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Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                   2016. szeptember 

Emlékmű-felújítás 
 

Gyakori kérdések a helyi adókról 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályai 
 

Újjászülető fogorvosi ellátás Ráckeresztúron 
 

Olvasólámpa: A legnagyobb magyar 

Itt van az ősz, itt van újra 
 

Itt van az ősz, itt van ujra, 
S szép, mint mindig, énnekem. 
Tudja isten, hogy mi okból 
Szeretem? de szeretem. 
 

Kiülök a dombtetőre, 
Innen nézek szerteszét, 
S hallgatom a fák lehulló 
Levelének lágy neszét. 
 

Mosolyogva néz a földre 
A szelíd nap sugara, 
Mint elalvó gyermekére 
Néz a szerető anya. 
 

És valóban ősszel a föld 
Csak elalszik, nem hal meg; 
Szeméből is látszik, hogy csak 
Álmos ő, de nem beteg. 
 

Levetette szép ruháit, 
Csendesen levetkezett; 
Majd felöltözik, ha virrad 
Reggele, a kikelet. 
 

Aludjál hát, szép természet, 
Csak aludjál reggelig, 
S álmodj olyakat, amikben 
Legnagyobb kedved telik. 
 

Én ujjam hegyével halkan 
Lantomat megpenditem, 
Altató dalod gyanánt zeng 
Méla csendes énekem. – 
 

Kedvesem, te űlj le mellém, 
Ülj itt addig szótlanúl, 
Míg dalom, mint tó fölött a 
Suttogó szél, elvonúl. 
 

Ha megcsókolsz, ajkaimra 
Ajkadat szép lassan tedd, 
Föl ne keltsük álmából a 
Szendergő természetet. 

 

Petőfi Sándor 
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Újszülöttek 
 

Daradics Villő 2016. augusztus 17.   
 

Az újszülött kisbabának és családjának szeretettel gratulálunk. 
 

Elhunytak  
 

Vecsei József 2016. július 13. 
Petkes Attila 2016. július 21. 
Pier Imre 2016. július 31. 
 

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.) 

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

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

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

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, szerda: 14.00–20.00; kedd, csütörtök: 7.30–13.00; 

péntek: 7.30–12.30 
 Gyermekfogászat – kedd: 8.30–12.30 

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

Gyógyszertári ügyelet 
szept. 17–18.: Ráckeresztúr �06-25/455-812 
szept. 24–25.: Ercsi �06-25/505-790 
október 1., 2.: Martonvásár �06-22/569-146 
október 8., 9.: Ráckeresztúr 
október 15., 16.: Ercsi 
október 22., 23.: Martonvásár 
október 29., 30.: Ercsi 
 

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 

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

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  



2016. szeptember                                                                                                                           3 

 

Szeptemberben született  
 

Simándy József (1916–1997) 
operaénekes 

 
A legnagyobb magyar tenorénekesek 
egyike száz évvel ezelőtt született Kistar-
csán. Autószerelést tanult a Szürketaxi 
nevű vállalatnál, ahol 1939-ig dolgozott. A második világ-
háború idején előbb magántanárnál, majd a Zeneakadé-
mián dr. Székelyhidy Ferenc növendékeként tökéletesítet-
te énektudását. Bizet Carmen című operájában Don José 
tizedesként Szegeden lépett először színpadra. Simándy 
József igazi hőstenor volt, jó megjelenésű, szép hangú 
énekes. Sikerrel szerepelt Európa operaházaiban és hang-
versenytermeiben, számos lemeze is megjelent. Minden 
fontos szerepet eljátszott, volt Don Carlos, Hunyadi 
László, Lohengrin, Radames az Aidában, Cavaradossi a 
Toscában, Manrico A trubadúrban, Turiddu a Parasztbecsü-
letben, a mantuai herceg a Rigolettóban, Tamino A varázsfu-
volában. A híres Bánk bán-áriát Abaújszántón énekelte 
utoljára, a házban ma Simándy-emlékkiállítás tekinthető 
meg. Szülővárosában egész alakos szobrot állítottak az 
operaénekes tiszteletére. Budapesten, a XXII. kerületben 
utcát neveztek el róla. 

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

Három éve, 2013 szeptemberében jelent meg a Ráckeresz-
túri Hírmondó első száma. A lap születésnapján eszembe 
jut, milyen nagy várakozással néztem a rám bízott feladat 
elé. Úgy éreztem – s úgy érzem ma is –, fontos, hogy le-
gyen a településnek olyan fóruma, ahol hírt adhatunk 
mindarról, ami a ráckeresztúriakkal történik. Nemcsak az 
önkormányzat fóruma tehát a Hírmondó, hanem a civil 
szervezeteké, az oktatási, nevelési, közművelődési, egyházi 
és egészségügyi intézményeké is.  
     A célom az volt, hogy minden fontos, a településen 
történt vagy a településen élőket érintő eseményről hírt 
adjunk. Többször kértem, keressenek bátran ötletekkel, 
javaslatokkal. Továbbra is szeretettel várom észrevételei-
ket. Írják vagy üzenjék meg, mi az, amiről szívesen olvas-
nának. Mondják el véleményüket, küldjenek fotókat, raj-
zokat. Gyűjtsük össze együtt a település jelenkori történel-
mének dokumentumait! Ugyanakkor ne feledkezzünk meg 
a múltbeli történésekről sem.  
     A Hírmondó eljut a szomszédos városokba, falvakba, s 
az internetnek köszönhetően még a megye- és országhatá-
ron túlra is. Örömmel tölt el, hogy több olvasó nyilatko-
zott már pozitívan lapunkról.   
     Úgy vélem, a Ráckeresztúri Hírmondóban szépről és jóról 
kell írnunk, mert csak ez visz előbbre. Az igyekezetet, a 
lelkesedést, a tenni akarást és lélekemelő gondolatokat 
szeretnénk közzétenni. Az lenne a jó, ha értelmes és érté-
kes emberek értelmes és értékes munkát végeznének. 
Mert mindenki tehetséges valamiben, s mindenki tehet 
valamit a közösségért. A munka számít, és az, hogy tevé-
kenységünk mennyivel lendíti előrébb a települést. Bírálni, 
elégedetlenkedni mindenki tud. De lehajolni az eldobott 
csokoládépapírért?... Elültetni egy fát?...   

 
Gajdó Ágnes 

Emlékmű-felújítás 
 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az első világháború 
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválá-
sa, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Törté-
nelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz. A 
KKETTKK-CP-02 jelű kiírásra benyújtott pályázat a szakmai 
bírálóbizottság döntése alapján 800 000 forint támogatást 
nyert el.  
     A munkálatok augusztus végén elkezdődtek. A tervek 
szerint az emlékmű a pályázatnak megfelelően visszakapja 
eredeti formáját (például fölkerül az obeliszkre a címer, a 
katona puskájára a szurony), s a legújabb kutatásoknak 
megfelelően valamennyi hősi halott nevét megörökítjük – 
ugyanis több ráckeresztúri katona esett el a harctereken, 
mint ahányról eddig tudtunk. 
     A munkálatok megkezdése előtt, hogy a sérülések elke-
rülhetők legyenek, az emlékmű körüli virágokat átültették a 
temetőkertbe, ezek tavasszal kerülnek vissza a szobor köré. 
A katonaszobor előtt elhelyezett Trianon-táblát az eredeti 
külső helyreállításához le kellett venni, a tábla az emlékmű 
előtt kap új, de szintén méltó helyet.  
     Az emlékmű átadására 1937. május 9-én került sor, azaz 
jövőre lesz felavatásának 80. évfordulója. Ha minden munká-
lat megfelelően halad, a jeles dátumra elkészülhet nemcsak 
a helyreállítás, hanem az újabban felkutatott hősi halottak 
névsorát megörökítő márványtábla is.  
     A következő esztendőben várhatóan így már két felújított 
emlékműnél ünnepelhetjük május végén a hősök napját. 

      Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester 

ELEKTRONIKAI  
HULLADÉKGYŰJTÉS 

 

2016. október 1., 
szombat, 8.00–12.00 

 

Hősök tere,  
volt gázcseretelep 

 

Részletek a plakátokon! 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK 
Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat kép-
viselő-testülete 2016. augusztus 30-án tartott ülésén 
hozott döntésekről: 
 

● Megtárgyaltuk a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. Ezúton is köszönjük dr. 
Sági János kapitányságvezetőnek, Szabó Zoltán őrsparancs-
noknak és kollégáiknak, hogy személyes jelenlétükkel megtisz-
telték az ülést. 
● Megtárgyaltuk a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2015/2016. 
nevelési évről szóló beszámolóját, melyet Baki Bálintné óvoda-
vezető és Rappai Szilvia óvodavezető-helyettes szóban is 
kiegészített. 
● Döntöttünk az Ercsi Egészségügyi Központ működését érintő 
kérdésekben. 
● Áttekintettük a Fejérvíz Zrt. által elkészített, a térségi 
víziközmű-rendszert érintő hosszú távra szóló gördülő fejlesz-
tési tervet. 
● Jóváhagytuk az I. világháborús emlékmű felújítási munkáit, 
melyhez támogatást nyert az önkormányzat. 
● Tárgyaltunk az utak kátyúzását, javítását érintő kérdésekről. 
● Támogattuk a szeptemberi egészségnap megrendezését, a 
sportegyesületet, a római katolikus egyházközséget és az óvo-
dát. 
● Kijelöltük a Szent János téri egyik megüresedett lakás bérlő-
jét az általános iskola ideköltöző új pedagógusa személyében. 
A lakást részlegesen felújítottuk. 
● Megalkottunk több önkormányzati rendeletet, melyek egy 
része pontosítás, módosítás, másik része az eddig elmaradt 
szabályozást pótolja. 
● Elfogadtuk az önkormányzat vagyongazdálkodási tervét. 
● Tekintettel a közelgő népszavazásra, megválasztottuk a 
szavazatszámláló bizottságok új póttagjait, hogy a bizottságok 
törvényes működését biztosíthassuk. 
● Megtárgyaltuk a lejárt határidejű képviselő-testületi határoza-
tok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést és zárt ülésen 
egy méltatlansági ügyet. 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
 polgármester 

Gyakori kérdések a helyi adókról 
 

Mikor kell az adót befizetni?  
Az adózónak félévenként, két egyenlő részletben kell az adót 
március 15-éig, illetve szeptember 15-éig megfizetnie.  
 

