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Erdőben
Sötétzöld sátoros
Erdőben járok.
Kevély tölgyfák alatt
Szerény virágok.
A fákon madarak,
Virágon méhek.
Ott fönn csattognak, itt
Lenn döngicsélnek.
Nem rengedez sem a
Virág sem a fa;
Hallgatják a zenét
Elandalodva.
Vagy alszanak talán?
Elszenderedtek?...
Megálltam én is és
Mélán merengek.
Merengve nézek a
Patak habjára,
Melynek nyílsebesen
Rohan le árja;
Fut, mintha kergetné
A felleg árnyát,
A fellegét, amely
Fölötte száll át.
Ekként kergettelek,
Ifjúi vágyak!
Árnyak valátok, el
Nem foghatálak – –
Menj, menj, emlékezet!
El is feledtem,
Hogy e magányba én
Feledni jöttem.

Petőfi Sándor

Májusban újra Tavaszi Vigadó
Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről
Mosoly percek
Petőfi-napok az iskolában
„Szép a mi kis falunk” – Internet Fiesta 2018
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KERESZTÚRI KISOKOS – FONTOS CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
Szent Kereszt Gyógyszertár

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

(Hősök tere 4/5.; 25/455-812)
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00

(2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20., telefon: 06-25/517-900,
06-25/517-902; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu)

Gyógyszertári ügyelet
ápr. 21., 22.: Martonvásár 06-22/569-146
ápr. 28., 29., 30., máj. 1.: Ráckeresztúr
máj. 5., 6.: Ercsi 06-25/505-790
máj. 12., 13.: Martonvásár

Egészségház
(Petőfi Sándor u. 7.;

25/455-804)

Háziorvosok rendelési ideje

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, adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok.

Dr. Bánovics Ilona
06-30/475-5781
Asszisztens: Bakonyi Éva
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
Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.;
(Péntekenként felváltva rendel a két telefon: 06-22/460-023) Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Polgármesteri Hivatalban.
háziorvos.)
Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)
Vérvétel (bejárat az udvar felől)
Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Birgány Károlyné)
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808
Vérvételhez előjegyzés szükséges! Időpont-egyeztetés a háziorvosi rendelésen
lehetséges.

Fogorvos – dr. Csongrádi Ágnes
06-20/389-0278
Asszisztens: Petrik Tiborné
Hétfő, szerda: 14.00–19.30
Kedd, csütörtök: 8.00–14.00
Péntek: 8.00–13.00
Gyermekfogászat: kedd: 8.30–12.30
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583
Védőnői szolgálat – Farkasné
Vancsura Ildikó és Peszter Zsuzsanna elérhetőségei a 6. oldalon olvashatók!

Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba

R Á C K E R E S Z T Ú R I M O S O LY Ó V O D A
(2465 Ráckeresztúr, Korniss u. 25.)
Telefon: 06-25/455-824; 06-20/852-0342; e-mail: mosolyovoda@rackeresztur.hu

Étkezés lemondása és rendelése reggel 8 órától 10 óráig:
06-20/852-0332
Posta (2465 Ráckeresztúr, Ady Endre u. 22.) Telefon: 25/455-819. Nyitva
tartás: hétfő−péntek: 8.00−12.00; 12.30−16.00 (ebédidő: 12.00−12.30)
Takarékszövetkezet (2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5.)
Telefon: 25/455-074; 30/435-7047. Nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök:
7.30–15.30, szerda: 7.30–16.30, péntek: 7.30–14.30 (ebédidő: 12.00–12.30)
A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői ● Vízszolgáltatás: Varga Zoltán
06-30/598-1269; Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/8195607, Gondi Géza 06-30/868-2293

06-20/852-0351. Rendel kéthetente
csütörtökön: 13.00–15.00. IdőpontVertikál Zrt. (hulladékszállítás) ● Ügyfélszolgálat címe: 2451 Ercsi, Mártíegyeztetés szükséges!

