással, vállalkozás indításával 
kapcsolatos tanácsadást, jogszabály-
értelmezést 
● Európai uniós és hazai pályázatok 
figyelését, pályázatok elkészítését, 
pénzügyi és szakmai menedzselését 
● Weblapok készítését, számítógépes 
rendszerek, hálózatok kiépítését 
 
 
 

Elérhetőségeink 
 
MAÁR-TA Bt.,  
2451 Ercsi, Budai N. A. u. 7/b.  
Telefon-fax: 06-25/491-960,  
                    06-30/9500-262 
E-mail: maartabt@gmail.com 
Honlap: www.maartabt.hu 

Fűnyírást, fűkaszálást, bozótvágást vállalunk! Hívjanak bizalommal! 
�06-25/454-095                 Szent László Falugazdálkodási Kft. 

SZAMURÁJ 07 KFT. 
AKCIÓK 

TÁVFELÜGYELETI  

SZOLGÁLTATÁS  

1000 forinttól! 

AKCIÓS  
ESZKÖZCSOMAGOK  

SZERELÉSSEL  
MÁR 27 000 Ft-tól! 

A RÉSZLETEKÉRT  

ÉRDEKLŐDJÖN: 

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

www.szamuraj07.hu 

Kézilabda az iskolában 
 

A program keretében tavasszal háromfordulós „Sulikézi” fesztiválon 
vettünk részt a másodikos és harmadikos gyerekekkel. Az első fordu-
lót a második osztályosoknak Székesfehérváron, a harmadikos lá-
nyoknak és fiúknak Budapes- ten rendezték meg. A feszti-
válra ötvenhat iskola több mint száz csa-
pattal nevezett. A második 
fordulót mind- két évfolyam 
Budapesten játszotta le. Az 
utolsó for- dulóra pedig 
júniusban kerül sor Bala-
tonbogláron. A program 
elérte célját, mert nagyon 
sok gyerekkel s z e r e t t e t t e 
meg a kézi- labdát. A fesz-
t i vá lokon válogatott játé-
kosok is vezettek mérkőzést, nekünk például 
B u d a y Dániel. Áprilisban a harmadik évfolyammal    
Szigetszentmiklóson jártunk, ahol azoknak az iskoláknak tartottunk 
bemutató foglalkozást, amelyek a körzetünkben részt vesznek ebben 
a programban. 

                           Kókai Dávid 

SPORTSAROK 
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ÚTRAVALÓ ÜZENET 
„Minden elmúlik, mint az álom 
Elröpül, mint a vándormadár, 
Csak az emlék marad meg a 

szívben, 
Halványan, mint a holdsugár.” 

(Friedrich Schiller) 

   Kicsiknek, nagyoknak             www.egyszervolt.hu 
 

Néha jó odatelepedni a szőnyegre gyermekünk mellé, s együtt 
építeni fakockákból várat, legóból hajót, vagy egyszerűen csak 
figyelni, ahogy az ifjú lelkesen és elmélyülten dolgozik. Több 
időt kellene tölteni a 
gyerekekkel, több 
időt szánni a velük 

való játékra, hiszen álta-
luk nyílik ki újra a világ. 

Mindannyiunknak fontos, hogy a 
biztos alapokon nyugvó szülő-gyerek 
kapcsolat ne sérüljön. Sokan a televízi-
ót vagy a számítógépet kárhoztatják a 
beszélgetések, az esti mese elmaradásáért, holott akár az internet segítségével is 
együtt lehetünk a gyerekekkel. Az egyszervolt.hu honlap erre teremt lehetősé-
get. Versek, dalok, mondókák, mesék, rajzfilmek, animációk, játékok találhatók 
itt, amiket akár közösen is megtekinthetünk, de ha úgy hozza kedvünk, megva-
lósíthatjuk kreatív ötleteinket is. A Műhely menüben sok feladat vár ránk. Dió-
héjból mini állatkertet készíthetünk, de ha szabadjára engedjük fantáziánkat, 
akkor töklámpást, állatos ujjbábokat, szélforgót vagy ceruzamanót is barkácsol-
hatunk, sőt a kőfestés rejtelmeibe is bepillanthatunk. Kalandra fel!                   ■ 
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Kiadó: Szent László Falugazdálkodási Nonprofit Kft. 2465 Ráckeresztúr Kossuth L. u. 37. Telefon: 06-25-454-095 
A kiadásért felel: Zólyominé Margitai Zita ügyvezető E-mail: sztlaszlo@rackeresztur.hu 
Szerkesztő: Gajdó Ágnes E-mail: gajdoagnes@gmail.com 
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NYEREMÉNYJÁTÉKNYEREMÉNYJÁTÉKNYEREMÉNYJÁTÉK      
 

Mi látható a képen? A fotó Rác-
keresztúron készült. Kérdés, hogy 
pontosan hol.  

A megfejtéseket személyesen is lead-
hatják a könyvtárban nyitvatartási 
időben, vagy elküldhetik a következő 
e-mail címre: 

rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
Határidő:  

2016. július 8., péntek, éjfél 
 
 

Előző havi játékunk megfejtése: a foci-
pályán található egyik kapu részlete. 
Mindössze két helyes megfejtés érke-
zett, a nyertes: Csizmarik Martina. 
Gratulálunk! A nyeremény a könyvtár-
ban vehető át nyitvatartási időben. 

golyakamera.livenetwork.hu 

Pedagógusok  
köszöntése 

 

„Nincs még egy munka, 
ahol ennyi a kudarc, 
hiábavaló erőfeszítés, de 
ilyen sok siker, ennyi 
ajándék, kellemetlen és 
kellemes meglepetés éri 
az embert. Nincs még 
egy munka, ahol ilyen 
nagy hatása lehet egy-
egy jó – vagy jókor ki-
mondott – szónak, eset-
leg egy-egy rosszul vagy 
rosszkor mondott szó-
nak. Nincs munka, amely 
ennyi azonnali sikerrel 
kecsegtet, és nincs 
egyetlen munka sem, 
amelynek a valódi hasz-
nát csak évek, esetleg 
csak évtizedek múlva 
láthatjuk” – hangzott el 
az igencsak töprengésre 
indító gondolat a peda-
gógusnapi ünnepségen.   
     Az önkormányzat idén is köszöntötte az iskolai és óvodai dolgozókat. Szabó 
József önkormányzati képviselő ünnepi gondolatai után a Ráckeresztúri Mosoly 
Óvoda Pillangó és Micimackó csoportjának tagjai Szigeti Zita vezetésével nép-
tánccal lepték meg a jelenlévőket, majd az alsó tagozatos diákok ünnepi műso-
ra következett, amit Drozdikné Nagy Ágnes Tünde rendezett. Az ünnepi délután 
lebonyolításában a falugazdálkodási kft. munkatársai is részt vettek.           (RH) 