Mit tegyek, ha eltűnt a csekk? 
Ha valamilyen okból az év elején megküldött készpénz-átutalási 
megbízás (csekk) nem fellelhető, a polgármesteri hivatalban 
kérhető másik.  
 

Miért küldtek ki felszólítást, hiszen arra a házra amiben la-
kom, fizetek kommunális adót? 
2015. évtől a kommunális adó fizetése ingatlanonként 
(adótárgyanként) kötelező, tehát a több ingatlannal rendelkezőt 
minden ingatlan után adófizetési kötelezettség terheli. 
 

Nincs a telken ház. Miért kellene fizetnem? 
2016. évtől a telek után is kell kommunális adót fizetni. A telek 
után fizetendő adó szintén adótárgyanként, azaz telkenként 
fizetendő. Mértéke a ház után fizetendő adó fele. 
 

Már elmúltam 65 éves. Mióta betöltöttem, nem kellett kom-
munális adót fizetnem, most meg kiküldték a csekket. Miért? 
2016. évtől jövedelemfüggő és nem életkorhoz kötődő a 
helyiadó-kedvezmény. A kedvezményt vagy mentességet az 
adóév elején kérelmezni kell, és jövedelemigazolás alapján ad-
ható. 
 

Eladtam a házat tavasszal. Ki köteles adót fizetni? Az új 
tulajdonos vagy a régi? 
Az adó alanya az, aki január 1. napján az ingatlan tulajdonosa. 
Az egész évi adót neki kell megfizetni. Az új tulajdonos a követ-
kező év január 1. napjától lesz az adó fizetője. A vásárlást köve-
tően adóbevallást kell benyújtani, és az adásvételi szerződést 
eljuttatni a polgármesteri hivatalba. 

Szent István-napi  
megemlékezés 

 

Az idei évben ismét közösen 
ünnepelte az önkormányzat és az 
egyházközség államalapító Szent 
István királyunkat. A templom-
ban ünnepi szentmisét mutatott 
be dr. Hankovszky Béla, Jácint atya. 
A szentmise végén, a templom-
kertben a Himnusz közös el-

éneklése után Dienes Gábor alpolgármester mondta el ün-
nepi gondolatait. Megemlítette az emlékezés pillanataiban 
is zajló, Rákoskeresztúron megrendezett Keresztúr Nevű 
Települések Találkozóját, ahol népes küldöttség vett részt 
Ráckeresztúrról is. Az ünnepi beszédet követően Jácint 
atya megszentelte az új kenyeret, amit – a korábbi évek-
hez hasonlóan – Kerekes Lajos helyi pékmester készített el. 
A szimbolikus étekből minden résztvevő elfogyaszthatott, 
hazavihetett egy szeletet.                                             (D) 

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 

www.rackeresztur.hu 
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KERESZTÚR NEVŰ TELEPÜLÉSEK XVII. TALÁLKOZÓJA, RÁKOSKERESZTÚR 

Rákoskeresztúr (Budapest, 
XVII. kerület) negyedik alka-
lommal adott otthont a Ke-
resztúr Nevű Települések 
XVII. Nemzetközi Találkozójá-
nak 2016. augusztus 19–20. 
között. Idén huszonöt Keresz-
túr nevű település képviseltette 
magát ,  köz tük  mi  is , 
ráckeresztúriak. Mindkét na-
pon indítottunk buszt, és a két 
nap alatt összesen nyolcvanöt 

ráckeresz-túri lakos képviselte településünket. Színvonalas, tartalmas prog-
rammal és nagy szeretettel készültek a szervezők erre a nagy eseményre, 
ahol az idei évben ezer keresztúri ember találta meg a régi ismerősöket, és 
kötött új ismeretségeket, barátságokat.  
     A nyitó nap, augusztus 19-e a hagyományokhoz hűen a Keresztúrok 
menetzenés felvonulásával kezdődött, majd az ünnepélyes megnyitón kö-
szöntötték a résztvevőket, és átadták a Keresztúrért Emlékérmet. A nap 
folyamán bemutatkoztak a települések csoportjai. Este koncertekkel, karao-
kéval szórakoztatták a vendégeket. 
     Másnap, augusztus 20-án a Góbé zenekar gyerekkoncertje után lovas 
kocsis vonulással indult az ünnepi program. Hegyi László, egyházi kapcso-
latokért felelős helyettes államtitkár köszöntötte a résztvevőket. Ökumenikus 
kenyérszentelés keretében négy vallási felekezet – katolikus, görög katoli-
kus, református, evangélikus – egyházi vezetője áldotta meg a Keresztúrok 
kenyerét, melyet a települések által hozott két-két kilogramm lisztből sütöt-
tek. 
     Délután folytatódtak a települések kulturális bemutatói. A Ráckeresztúrt 
képviselő civil szervezetek, a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület, a Pávakör és 
a BOR-ÁSZOK Citerazenekar ezen a napon léptek fel igényes, szépen kidolgozott műsorukkal. Köszönjük szereplésüket! Itt 
szeretnénk megköszönni a Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesületnek, a Népkörnek, a Mákvirág Tánccsoport Egyesületnek és 
az Őszirózsa Nyugdíjas Klubnak is, hogy a delegáció tagjai voltak.  
     Kora este az ismert énekes, Oláh Gergő koncertje következett. Az ünnepélyes záró program során Riz Levente, Rákosmente 
polgármestere mint házigazda köszönt el a Keresztúroktól, mondván, a jó dolgok hamar eltelnek, de bízik abban, hogy e találko-
zóval még tovább erősödtek a keresztúriak közötti kapcsolatok.  

     A jövő évi találkozót Sajókeresztúr rendezi meg augusztus 7–10. között. 
Kollár Miklós, a település polgármestere a vándorzászló átvételekor azt 
mondta, mézédes terhet vettek át, de már hazafelé azon gondolkodnak, 
mivel fogadják jövőre a keresztúriakat. 
     Az est és maga a találkozó Ghymes-koncerttel, tűzijátékkal, utcabállal 
zárult. 
      Ismét élményekkel, új barátságokkal teli két napot töltöttünk el testvérte-
lepüléseinkkel. A szövegség jelmondata: „a nevünk és szívünk összeköt”.  

Lisziné Hunyadi Hajnalka 
alpolgármester 
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Avar és kerti hulladék égetésének  
tűzvédelmi szabályai 

 
 
 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szó-
ló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet értelmében tilos bel-
területen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt 
más jogszabály – így különösen önkormányzati ren-
delet – megengedi. 
A 3/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendeletben foglalta-
kat az égetés során maradéktalanul be kell tartani. A 
rendeletünk szerint az avar és kerti hulladék égetése 
a következő időpontokban engedélyezett:  
 

kedd 14.00–20.00; 
szerda 8.00–14.00;  
szombat 8.00–12.00 

 

Júliusban és augusztusban  
az avar és kerti hulladék égetése tilos! 

 
 
 

Avar és kerti hulladék égetésének szabályai: 
 

• Avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposz-
tálni kell. Égetni csak jól kialakított tűzrakó helyen szabad, 
úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsít-
sa, az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. 
• Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más 
kommunális, állati, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, 
veszélyes hulladék). 
• A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni 
csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanás-
veszélyt ne jelentsen. A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni 
nem szabad, és veszély esetén, illetve, ha arra szükség 
nincs, azonnal el kell oltani. 
• A tüzelés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket 
kell készenlétbe helyezni, melyekkel a tűz terjedése megaka-
dályozható, illetve a tűz eloltható. 
• A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztál-
ható avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárí-
tani kell. Nyers vagy megázott avar és kerti hulladék égetése 
tilos. 
• A rendelet nem ad felmentést a hatóságilag elrendelt általá-
nos tűzgyújtási tilalom alól. 
 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
27. § (2) bekezdése értelmében hulladék nyílt téri, vagy a 
hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban fog-
laltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a 
háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem 
minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben 
történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek 
minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen 
okból kigyullad. 
 

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végez-
nek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem 
engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a ren-
deletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a 
tűzvédelmi hatóság ellenőrzést végez, és meg kell indíta-
nia a tűzvédelmi hatósági eljárást, vagy helyszíni bírságot 
kell kiszabni a szabálytalanságot elkövetővel szemben, ha az 
ügyfél azt a helyszínen elismeri. A fentiek alapján a szabály-
talanságot elkövetővel szemben az illetékes Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség 20 000–60 000 forintig terjedő tűzvé-
delmi bírságot szab ki, ez a helyszíni bírság összeghatára 
is. 