Orvosi ügyelet

rok útja 47. Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00–17.00; szerda: 7.00–16.00;
péntek: 7.00–13.00; telefon: 06-30/990-5327; e-mail: ercsi@vertikalrt.hu

Készenléti sürgősségi ügyelet
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuE.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (www.eon.hu)
álisan rendelő háziorvos.
Hibabejelentő: 06-80/533-533
Sürgősségi betegellátás
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039; Körzeti megbízott: Szilukács Krisztián,
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól Vásári Dénes: 06-20/210-5166 – Polgárőrség: 06-70/211-6424
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepnapokon: Ercsi Egészségügyi Központ
MENTŐK: 104
RENDŐRSÉG: 107
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021)

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

Falugazdász – Bodnárné Jávori
Tímea 06-70/199-2773

TŰZOLTÓK: 105 SEGÉLYHÍVÁS: 112
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél

A múlt intő szava
A március 15-i megemlékezésen a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola negyedik osztályosai elevenítették föl a forradalmi
eseményeket, majd a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda Napraforgó, Pillangó és Napsugár
csoportjának műsora következett. A gyerekek felszabadultsága, a százhetven esztendővel ezelőtti eszmék és gondolatok lelkesítő üzenete a jelenlévőkre is átragadt.
Szabó József önkormányzati
képviselő mondott ünnepi
beszédet, melyben kiemelte,
„a márciusi ifjak példát mutattak nekünk. Példát a hit
és az akarat erejével. Az ő
cselekedeteik örökre meghatározzák a magyar történelmet. Erőt meríthetünk
tetteikből, felnézhetünk
áldozatkészségükre, és követnünk kell az általuk kijelölt utat.”
Az ünnepség a Hősök
kertjében álló emlékműnél
zárult, ahol az önkormányzat és a civil szervezetek
képviselői elhelyezték a
megemlékezés koszorúit, virágait.

(ó)

József Attila születésnapja, április 11-e 1964 óta a magyar
költészet napja. Gyakran tűnődöm azon, vajon olvassák-e
ma még a mindössze harminckét esztendőt élt poéta verseit. Annak idején gimnáziumi magyartanárom a következő címmel íratott dolgozatot: Miért szeretem József Attila költészetét? Valahol talán megvan még a négyoldalas
fogalmazvány, amelyben arról értekeztem, miért is fontos
számomra az a karcsú verseskötet, melyben szebbnél
szebb, gondolatébresztő költemények sorakoznak.
József Attila a „pesti, csatakos külvárosból”, a ferencvárosi Gát utcából jutott el sok szenvedés árán a szárszói
sínekig, majd még tovább: a mindenségig. Első verseskötete, a Szépség koldusa 1922-ben jelent meg, s az ifjú költőt
Juhász Gyula e szavakkal ajánlotta az olvasók figyelmébe:
„...íme a költő, aki indul magasba és mélybe: József
Attila, szeressétek és fogjátok pártját neki!”
E magasságot és mélységet járhatjuk be, ha végigolvassuk életművét. Az író, kritikus Bálint György arra
figyelmeztet, hogy „aki a vad valóság elől akar menekülni, az ne olvassa József Attila verseit.” Aki viszont az
emberi lélek legmélyebb rezdüléseire, az isteni tehetség
rímeken, metaforákon áttetsző csodálatos jeleire kíváncsi,
vegye bátran kézbe a kötetet. Felfedezheti például a kevésbé ismert avantgárd szabadverseket, mint amilyen a
Kopogtatás nélkül: „Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, / de gondold jól meg, / bántana, ha azután
sokáig elkerülnél.”

Gajdó Ágnes

Májusban újra Tavaszi Vigadó
A tavalyi rendezvényhez hasonlóan újra lesz Tavaszi
Vigadó. 2018. május 19-én, szombaton, 14 órától
hajnali 2 óráig az önkormányzat és a Ráckeresztúri
Iskolásokért Alapítvány fesztivált szervez, a helyszín
a tornacsarnok és környéke. Célunk, hogy minden
korosztály számára kellemes, szórakoztató programot
kínáljunk.
Fellépnek:
● a százhalombattai Metronóm Dobiskola növendékei (dobparádé)
● Dupla Kávé együttes (mulatós zene)
● Miskolci Illés Emlékzenekar (MIEZ) – Szörényi
Levente ajánlásával
● Fekete Lakkcipők (Komár László emlékzenekar)
● Bananas Zenekar – hajnalig tartó utcabál
Belépődíjak:
Felnőtt jegy: 800 Ft/fő
Nyugdíjas jegy: 600 Ft/fő
Diákjegy (10–18 éves korig): 300 Ft/fő
Gyerekeknek a belépés 3 éves korig ingyenes, a jegy
ára 3–10 éves korig 300 Ft/fő.
További információk a hamarosan megjelenő plakátokon és a honlapon találhatók. Szeretettel várjuk
kikapcsolódni, szórakozni vágyó vendégeinket!
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány
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Tájékoztatás
elektronikai
hulladékgyűjtésről
Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat
képviselő-testülete 2018. márciusi ülésein hozott Községünkben idén
döntésekről:
is lehetőség lesz a
háztartásokban fel● Döntöttünk az iskola és az óvoda működésével kapgyűlt
elektronikai
csolatos kérdésekről.
hulladékok
leadására.
● Elutasítottuk az Ercsi Járóbeteg Szakellátó 2018. évi
Az elektronikai
pénzügyi tervét.
hulladékokat a volt
● Elbíráltuk a civil szervezetek támogatás érdekében
gázcseretelep területén (Ráckeresztúr, Hősök tere)
benyújtott pályázatait.
a következő időpontban lehet leadni:
● Döntöttünk önkormányzati épületek érintésvédelmi,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HÍREK