A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra vonatkozó 
rendelkezések megszegését az illetékes hatóságok a szabály-
szegés súlyától függően bírsággal sújthatják. Tűzvédelmi előírás 
megszegéséért, ha az tüzet idézett elő alapesetben 100 000–   
1 000 000 forintig terjed a tűzvédelmi bírság, de 200 000–     
3 000 000 forintig, amennyiben az oltási tevékenységben a 
tűzoltóság beavatkozására is szükség volt. Az okozott káro-
kért a tűz okozóját felelősség terheli, ha a szabadtéri égetés 
miatt nagy értékű vagyontárgyak károsodnak, vagy emberek 
kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen büntetőeljárás is indul-
hat. 
 

Az avar és kerti hulladék égetése szabályainak megszegése 
miatt a következő helyen lehet bejelentést tenni: 

 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

2400 Dunaújváros, Tűzoltó utca 1.  
Szabó Dóra tű. zászlós (+36-25) 411-101; 

dunaujvaros.kvmb@katved.gov.hu 
Hatósági Osztály (+36-25) 510-153 

Egerszegi Andrea tű. zászlós  
katasztrófavédelmi megbízott (+36-20) 234-1727; 

martonvasar.kvmb@katved.gov.hu 
 

Veszélyhelyzet esetén hívható telefonszámok: 
105 segélykérő vonal (az ország területéről bárhonnan  
hívható éjjel-nappal); 112 segélykérő vonal (az Európai 

Unió területén bárhonnan hívható éjjel-nappal) 
 

Mit mondjunk segélyhíváskor? 
• a tűzeset pontos címe; 
• mi történt, mit lát, mit tapasztal, 
• épület van-e veszélyben és milyen épület, 
• személyek vannak-e, történt-e sérülés, haláleset, 
• helyszínen lévő egyéb veszélyes dolog, körülmény, 
• a bejelentő neve, elérhetősége, telefonszáma. 

 

A tűzvédelmi hatóság a megalapozott bejelentés alapján kijön a 
tűzeset helyszínére, és szükség esetén bírságot szab ki vagy eljá-
rást indít. Tűzvédelmi bírságot csak a tűzvédelmi hatóság szab-
hat ki. Ha nem megalapozott vagy téves a bejelentés, a tűzoltóság 
a bejelentőt felelősségre vonhatja, és a költségek megtérítésére 
kötelezheti. 
     Adott esetben hivatalunknál is tehetnek bejelentést Németh 
László Dénes ügyintézőnél, aki azt továbbítja a hatósághoz. 
 
A szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatosan érdemes néhány 
előírást megismerni és jó tanácsot megfogadni. Kérünk min-
denkit, hogy csakis a tűzvédelmi előírások betartásával éges-
sék a száraz növényeket: 
 

• A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az 
égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát 
elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót 
égetni tilos.  
• A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése 
előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott 
területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében 
vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a 
helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot 
kell szántással biztosítani. 
• Tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, 
és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz 
felégetéséhez hozzáfogni.  

(Folytatás a 7. oldalon)  
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A közterületek használatáról 
 
 

2016. október 1-jén lép hatályba a közterületek használa-
táról szóló 9/2016. (IX. 1.) önkormányzati rendelet, mely-
nek néhány rendelkezésére hívom fel a figyelmet: 
 

A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közte-
rület használati engedély szükséges a következők  
szerint: 
a) a közterületbe az épület homlokzat síkjától számított 20 
cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszek-
rény, információs vagy reklámtábla elhelyezéséhez; 
b) árusító fülke, pavilon, építmény vagy berendezés elhe-
lyezéséhez; 
c) építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, daru, 
továbbá építőanyag, konténer, szerszám, gép 36 óra idő-
tartamot meghaladó elhelyezéséhez; 
d) vendéglátó egységhez, üzlethelyiséghez kapcsolódó 
kitelepüléshez; 
e) alkalmi árusításhoz; 
f) reklámtábla, hirdető berendezés elhelyezéséhez; 
g) cirkuszi, mutatványos vagy egyéb szórakoztató célú 
tevékenység gyakorlásához; 
h) mozgóbolti árusításhoz; 
i) üzemképtelen jármű 30 napot meg nem haladó tárolásá-
hoz. 
 

Nem adható közterület-használati engedély: 
a) a lakosság nyugalmát veszélyeztető (zajos, bűzös), a 
közerkölcsöt sértő, tűz- és robbanásveszélyes vagy jog-
szabály alapján tiltott tevékenység gyakorlására; 
b) a közlekedés biztonságát veszélyeztető tárgy, anyag 
elhelyezésére; 
c) szeszes ital közterületen történő forgalmazására, kivéve 
az önkormányzat által engedélyezett rendezvény helyszí-
nét, és a vendéglátó egységhez, üzlethelyiséghez kapcso-
lódó engedélyezett kitelepülést; 
d) a forgalomból kivont gépjármű vagy mezőgazdasági 
gép, eszköz közterületen történő tárolására; 
e) üzemképtelen jármű 30 napot meghaladó tárolására. 
 

A közterület-használati engedélyt a rendelet melléklete 
szerinti tartalommal annak kell benyújtania a Ráckeresztú-
ri Polgármesteri Hivatalhoz, aki a közterületet használni 
kívánja. 
 

További kérdésükkel, észrevételükkel keressék a polgár-
mesteri hivatalt.                                                        

Dr. Nagy Gábor jegyző 

Avar és kerti hulladék égetésének  
tűzvédelmi szabályai 

 

(Folytatás a 6. oldalról)  
 

• A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal 
ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell 
gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen ké-
szenlétben kell tartani. A lábon álló növényzet, avar és egyéb 
növényi hulladék irányított égetése során a fent említett bekez-
dés szabályait kell alkalmazni. 
• Az égetés megkezdése előtt célszerű értesíteni az érintett 
szomszédokat a tűzoltóságra történő téves jelzés elkerülése 
érdekében.  
• Olyan helyet válasszunk a száraz növényzet égetésére, ahol 
személyi biztonságot nem veszélyeztetünk, és vagyoni, környe-
zeti kárt nem okozunk. Fontos, hogy az elégetendő avar és 
kerti hulladék ne tartalmazzon más háztartási, illetve ipari ere-
detű hulladékot pl. gumit, műanyagot. 
• Szem előtt kell tartani, hogy a közút és a vasút közelében 
történő szabadtéri égetés következtében keletkező füst veszé-
lyeztetheti a közúti és a vasúti forgalmat.  
• Az avar és kerti hulladék meggyújtása után gondoskodjunk a 
folyamatos őrzésről, soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet.  
• Tartsuk szem előtt, hogy lehetőleg szélcsendes napon fogjunk 
a tűzgyújtáshoz, mert a száraz növényzet égetése során a sze-
les időjárás következtében gyorsan átterjedhet a tűz nagyobb 
területre, illetve lakó-, nyaraló épületre.  
• Biztosítsuk a tűz eloltásához az irányított égetés engedélyé-
ben előírt, és az esetleges továbbterjedés megakadályozásá-
hoz szükséges eszközöket, mint például lapát, gereblye, tűzoltó 
készülék, oltóvíz.  
• Az égetés befejezése után győződjünk meg, hogy megfelelő-
en eloltottuk-e a tüzet, nem áll-e fent a visszagyulladás veszé-
lye. A helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, 
izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell 
szüntetni. 
     Abban az esetben, hogyha mégse tartható felügyelet alatt a 
tűz, értesítsük a tűzoltókat. A tűzoltók azonnali értesítése a 
garancia arra, hogy időben, szakszerűen és a legkevesebb 
kárral sikerül eloltani a tüzet. (Forrás: Katasztrófavédelem) 

Dr. Nagy Gábor jegyző 

BANANAS-KONCERT 
 

A Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség 
a templombúcsú alkalmából jótékonysági  

koncertet szervez a templomkertben. 
Időpont: 2016. szeptember 17.,  

szombat, 19 óra 
 

A belépés ingyenes! 
 

Adományokat szívesen fogadunk.  
A bevételt a helyi karitász a rászorulók  

megsegítésére fordítja. 
  

Mindenkit szeretettel várunk! 
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A közösségi együttélés alapvető szabályai 
 

2016. október 1-jén lép hatályba a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól szóló 11/2016. (IX. 1.) önkormányzati rendelet, melynek 
néhány rendelkezésére hívom fel a figyelmet: 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: az a 
szándékos vagy gondatlan magatartás, tevékenység vagy mulasztás, 
amely a társadalomra olyan csekély fokban veszélyes, hogy sem 
szabálysértésnek, sem bűncselekménynek nem minősül, ugyanakkor 
a közösségi együttélés szabályait sérti, ezért azt Ráckeresztúr Község 
Önkormányzat e rendeletében a közösségi együttélés alapvető sza-
bályait sértő magatartássá nyilvánítja. 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el: 
 

1. Aki a település jelképeit, a helyi címert és zászlót az erről szóló 
önkormányzati rendelet szerinti engedély nélkül vagy az engedélytől 
eltérő módon használja. 
2. Az az ingatlantulajdonos, aki az utcanév-tábla elhelyezését az 
ingatlanán nem engedi meg, aki a házszámtábla elhelyezését elmu-
lasztja vagy azt nem az erről szóló önkormányzati rendeletben előírt 
módon helyezi el. 
3. Aki közterületet az erről szóló önkormányzati rendeletben előírt 
engedély nélkül vagy attól eltérően használ. 
4. Aki a temető előírt rendjét nem tartja be, vagy a temetőben kegye-
letsértő módon viselkedik. 
5. Aki az ingatlanok és a közterületek tisztán tartására vonatkozó 
részletes szabályokról szóló 11/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 
alábbi szabályait nem tartja be: 
5.1. Az ingatlantulajdonosnak vagy az ingatlan tényleges használójá-
nak a közterület tisztán tartásával kapcsolatos feladatai: 
  ● Az ingatlan előtti járdaszakaszt tisztán kell tartani; ez vonatkozik a 
hó- és síkosságmentesítésre is. 
  ● Az ingatlan előtti járdaszakasz mellett növő gyomot, gazt ki kell 
irtani, a járdára nyúló ágakat és bokrokat meg kell nyesni, le kell vágni 
oly módon, hogy azok a közlekedést ne akadályozzák. 
  ● Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát szükség szerint kell 
síkosságmentesítő anyaggal felhinteni. Erre a célra bomló, szerves 
anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, 
kőporliszt stb.) kell használni. Darabos, sérülésveszélyes, környezetre 
káros vagy mérgező anyagot használni nem szabad. A szóróanyag 
beszerzéséről a tisztán tartásra kötelezettnek kell gondoskodni. 
  ● A járda és a közút síkosság-mentesítését úgy kell elvégezni, hogy 
abból ne származzon baleset, kár. 
  ● A járdáról a havat hóesés után azonnal el kell takarítani. A járdáról 
letakarított jeget, havat úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos vagy 
gépjárműforgalmat ne akadályozza.                          
5.2. Az ingatlan előtti közterületen lévő árkot, nyitott csatornát, folyó-
kát, átereszt tisztán kell tartani, a csapadékvíz akadálytalan elfolyását 
biztosítani kell. 
5.3 A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) 
vizet bevezetni tilos. Eldugulás, rongálódás vagy veszély okozására 
alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robba-
násveszélyes anyagot, mérget stb.) a csapadékvíz-elvezető árokba 
szórni, beleönteni, beleseperni, bevezetni, elhelyezni tilos. 
5.4. Járműbehajtók átereszeit karban kell tartani, tisztításukról gondoskodni. 
5.5. Építésnél, bontásnál, felújításnál a munkálatokat úgy kell végezni, 
az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy 
por és egyéb szennyeződés a környezetet ne szennyezze. 
5.6. Amennyiben az építési, bontási, felújítási munkálatok során a 
közterületen építési törmelék, hulladék anyag keletkezik, úgy azt folya-
matosan, de legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül 
a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a 
közterületet meg kell tisztítani. 
5.7. Közterületen építési, bontási anyagot közterület-használati enge-
délyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és 
időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, 
de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely a környezetet nem 
szennyezi. 

5.8. Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, szemetet enge-
dély nélkül elhelyezni. Ha ez mégis megtörténne, elszállításáról az azt 
odahelyező köteles 24 órán belül gondoskodni. 
5.9. Közterületen szennyező anyagot csak oly módon szabad szállítani, 
hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por, hulladék anyag, csepegés 
ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület mégis szennyeződnék, a 
szennyeződés előidézője köteles azt azonnal eltávolítani, és a további 
szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. 
5.10. Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál a közterület szeny-
nyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvég-
zése után nyomban meg kell szüntetnie. 
5.11. Közterületen – az üzemképtelenség másként nem lehetséges 
elhárítását kivéve – tilos gépjárművön olajcserét vagy más olyan tevé-
kenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Magántulajdonú ingatla-
non ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre 
ne kerüljön. 
5.12. A közterületi gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon par-
kolni, azt bármi módon károsítani tilos. 
5.13. Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített 
helyen szabad elhelyezni. Tilos építményt, kerítést, élőfát, növényt bár-
milyen festett, vésett felirattal megrongálni. 
5.14. Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét 
múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás 
kézhezvételétől számított 8 napon belül, köteles továbbá az így keletke-
zett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni. 
5.15. Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszere-
sített szeméttárolóba lehet elhelyezni. 
5.16. Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület tisztán tartása az alkalmi 
használó kötelessége. Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére 
edényt kell kihelyezni, és a hulladékot saját költségen elszállítani. 
5.17. Aki a közterületet, valamint az ott elhelyezett, a közterülethez 
tartozó felszerelési, berendezési tárgyat, utcabútort beszennyezi, köte-
les annak megtisztításáról haladéktalanul gondoskodni. 
5.18. A település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, 
belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet, mérgező 
anyagot levezetni, tűz- és robbanásveszélyes anyagot engedni, a vizet, 
vízpartot szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos. 
A tisztított szennyvíz élő vízbe bocsátása is tilos, kivéve, ha a vízügyi és 
vízvédelmi hatóság (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság) azt enge-
délyezte. 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkö-
vetőjével szemben természetes személy esetén kétszázezer, jogi 
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 
kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 
Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a bírság ugyanazon 
magatartás miatt több alkalommal is kiszabható. 
 

Az elsődleges célunk nem a bírság kiszabása, hanem a magatartási 
szabályok mindannyiunk érdekében történő betartatása. Éppen ezért 
elsősorban figyelemfelhívással, figyelmeztetéssel élünk, és csak szük-
ség esetén alkalmazunk bírságot. 
 

További kérdésükkel, észrevételükkel keressék a polgármesteri hivatalt. 
 

dr. Nagy Gábor jegyző 

Ráckeresztúriak az I. világháborúban sorozatunk 
legutóbbi részében a Szerbiában elesett Molnár   
István történetét ismerhették meg olvasóink. Molnár 
István unokái, Krausz Györgyné Molnár Erzsébet és 
a kilencvenesztendős Molnár István ma is hűen őrzik 
nagyapjuk emlékét. Az írás szerzője, Prága Ildikó 
ezúton is köszönetét fejezi ki Erzsikének a sok hasz-
nos információért s hogy megtisztelte bizalmával. 
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Újjászülető fogorvosi ellátás Ráckeresztúron 
 

Hosszú éveken keresztül a ráckeresztúri lakosság, valamint a 
ráckeresztúri önkormányzat nem volt megelégedve a fogor-
vosi szolgálat működésével. Először a rendelő mérete, álla-
pota nem volt az előírásoknak megfelelő, később gondot 
jelentett a kezelések finanszírozottsága körül kialakult bi-
zonytalanság, a rendelések kontinuitása, illetve időtartama.  
Mind az önkormányzatnak, s mind a Jenei Fogászatnak el-
sődleges célja a páciensek maradéktalan ellátása, hatékony 
tájékoztatása az elérhető szolgáltatásokról.  
     A ráckeresztúri önkormányzat előrelátásának és alapossá-
gának köszönhetően sikerült megtalálni, illetve megállapodást 
kötni a Szép és Ép Fog Kft.-vel, ismertebb brand nevén a 
Jenei Fogászattal. Ennek a megállapodásnak köszönhetően a 
Jenei Fogászat csapata biztosította a zökkenőmentes átmene-
tet és azt az eddig hiányzó teljes orvosi felszerelést (fogorvosi 
szék, eszközök, stb.), amit az önkormányzat meg is vásárolt. 
A visszaigazolások szerint a szolgálat mindhárom orvosával 
– dr. Horváth Anita, dr. Khazaeiheravi Behnam és dr. Kuczin   
Ronald – meg volt elégedve a lakosság. A kiváló orvoscsapat 
első számú célja a heti 5 munkanapos rendelési idő kialakítá-
sa volt, mivel az előző, 3 napos rendelési idő vajmi kevésnek 
bizonyult a betegek hatékony és professzionális ellátásához. 
A Jenei Fogászat a ráckeresztúri rendelésen is minden egyes 
betegét személyre szóló, előzetesen egyeztetett terv alapján 
kezeli, amelyet az orvosi szempontok figyelembevétele mel-
lett maximálisan az Ön igényeihez alakítanak. A kezelések 
során a legmodernebb technikát alkalmazva kínálják a megol-
dást problémájára és alakítják ki az Ön tökéletes mosolyát.  
     A gyümölcsöző együttműködés eredményeként a vártnál 
rövidebb idő alatt sikerült rátalálni a szolgálatot mostantól 
hosszú időn keresztül ellátó, szintén a Jenei Fogászatban 
dolgozó, szakmailag is kifogástalan fogorvosra dr. Kálmán 
Andrea személyében, aki szakmailag és emberileg is mindent 
megtesz majd azért, hogy fájdalommentes legyen a kezelés. 
Türelmesen elmagyaráz mindent. Minőséget garantál és ad is. 
Eddig rendelő orvosaink már megkezdték a betegek szaksze-
rű és körültekintető átadását a fogászati ellátást Ráckeresztú-
ron tovább folytató kolléganő részére.  
     Ahogyan az ellátás színvonalában, úgy a rendelési óraszá-
mokban sem lesz változás. További jó hírünk a lakosság szá-
mára, hogy mindhárom fent említett fogorvos az érdi rendelő-
ikben – OEP finanszírozás keretében – továbbra is ellátja 
azokat a ráckeresztúri betegeket, akik ragaszkodnak az őket 
ellátó korábbi fogorvosokhoz.  