2018. április 28., szombat, 8–12 óra

tűzvédelmi felülvizsgálatáról.
● Meghosszabbítottuk a Vodafone Magyarország Zrt.vel kötött bérleti szerződésünket.
● Elfogadtuk az önkormányzat és intézményei éves
összesített közbeszerzési tervét.
● Jóváhagytuk az új gyermekorvossal, dr. Nagy Katalin
tárnoki doktornővel kötendő szerződést.
● Támogattuk a védőnők szakmai munkájához szükséges táblagépek beszerzését.
● Elfogadtuk a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést.
● Zárt ülésen döntöttünk a települési támogatásokról.
● Április 4-i rendkívüli ülésünkön kiválasztottuk a
vis maior pályázatban szakértőként közreműködő vállalkozót.

között.
A hulladékot a kijelölt területre polgári felügyelet
mellett tudják majd elhelyezni.
Amennyiben
legalább
100
kilogramm
e-hulladék gyűlik össze, lehetőség van a „Házhoz
megyünk érte akció” szolgáltatás igénybevételére.
Ezt a 06-1/269-02-34-es telefonszámon 2018.
április 27-ig munkanapokon 8–12 óra között lehet
egyeztetni.
Az év második felében is lesz e-hulladék gyűjtés, erről ismételten tájékoztatjuk Önöket.
Részletes tájékoztatót a www.rackeresztur.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján találnak.

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal

Házhoz menő lomtalanítás – A Vertikál Zrt. tájékoztatása
A Vertkál Zrt. 2013-tól új szolgáltatásként bevezette az évente egy alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom – feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok – háztól történő elszállítását. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagokat a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása
érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve szállítják el.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem szállítják el:
● gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb
mezőgazdasági, ipari hulladék;
● elektromos, elektronikai készülékek (pl. tévékészülék, hűtőgép); veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
● heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék.
Az évi egy alkalommal történő lomtalanításért külön nem kell fizetni, annak díját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza. Az elszállítás feltétele ezért az, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka.
Kérjük, hogy lomtalanítási igényét az alábbi megadott térségi elérhetőségen jelezze a közszolgáltatónak.
Adonyi térség: Telefon: 06-25/504-520; e-mail: info@deszolg.hu

H

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI

NAPTÁR

,
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Kormányablak nyílt Ercsiben
Ercsiben, a Fő utca 27. szám alatt április elején nyitotta meg ünnepélyesen kapuját az új, minden tekintetben modern, hat munkaállomással és fotófülkével működő, akadálymentesített kormányablak.
Ráckeresztúr lakosai így már nemcsak Martonvásáron, hanem itt is intézhetik majd ügyeiket, ami
remélhetőleg még tovább csökkenti a várakozási
időt, és még hatékonyabbá teszi az ügyintézést.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.00–17.00
Kedd: 8.00–12.00
Szerda: 8.00–16.00
Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–12.00

Új hulladéktárolók a temetőben

A temetőben időszakosan a kukakonténerek befogadó képességét meghaladó mennyiségben
jelentkező hulladék kezelésére a temetőben két
helyen rácsos tárolókat állítottunk fel. Kérjük,
hogy a rácsos tárolókba szíveskedjenek elhewww.rackeresztur.hu lyezni a zöldhulladékot (koszorú, virág, gally,
stb.). A műanyag, fém, üveg hulladékot, kérjük,
továbbra is a szemétgyűjtő konténerekbe
YŰJTSÜK ÖSSZE ÉRTÉKEINKET hogy
helyezzék el.
Tisztelt Ráckeresztúriak!
A tisztaság megőrzése közös érdekünk, ehhez
Gondolkodtak már azon, hogy milyen értékek találha- kérjük együttműködésüket!
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
tók a településen, ahol élünk?
Nemcsak a műemlékek, szobrok, régi épületek
értékesek, hanem mindaz, amit mi magunk készítünk,
amire büszkék vagyunk. Legyen szó akár a negyvenéves Pávakörről, akár a Kanálisról vagy a hagyományos szüreti felvonulásról.
Kérjük, javasoljanak értékeket, hogy közösen bővítsük a Ráckeresztúri Települési Értéktárat. Minden
érték, amit a közösség tagjai annak tartanak. Várjuk
ötleteiket, javaslataikat – írásban vagy akár szóban!