A fogászatban különö-
sen érzékeny a páciens-
orvos kapcsolat, ezért 
fontos a kezelést elkez-
dő fogorvos diszpo-
nilitása a későbbiekben 
is. A legtöbb fogászati 
páciens problémája 
nem a fog, hanem a bizalom. Sokan ezért halogatják túl sokáig, 
hogy fogorvoshoz forduljanak.  
     Mivel Ráckeresztúr önkormányzata a település fogászati 
ellátását nagyon a szívén viseli, ezért dr. Jenei Andrással megál-
lapodást kötött, amelynek értelmében Ráckeresztúr település 
csatlakozott a Jenei Fogászat érdi ügyeleti rendszeréhez, amely 
hétvégente, ünnepnapokon és munkaszüneti napokon egyaránt 
fogadja a fogfájással érkező pácienseket. 
     Ez azt jelenti, hogy a település hétvégékre és ünnepnapokra 
sem marad fogászati ellátás nélkül, mert a lakosok mi-után 
bejelentkeznek az Érd, Budai út 3. Fsz. 2. szám alatti ügyeletre, 
azután ingyenes ellátásban részesülnek, amely tartalmazza: 
     ● foghúzás; 
     ● gyökérkezelés megkezdése, trepanálás; 
     ● éles fogszél megszüntetése, fogászati baleseti ellátás; 
     ● szükség esetén röntgen és gyógyszerfelírás. 
Az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény az önkor-
mányzati egyeztetéseknek köszönhetően jelenleg tudja biztosí-
tani az OEP finanszírozás keretébe tartozó fogászati röntgen 
ellátást is a ráckeresztúri lakosok részére.  
     Ráckeresztúr lakosságát továbbra is nagy szeretettel, szakér-
telemmel és biztonságos, nyugodt környezettel várja a Jenei 
Fogászat csapata a ráckeresztúri Egészségházban és az érdi 
rendelőikben. 
Fogászati rendelő, Ráckeresztúr: 
2465 Ráckeresztúr, Petőfi Sándor u. 7. 
Bejelentkezés: +36-20/389-0278 
Fogászati ügyelet: 2030 Érd, Budai út 3. Fsz. 2. 
Rendelő telefonszáma: 06-23/360-406 
Ügyeletes orvos telefonszáma: 06-20/250-8583 (kizárólag 
munkaszüneti napokon, hétvégente és ünnepnapokon)  

Jenei Fogászat 

Munkatársat keresünk 
 
 
 

A Magyarországi  Református 
Egyház gyermek- és tinédzser 
addiktológiai rehabilitációs ott-
hona főállású (24–12 órában) 
munkatársat keres. 
     Előnyt jelent szociális diploma, szenvedély-
beteg múlt, gitártudás, teológiai végzettség, 
gyülekezeti ajánlólevél. 
     Munkavégzés helye: 2465 Ráckeresztúr,      
Madách Imre utca 6. 
     Fényképes önéletrajzot és motivációs    
leveleket az alábbi címre várunk: 

     Orsolics Zénó: 
programvezeto@tinirehab.hu 
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VI. EGÉSZSÉGNAP 
RÁCKERESZTÚRON  
2016. szeptember 24., szombat, 

9.00–13.00 óra, 
tornacsarnok 

9.00–12.00: véradás  
9.30: Megnyitó 

Koleszterin-, vércukor-,  
diabétesz-kockázatelemzés 

A Richter Gedeon Gyógyszergyár és a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve támogatásával 
Életmód-tanácsadás a háziorvosoktól 

Számítógépes talpvizsgálat 
Mammográfia szűrés 

A Magyar Vöröskereszt bemutatója 
A Jenei Fogászat bemutatkozása 

Beszélgetés a védőnővel az egészséges táplálkozásról 
(csecsemő- és kisgyermekkorban) és a fejtetvesség 

megelőzéséről  
Herkli Andrea – masszázsterápia (talp-, gyógy-, 

arc- és fejmasszázs) 
Tóth Andrea – Életfaprogram Komplex egészségőrző program 

Egészségfejlesztési Iroda – állapotfelmérés 
Látásvizsgálat – Turáni Optika Kft. 

PSA szűrés 
Csobaji Gáspár Áron gyógy-

tornász-fizioterapeuta 
12:30 – KIMM, Ráckeresztúr – 

beszélgetés 
A Fincsitej sajt- és joghurtkóstolója 
A Cserkúti méhészet mézkóstolója 

Reformételek kóstolója – Egészséges Életmód Egyesület 
A Rácmenza Kft. ételkóstolója 

Szent László Falugazdálkodási Kft. – zöldségből és 
gyümölcsből készült ételek 

10:00 Mákvirág-táncbemutató 
11:00 Tordas Zoo – kutyás bemutató 

11.00 JOHARA hastánccsoport – Ercsi ékkövei 
Egyedi üvegékszerek árusítása 

Simon Enikő – hajápolási tanácsok 
Glóczné Szabó Viktória – műkörmös, kézápolási tanácsadás 

AVON-bemutató 
 

A gyerekeknek csillámtetoválás és kézműveskedés. 
 

A vizsgálatok és kóstolók díjtalanok! 
 

Az egészséges életmód jegyében reformételek,  
sütemények versenyét hirdetjük meg. A kész ételeket, 

süteményeket szeptember 24-én  
10 óráig lehet a tornacsarnokba hozni. 

A Rácmenza Kft. konyhafőnöke bírálja el az ételeket. 
 

A Ráckeresztúri Polgárőrség a mozgásukban korlátozot-
takat, előzetes egyeztetés alapján, eljuttatja  

az  egészségnap helyszínére! 
Minden látogatónk sorsjegyet kap,  

amivel részt vesz a 12:15-kor tartandó sorsoláson,  
ahol ajándékokat sorsolunk ki. 

   

Dr. Bánovics Ilona      Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
        fővédnök                       Máté Viktória szervező 

Nyári fellépések 
 

A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület tagjai nyá-
ron sem pihentek. Kincsesbánya, Fehérvárcsurgó, 
Enying és Dég után július 29-én Ercsiben, a Suzuki 
Lover Club által a Duna-parton rendezett Suzuki 
Találkozón szerepeltek (a fotó ott készült). A hónap 
végén Tordason táncoltak Az anyatej világnapja című 
rendezvényen, majd a tabajdi falunapon is színpad-
ra léptek két koreográfiával.  
     Az egyesület vezetője, Király Antalné elmondta, 
szívesen mennek bárhová, ahová meghívást kap-
nak. A csoport az év hátralévő hónapjaiban sem 
unatkozik majd, hiszen legközelebb Iváncsán, 
Pusztaszabolcson, Szabadegyházán, Perkátán, az-
után Pázmándon, Beloianniszban, Tordason, Ercsi-
ben és Bicskén szórakoztatják a közönséget.     (rh) 
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A 2016–2017-es nevelési évünk 
mottója: 35 év mosoly. 1981. 
szeptember 15-én adták át a száz 
férőhelyes ,  négycsoportos 
napköziotthonos óvodát. 2006-
ban, a 25. évfordulón Mosoly 
Óvoda lettünk. 2011-ben, a 30. 
évfordulóra hatcsoportosra bő-
vült óvodánk. 
     A 2016–2017-es nevelési év 
programjait a 35. évforduló jegyé-
ben rendezzük meg. Minden kis-
gyermekünknek jó szórakozást, 
vidám időtöltést, mosolygós évet 
kívánunk! 

Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 
Kollektívája  

MOSOLY PERCEK 

A Ráckeresztúri  
Mosoly Óvoda programja 

2016. szeptember–december  
„35 ÉV MOSOLY 1981–2016” 

 

 

szeptember 15.: a „Nefelejcs” báb-
színház előadása óvodánk 35. évfor-
dulója alkalmából 
szeptember 16.: nevelésnélküli nap; 
az ünnepi év megnyitója 
szeptember 30.: Benedek Elek-
mesenap (meghívott mesemondók-
kal) 
október elején: nevelésnélküli nap; 
szakmai nap az óvoda dolgozóinak 
október .: idősek világnapja, községi 
rendezvény 
október 4.: állatok világnapja 
október 14.: őszi egészségnap,    
Mosoly-túra: Találd meg a 35-öt! 
október 15.: Játszóház 9.00–11.00 
óráig a népmesék birodalmában 
november 11.: Márton-nap, Napra-
forgó csoport 
november 27.: községi első gyertya-
gyújtás, Pillangó és Micimackó cso-
port 
november 28.: óvodai első gyertya-
gyújtás, Makk Marci és Méhecske 
csoport 
december 5.: óvodai második gyer-
tyagyújtás, Napsugár csoport 
december 5.: Mikulás-váró bábelő-
adás Bölöni Rékával 
december 6.: Mikulás 
december 12.: óvodai harmadik 
gyertyagyújtás, Napraforgó csoport 
december 13.: Luca-nap, Micimackó 
csoport 
december 19.: óvodai negyedik 
gyertyagyújtás, Pillangó és Micimac-
kó csoport 
december 21.: karácsony 
(A programot a Ráckeresztúri Mosoly 
Óvoda nevelőtestülete állította össze 2016. 
augusztus 29-én.) 

1. a. osztály: Takácsné Pergel Éva–Krepsz Gabriella ● Balogh Milán, Bendák 
Mátyás, Bognár Sarolta, Cserna Márton, Dienes Regina, Fuszenecker Zalán, Glócz Zsuzsan-
na, Lósits Ádám, Lukács Bianka, Lukács Krisztián, Major Csenge, Novozánszki Bíborka, 
Pálinkás Bianka, Pintér Dávid, Ruzsa Edina, Sörös Míra, Süveges Boglárka, Szilágyi 
György, Tóth Márk, Vajdics Bendegúz, Vida Cintia, Zatkó Anna, Zsigmond Réka 

1. b osztály: Gajdóné Csillár Enikő–Kocsis Tünde ● Balog Larissza, Bársony 
Boglárka, Bereznai Kira, Berta Krisztián, Buzás Viktória, Darvas-Tanács Sára, Ferenczi 
Arnold, Gyányi Zsombor, Kiss Boglárka, Koltai Nikolett, Lakatos Péter, Mádai Kira,    
Marosvölgyi Martin, Megyeri Bernadett, Mihály Roland, Nagy Kristóf, Parti Vanessza, 
Regdony Roland, Speier Panka, Szegedi Beatrix, Vasadi Virág, Szalai Imre  

Megkezdődött a 
2016/2017-es 

tanév 
 

Szeptember elsején a 
Ráckeresztúri Petőfi 
Sándor Általános Is-
kolában tanévnyitó 
ünnepséget tartottak. 
Gergics Mihályné, az 
intézmény igazgatója 
köszöntötte a diákokat, külön az elsősöket, akik nyakába a nyolcadik osztá-
lyosok kötötték föl az iskola nevével ellátott nyakkendőt. A gyerekek aján-
dékot is kaptak, s most már teljes jogú tagjai az iskolának.  
     Az igazgatónő beszédében kitért a nyári táborokra, bemutatta az osz-
tályfőnököket, elmondta, milyen újdonságok várják a gyerekeket ebben a 
tanévben. Az elsősöknél hagyományőrző csoport indul, ami azt jelenti, 
hogy ének- és technikaórán az ebben részt vevő gyerekek különválnak a 
többiektől, és a hagyományőrzés jegyében hangszerekkel ismerkednek, 
énekelnek, illetve természetes anyagokkal, eljárásokkal foglalkoznak. Új 
pedagógusok is érkeztek: Bognár Edit németet, Nagy Karolina pedig rajzot   
tanít. Az iskolában a római katolikus egyház szervez hitoktatást, amelynek 
óráit Dienesné Zsebi Regina tartja, a református egyház által szervezett órákat 
Darvas-Tanács Erik, a Hit Gyülekezetéét Csányi Sándor.  
     A tanévnyitón közreműködött Horváth Álmos 2. a és Venczkó Alexandra 
6. a osztályos tanuló. Az ünnepély végén a helyi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke, Nagy Údó adott át tanszercsomagot a rászoruló gyere-
keknek.                                                                                               (RH) 
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Diófa 
 
Termete átlagosan húsz méter, élettartama pedig akár 
százötven év is lehet, ám növekedése a várható élet-
tartam felénél megáll. Kedveli a meszes, humuszos, jó 
vízellátottságú talajokat, különösen jól érzi magát déli 
fekvésű lankákon, de az átlagos kerti földben is. A 
magról ültetett fák tíz-tizenkét év múlva hozzák első 
termésüket, az oltott csemeték már három-négy év 
után csemegét adnak. Terebélyes gyökérzetet növeszt, 
tehát a kert egyéb fáitól legalább tíz méter távolságra 

kell elhelyezni. Házfal és kerítés esetében is ajánlott a szo-
kásosnál nagyobb ültetési távolság alkalmazása, továbbá 
azzal is számolni kell, hogy a dió terebélyes lombja alatt 
más növény alig él meg. Tavasszal tilos metszeni, a magas 
gyökérnyomás ilyenkor rothadást indíthat el, a metszés he-
lyes ideje szeptember környékén van. 
     A dió a közkeletű híresztelésekkel ellentétben nem men-
tes a betegségektől és kártevőktől. A legáltalánosabb dióbe-

tegségek a gnomóniás 
levél és gyümölcsfoltos-
ság, sok helyen pedig a 
baktériumos rothadás 
pusztít, jellemzően ned-
vesebb nyár idején. 
Gyakran csúfítja el a 
nemezes gubicsatka, ez 
az élősködő nem okoz 
kárt a növényben, csak 
esztétikai problémát 
jelent. Mindezek miatt 
fontos a hullott lomb 
eltávolítása és a perme-
tezés, az őszi lemosás 
(réztartalmú gombaölő-
vel), következő évben 

pedig a virágzás alatt újabb lemosó permetezések. 
     A kertészek többsége szerint a diólevél nem komposztál-
ható (komposztanyaga káros), azonban megoldható a dolog, 
ha a dióleveleket legalább egy évig külön ládában komposz-
táljuk, majd ezután keverjük a vegyes komposzthoz. 
     Az érett termést a legkönnyebben egy hosszú bottal 
verhetjük le, a szemeket érdemes azonnal összeszedni, és a 
zöld burkot mielőbb leválasztani. Tévhit: a régi népi prakti-
ka szerint annál bővebb lesz a jövő évi termés, minél erő-
sebben „verjük meg” a fát idén. Ez természetesen nem 
igaz, a túl vehemens botozás inkább kárt okoz az ágrend-
szerben. 
     A termőhely kiválasztásánál leginkább a fagy kialakulásá-
nak kockázata a meghatározó. Ügyes trükk az akácpróba, 
ugyanis a dió és az akác fagyérzékenysége közel azonos, így 
ha a termőhely közelében van akác, és az a tavaszi mínu-
szok után fagykárt szenvedett korábban, akkor jó eséllyel a 
diófánk is veszélyben forog majd. 
     Ültetése elvégezhető ősszel, a szokásos gyümölcsfa tele-
pítés idején, vagy tavasszal, a jó idő beköszöntekor. Behe-
lyezés előtt a gyökerek metszése nem szükséges, csupán a 
sérülteket távolítsuk el. Az ültetést megelőző huszonnégy 
órában érdemes a csemetét egy vödör vízben áztatni. Az 
ültetést kövesse alapos beöntözés, melyet az első hetekben 
többször ismételjünk meg. 
     A diófa hosszú élettartama miatt gyakran családi örök-
ség; egy szép, ápolt diófa generációkon keresztül kísérheti a 
család életét. 
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Nemkívánatos élősködő 
 

Eljött a szeptember, kezdődik az óvoda és az iskola. A 
gyerekek a nyári szabadság után ismét nagyobb közös-
ségbe mennek. Többségük nagy örömmel indul a pajtá-
sokhoz, osztálytársakhoz a hosszú szünidő után, ám a 
szülők rettegnek, hogy milyen betegségeket kapnak el 
egymástól. 
     A legfontosabb kérdés, amivel gyakran megállítanak 
a szülők, a tetű. „Úgy hallottam, tetűjárvány van! Hogy 
néz ki a tetű? Hogyan lehet felismerni? Mit csináljak, 
hogy a gyerekem ne kapja el? Ha elkapta, mivel és ho-
gyan kezeljem?” Sok hasonló kérdéssel találkozom min-
dennapi munkám során, ezért érdemes ezt a témát ala-
posan körüljárni. 
     A tetű leggyakrabban a gyermekközösségekben for-
dul elő, a 3–12 éves korosztály tagjai között. A fejtetű 
szárnyatlan, szürke-világossárga, vérrel teleszívott álla-
potban piros, majd később fekete színű, 2,5–4,5 mm 
nagyságú, ovális alakú rovar. A petéből hét-nyolc napon-
ta kikel az ivarérett tetű, ami azonnal képes szaporodni, és 
kizárólag emberi vérrel táplálkozik. A serkék ovális alakúak, 
erős cementanyaggal szorosan a hajszálak tövéhez ragadnak. 
Általában a halánték és a tarkó tájékán találhatóak.  
     Közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban úgy, hogy 
játék közben a gyerekek feje összeér, de fésűvel, sapkával is 
átvihető. Rendkívül fontos hogy mindenki saját fésűt és 
sapkát használjon. Sapkapróbánál is érdemes körültekintő-
nek lenni. Fontos a gondos, alapos, rendszeres ellenőrzés és 
hajmosás. Vizsgálatkor mozgó tetveket és serkéket egyaránt 
lehet látni, de gyakran csak a serkék látszódnak, amik a haj-
szálakhoz vannak rögzítve. Kb. 1 mm nagyságú, könnycsepp 
alakú serkéket kell keresni. Gyakran összekeverik a serkéket 

a korpával, azonban a különbség 
jelentős. A serke eltávolítása 
sokkal nehezebb. Az életképes 
serke a körmök között össze-
nyomva pattanó hangot ad. A 
serkét a hajszálon végig kell 
húzni az eltávolításhoz, míg a 
korpa lepotyog, ahogy megmoz-
dítjuk.  
     A rendszeres vizsgálat otthon 

is nagyon fontos. Megfelelő világítás mellett, nagyítóval végez-
zük a vizsgálatot, úgy, hogy a hajból minden hajgumit és csa-
tot eltávolítunk. Akár sűrű fogú, úgynevezett tetűfésűt is lehet 
használni. Ha találunk oda nem illő lakót, akkor fontos annak 
kiirtása. Irtására, valamint megelőzésére rengeteg szert forgal-
maznak a gyógyszertárakban, drogériákban. (Itt nem írhatok 
termékneveket, de a gyógyszertárban segítenek.) Fontos, 
hogy mindig a címkén feltüntetett módon használjuk a válasz-
tott szert. A kezelést ajánlott háromszor hat-hét naponta meg-
ismételni a biztos siker eléréséhez. A leggyakoribb tünet, hogy 
a gyermek vakarja a fejét.  
     Megelőzésében fontos a rendszeres hajmosás és fésülés, 
valamint a tisztálkodás, és időről időre át kell nézni a gyerme-
künk fejét. Ha további kérdésük van, szívesen segítek.  
 

Peszter Zsuzsanna védőnő 
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Gondolatébresztő… 
 
 
 

„Aki tudja, hogy mit ne mondjon, az már 
félig-meddig tudja, hogy mit mondjon.”  

 
 

(Kosztolányi Dezső) 
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Feketén-fehéren a 
facebookról 

 

Gyakori probléma, hogy a gyerekek 
mást se tesznek naphosszat, mint 
hogy nyomkodják a telefonjukat, 
tabletjüket, ülnek a számítógép 
monitora előtt, s folyamatosan 
online „üzemmódban” leledznek. 
Gyakori, hogy egy légtérben tartóz-
kodó fiatalok is a chaten keresztül 
„beszélgetnek”…  Nem szólnak egymáshoz, nem néz-
nek a másik szemébe, csak pötyögnek.  
   James P. Steyer könyve a digitális média, az internet és 
a közösségi oldalak gyerekekre, kamaszokra, fiatalokra 
gyakorolt hatásáról, befolyásáról szól. A szerző felhívja 
a figyelmet arra, hogy a társas kapcsolatok súlypontja 
egyre inkább virtuális síkra helyeződik, s ez sok hát-
ránnyal is jár. Megváltoznak a privát szféra határai, 
figyelemzavar alakulhat ki. A gyerekek mindezt nem 
feltétlen érzékelik, ezért nagyon nagy a szülők felelős-
sége abban, miként óvják meg, készítik fel gyerekeiket 
a digitális univerzumban való életre. A kötetben gya-
korlati tanácsok olvashatók arról, hogyan lehet mérték-
kel, ésszel használni az okostelefont, számítógépet.  
     A szerző tizenöt éves korig minden korosztály szá-
mára ad nevelési tippeket, sok-sok gyakorlati tanáccsal, 
példával kiegészítve. Többször is hangsúlyozza: min-
denképpen szükséges a digitális eszközök kikapcsolása, 
szüneteltetése, különben az agyunkat és a lelkünket érő 
káros hatások kiszámíthatatlan módon lépnek műkö-
désbe. A Szólj vissza a facebooknak! című könyv tehát 
alapmű, hasznos olvasmánya lehet szülőknek, pedagó-
gusoknak egyaránt.  
(Gabo Kiadó, Budapest, 2015. A kötet könyvtárunkból kiköl-
csönözhető.) 

A legnagyobb magyar 
 

Kétszázhuszonöt éve, 1791. szeptember 21-én született gróf  
Széchenyi István, akit Kossuth Lajos a legnagyobb magyarnak 
nevezett. Széchenyi magánúton végezte középfokú tanulmányait, 
de nyilvánosan, magyar páterek előtt vizsgázott. Apja, Széchényi 
Ferenc gróf akarata szerint tizenhét éves korában már katona volt. 
Részt vett a Napóleon elleni háborúkban, ki is tűnt bátorságával 
és vakmerőségével. Rengeteget utazott, bejárta Törökországot, 
Kelet- és Nyugat-Európát. 
     Utazásai közben döbbent rá hazája elmaradottságára. Megálla-
pította, hogy történelmi neve súlyos kötelességgel is jár, ezért 
életcéljául nemzete sorsának előmozdítását tűzte ki. Hazatérve ő 
lett a reformgondolat kezdeményezője és legjelentősebb alakja. 
     Szinte lehetetlen felsorolni mindazt, amit élete folyamán tett 
nemzetéért. Megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát, 
előmozdította a dunai és tiszai gőzhajózást, a Lánchíd megépíté-

sét, támogatta a vasúthálózat 
megépítését és az egyesült Bu-
dapest ötletét. Az 1848 áprilisá-
ban megalakuló Batthyány-
kormányban a közmunka-
közlekedésügyi miniszteri tárcát 
kapta. Bécs és a független ma-
gyar kormány közötti feszültsége-
ket azonban nem volt képes elvi-
selni. Posztjáról lemondott, és 
1848. szeptember 5-én a döblingi 
elmegyógyintézetbe került orvo-
sa, Almási Balogh Pál tanácsára. 
Széchenyi Döblingben hamaro-

san visszanyerte szellemi alkotóerejét, és élénk érdeklődéssel 
kísérte a hazai és európai politikai eseményeket, viszonyokat. 
     A sorozatos zaklatások, házkutatások felőrölték Széchenyi 
maradék erejét. Az üldöztetéseknek csak a halála vetett véget. 
1860. április 7-éről 8-ára virradó éjszakán „karosszékében ülve, 
átlőtt koponyával találtatott”.  

(Forrás: www.szechenyiemlekbizottsag.hu) 
 

Részlet a Hitel című, 1830-ban megjelent írásból 
 

Az ész erő, s így az ész boldogság. – Tekintsünk csak mélyen a 
legnagyobb következések elveire s fenekire, s mint a nyári reggel, 
oly tisztán fogjuk látni, mennyi bámulásra méltó szivárgott s nem 
másunnan, mint emberi agyvelőbűl a világra, Kung Fuce, Bacon, 
Franklin és számtalan mások marok nagyságú veleibűl! (…)  
     A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma: 
Ezek statisztikája az ország legérdekesb – leginteresszánsabb – 
része. Nem termékeny lapány, hegyek, ásványok, éghajlat sat. 
teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józanon használni 
tudja. Igazibb súly s erő az emberi agyvelőnél nincs. Ennek több 
vagy kevesebb léte a nemzetnek több vagy kevesebb szerencsé-
je.  (…) 
     Munkám tartalmábúl ki-ki azt fogja látni: hogy a végsőségeket s 
túlságokat gyűlölöm s békítés barátja vagyok, szeretném a szá-
mos felekezetet egyesítni, s inkább a lehető jót akarom elérni kö-
zépúton, mint a képzelt jót, melyet tán csak másvilágon lelendünk 
fel, levegőutakon. Nem nézek én, megvallom, annyit hátra, mint 
sok hazámfia, hanem inkább előre; nincs annyi gondom tudni: 
valaha mik voltunk, de inkább átnézni: idővel mik lehetünk s mik 
leendünk. A múlt elesett hatalmunkbúl, a jövendőnek urai va-
gyunk. Ne bajlódjunk azért hiábavaló reminiscentiákkal, de bírjuk 
inkább elszánt hazafiságunk s hív egyesülésünk által drága anya-
földünket szebb virradásra. Sokan azt gondolják: Magyarország – 
volt; – én azt szeretem hinni: lesz! 

OLVASÓLÁMPA 
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HORPÁCS 
 

Nógrád megye egyik legapróbb településén mind-
össze százhatvanhatan élnek. A község Balassa-
gyarmattól tizenöt kilométerre délnyugatra, lankás 
dombok közötti völgyben található. A Horpács név 
a falu elhelyezkedésére utal, horpadást jelent. A 

település a Palóc út egyik állomása, és Borsosberény, Dejtár, Drégelypalánk, Hont, Ipolyve-
ce, Nagyoroszi, Patak, Pusztaberki, valamint Érsekvadkert mellett tagja a Sugárkankalin Tu-
risztikai Egyesületnek is. Horpácson élt Madách Imre jó barátja, Szontágh Pál. Ide nősült 
Nagy Iván genealógus, történész, a Nógrád Megyei Múzeum alapítója. Mikszáth barátja, a 
festőművész Benczúr Gyula is gyakran megfordult a festői szépségű faluban.  

Mikszáth-kúria ● Ifjú Mikszáth Kálmán tervei alapján 1906-ban 
építettek eklektikus-neoklasszicista stílusú kúriát Horpácson. A 
falu csodálatos környezetben, a Börzsöny, az Ipoly folyó és a 
Cserhát hegység között helyezkedik el, bizonyára gyakran ihlették 
meg az írót az épület előtti park hallgatag fái, amint a tornácon 
üldögélve szivarozott. Ifj. Szabó István 1999-ben felavatott szobra 
egy ilyen pillanatot örökít meg. Az irodalomtörténeti kiállítás az író 
születésének 150. évfordulóján újult meg, dokumentumok, családi 
fotók, bútorok láthatók, s a falakon számos találó Mikszáth-idézet 
sorakozik: „Az emlékeimre érzékeny vagyok. Nekünk íróknak 
úgysincs más vagyonunk, csak emlékeink és álmaink.” Az író 
felesége, Mauks Ilona Mikszáth halála után a horpácsi kúriában 
maradt, ott írta visszaemlékezéseit, s ott is halt meg 1926-ban.  

SKANDINÁV SKANDINÁV 
REJTVÉNYREJTVÉNY 

(Forrás: skandomata.hu)  
 

A képen látható altá-
bornagy fontos szere-
pet töltött be az 1848/-
49-es szabadságharc-
ban. A rejtvény első 
sorában elrejtett ütkö-
zetben ő állt a magyar 
sereg élén. A megfej-
tés beküldésének ha-
tárideje: 2016. október 
6.,  csütörtök, éjfél. 
 

A 2016. augusztusi 
rejtvény megfejtése: 
Elek Ilona (tőrvívás), 
Balczó András (öttusa). 
Tíz helyes megfejtés 
érkezett. A három sze-
rencsés nyertes: 
Gajdó András, Király 
Istvánné, Szabóné 
Kántor Szilvia. 
 

A nyeremények a 
könyvtárban vehetők át 
nyitvatartási időben. 
Minden megfejtőnek 
gratulálunk!  

Szeptember 27. – a turizmus világnapja ● Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének 
(UNWTO) kezdeményezésére a turisztikai ágazat 1980 óta minden évben szeptember 27-én 
ünnepli a turizmus világnapját. E napon az egész világon a turizmus jelentősége és annak 
társadalmi, kulturális, politikai és gazdasági értéke kerül a középpontba. Az idei évben a vi-
lágnap témája az akadálymentes turizmus, a mottója pedig: „Tourism for All!” (Turizmus 
mindenkinek!)  Hiszen mindenkinek joga van megtapasztalni a világ sokszínűségét és szépsé-
gét, legyen akár fogyatékkal élő, akár mozgásában csak átmenetileg korlátozott. Taleb Rifai, a 
Turisztikai Világszervezet főtitkára szerint rendkívül fontos, hogy az akadálymentesítés a 
mindenkori turizmuspolitika és az üzleti stratégiák központi elemévé váljon.  
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Bemutatkozik a 
ráckeresztúri csapat új 

edzője 
 
1961-ben születtem Nagykani-
zsán. 1970-ben költöztünk 
Százhalombattára, és itt kezd-
tem el futballozni 1976-tól. 
1978-ban, tizenhét évesen már a 
megyei I. osztály felnőtt csapa-
tában játszhattam, majd az ak-

kori bajnokcsapat tagjaként 1985-től 1989-ig NB III-ban 
balhátvédként. Ezt követően egészségügyi probléma miatt 
abba kellett hagynom a futballozást; kiderült, hogy csípőko-
pásom van. Hogy ne kelljen elszakadnom a kedvenc spor-
tomtól, elvégeztem az edzői iskolát, majd a százhalombattai 
serdülő csapat edzője lettem. 1991–1996 között Pusztasza-
bolcson voltam a felnőtt csapat edzője. A megyei III. osz-
tályból már az első évben sikerült bajnokként a megyei II. 
osztályba, majd ezt követő évben a megyei I. osztályba fel-
jutnunk. 1996-ban megkerestek a vezetők Iváncsáról, és itt 
folytatódott tovább a pályafutásom. Hasonló sikereket ér-
tem el az itteni csapattal; sikerült a megyei II. osztályból az 
I. osztályba feljutni a csapattal. Itt három évet töltöttem el, 
és említést érdemel, hogy az akkori fiatal játékosokkal, aki-
ket Ercsitől kaptunk „kölcsön”, sikerült a Magyar Kupából 
kiejtenünk az NB III-as mezőnyben szereplő Ercsi csapatát. 
Így lettem 1999-től két évig az Ercsi Kinizsi NB III-as csa-
patának edzője. 2001-től egy időre befejeztem az edzői tevé-
kenységemet, mert elindítottuk saját vállalkozásunkat. Mint 
az köztudott, bútorgyártással foglalkozom, és emellett nem 
tudtam volna teljes körűen a sporttevékenységet folytatni. 
2012-ben ismét megkerestek Pusztaszabolcsról, amire igent 
mondtam. Újabb négy évet töltöttem el ott.  

2016 tavaszán újabb megkeresések voltak, amelyek 
közül a ráckeresztúri csapatot választottam. Szép fel-
adat és hatalmas kihívás megfelelni egy ilyen ambició-
zus, fiatalokkal teli „újonc” csapatnál. Megemlíteném, 
hogy nem sikerült a játéktól sem teljesen elszakad-
nom: a „vérem volt, van és lesz”! Levezetésként a 
százhalombattai öregfiúk csapatát erősítem a Buda-
pest Bajnokság II. osztályában. 
     Végül, de nem utolsósorban néhány mondat a 
családomról. Harmincegy éves házasok vagyunk, két 
felnőtt gyermekkel, akik közül a fiúgyermekünk már 
négyévesen megkezdte a focival való ismerkedést. Őt 
tizenhat éves korában szerződtette az FTC profi lab-
darúgónak, és játéklehetőséget kapott az FTC UEFA-
kupa mérkőzésein is. Két évet töltött a Siófoki NB I-
es csapatánál, most újra az FTC szerződtetett focistá-
ja, jelenleg a Soroksár NB II-es csapatának kölcsön-
adott játékosa. Lassan harmincéves, és még mindig aktív 
futballista.  
     Kérném a ráckeresztúri embereket, hogy eredménytől 
függetlenül támogassák településük „kis” csapatát azzal, 
hogy minél többen megtisztelik jelenlétükkel mérkőzésein-
ket. Még ezen a szinten is nehéz lesz kiharcolni a bennmara-
dást. De jelenlétük és támogatásuk erőt és önbizalmat adhat 
a játékosoknak.  

Fülöp János 

Eredmények 
Agárdi Termál csoport: MPF Ráckeresztúr–Seregélyes 0–2; 
Rácalmás–MPF Ráckeresztúr 2–2; MPF Ráckeresztúr–
Pusztaszabolcs 0–5; Nagylók–MPF Ráckeresztúr 3–1 
U19-es csapat: Vál–MPF Ráckeresztúr 8–1; MPF Ráckeresz-
túr–Pátka 0–7; Fehérvárcsurgó–MPF Ráckeresztúr 6–0; MPF 
Ráckeresztúr–Kőszárhegy 1-1 
Öregfiúk 
Adony–Ráckeresztúr 8–1; Ráckeresztúr–Ercsi Kinizsi 1–10 
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ÚTRAVALÓ ÜZENET 
„A madárnak (...) szárnya van 
és szabadsága, az embernek 
pedig egyetlen szülőföldje és 
sok kötelessége.” 

(Tamási Áron) 

Nem minden sötét és fekete         pozitivnap.hu 
 

A televízióból, az internetről zúdul ránk a feketeség. Sokkoló 
és rémisztő hírek erőszakról, természeti katasztrófákról. Csu-
pa lehangoló és elkeserítő történés, történet. Hiába mondo-
gatják a szakemberek, hogy pozitívan kell gondolkodni, a 
rosszban is megtalálni a jót, ha erre sehol, soha vagy leg-
alábbis nagyon kevésszer látunk példát. A pozitivnap.hu 

weboldal csapata elkötelezett híve a pozitív gondolkodásnak és 
életérzésnek, s hisznek abban, hogy a jó hírnek értéke van. „A 

pozitivnap.hu egyik célja, hogy betöltse azt az információs űrt, amit a hazai 
média negatív beállítottsága okoz.” Azoknak szeretnének segíteni, akiknek 
elegük van a mindent behálózó pesszimizmusból, akik a sötétség leküzdésé-
ben felemelő, erőt adó híreket szeretnének olvasni. A honlapon nincs gyil-
kosság, nincs negatív bulvár, de van sok örömteli, jó hír, szenzáció és ered-
mény – csupa olyan olvasnivaló, amely nemesíti a lelket és jó érzéssel tölt el. 
Életmódról, kultúráról, a nagyvilágban történtekről egyaránt tájékozódhat 
az érdeklődő, és érdekes, különleges fotókat is nézegethet.  
     A Kreatív rovatból például kiderül, hogy a mosogatás mókás is lehet, és 
megtudhatjuk, milyen lélekemelő tevékenységek várhatnak ránk, ha nincs 
egy vasunk se. Néhány ezek közül: „Menj el egy parkba, és futkározz, játssz 
egy kicsit, élvezd a szabad levegőt!”; „Hívd fel a nagyszüleidet, szüleidet. 
Hiányzol nekik.”; „Nézz meg egy jó filmet!”; „Menj el a könyvtárba, és add 
át magad a könyvek erejének.”; „Nézd át az e-mail fiókodat, és kíméletlenül 
töröld ki a felesleges leveleket. Járj el ugyanígy az egész számítógépeden: 
felesleges képek, fájlok, szövegek menjenek a kukába!”; „Találkozz a baráta-
iddal. De ne üljetek be kávézóba, vagy hasonló helyekre, inkább válasszatok 
egy kényelmes padot (persze kizárólag jó időben), és beszélgessetek! Úgy 
igazán, szívből.” S ha esik, érdemes a pozitív híreket böngészni.                ■ 
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Mi látható a képen? A fotó Rácke-
resztúron készült. Kérdés, hogy 
p o n t o s a n 
hol.  
     A meg-
fe j t éseket 
személye-
sen is lead-
hatják a 
könyvtár -
ban nyitva-
tartási idő-
ben, vagy 
elküldhetik 
a következő e-mail címre: 
rackereszturi.hirmondo@gmail.com 

 

Határidő: 2016. október 6., 
csütörtök, éjfél 

 

Előző havi játékunk megfejtése: a 
cukrászda homlokzatán lévő rajz 
részlete.  
     Nyolc helyes megfejtés érkezett, 
a nyertes: Kórik Alexandra. Gratu-
lálunk! A nyeremény a könyvtárban 
vehető át nyitvatartási időben. 

Üres a fészek 
 

Az idén született Borostyán, 
Bársonyka és Bodroska hama-
rabb útnak indult, őket 
kajtár gólya csalogatta ki a 
fészekből. Vonuláskor rend-
szerint a kajtár gólyák (két-
három-négy éves, még nem 
ivarérett vagy ivarérett, 
 pár nélkül maradt gólyák) 
indulnak útnak elsőnek. A 
szülők, Timi és Misi marad-
tak még, hogy fölerősödje-
nek a nagy út előtt. Augusz-
tus végén üres lett a fészek. 
A ráckeresztúri gólyacsalád 
életét Damak Lászlóné gólya-
figyelő kameráján keresztül 
hónapokon át nyomon kö-
vethettük. Bízunk benne, 
jövőre épségben hazatérnek 
majd gólyáink.                   ■ 