Friss hírek,
információk:

G

!

Bereznai Istvánné
a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság elnöke

HELYI ÉRTÉK ● KORNISS ISTVÁN JEGYZŐ
ALÁÍRÁSA

Működik az új kazán
A tavalyi kormányhatározattal megítélt támogatásból már üzemel az óvodában az új kazán, amivel akár negyvenszázalékos megtakarítás is elérhető lesz a fűtési költségekben.
■

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK
ENGEDÉLYEZETT IDŐPONTJA

Minden kedden 14–20 óra között.
Minden szerdán 8–14 óra között.
Minden szombaton 8–12 óra között.
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Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről

II. számú védőnői körzet –
Farkasné Vancsura Ildikó védőnő

A gondozotti létszám lehetővé tette, hogy 2017. január
1-jétől Ráckeresztúron az önkormányzat két védőnői körze- Telefonos elérhetőség, időpontkérés:
20/225-1820
tet alakítson ki. A két körzetet Peszter Zsuzsanna és
E-mail:
vedono.rackeresztur@gmail.com
Farkasné Vancsura Ildikó védőnő látja el. Farkasné
Nők, várandós anyák részére tartott
Vancsura Ildikó 2018. május hónaptól ismét munkába áll.
tanácsadás: kedd 8–10 óra
Csecsemő-,
gyermek-, ifjúsági tanácsadás:
Rendelkezésre állási idő: mindennap 8-tól 16 óráig
kedd 10–12 óra
Ez idő alatt mind személyesen, mind telefonon a két védőnő
elérhető. Kérjük, hogy ebben az időtartamban szíveskedjenek a tanácsadásokra időpontot kérni, különböző telefonszámokról, orvosi elérhetőségekről érdeklődni. Munkaidőn
kívül csak sürgős esetben keressék őket (baleset, vészhelyzet, stb.).
A két védőnői körzet felosztása a következő:
A II. körzethez tartozik a Ráckeresztúri Petőfi Sándor
Általános Iskola iskolavédőnői ellátása.
I. számú védőnői körzet –
Peszter Zsuzsanna védőnő
A tanácsadási időpontokban a védőnők a tanácsadóban
Telefonos elérhetőség, időpontkérés: elérhetők, az ellátás előre egyeztetett időpontban történik a továbbiakban is. Tanácsadástól eltérő időpont ter20/852-0351
mészetesen megoldható. Az előzetes egyeztetés nélkül
E-mail: rackeresztur.vedono@gmail.com
érkezőktől türelmet kérnek.
Nők, várandós anyák részére tartott
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
tanácsadás: szerda 8–10 óra
Csecsemő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás:
szerda 14–16 óra

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

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

Szeretettel köszöntjük

Jávorik Margit

nénit

90.

születésnapja alkalmából!
További sok erőt és jó egészséget kívánunk:
Ráckeresztúri „Őszirózsa” Egyesület vezetősége és tagjai

„A legszebb művészet tudod mi,
Derült szívvel megöregedni.
Pihenni, hol tenni vágyol,
Szó nélkül tűrni, ha van, ki vádol.

Nem lenni bús, reménye vesztett,
Csendben viselni el a keresztet,
Irigység nélkül nézni végig
Mások erős, tevékeny éltit…”

2018. április

MOSOLY PERCEK
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Sikeres pályázatok

A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2018 februárjában elnyerte a Soproni Egyetem Benedek
Elek Pedagógiai Kar bázisóvodája címet. Ez feljogosítja az óvodát arra, hogy a kar hivatalos partnerintézményeként szakmai gyakorlatra fogadja az egyetem hallgatóit, ugyanakkor lehetőséget nyújt arra is, hogy az óvoda pedagógusai részt vegyenek a kar szakmai
programjain, rendezvényein.
*
A KEHOP-1.2-15-2016-00018 számú „Megyei klímastratégia és megyei éghajlatváltozási platform létrehozása Fejér
megyében” projekt keretében, a Fejér Megyei Önkormányzat 2017 novemberében rajzpályázatot hirdetett óvodások
részére „Klímaváltozás Fejér megyében” címmel. Napraforgó és Pillangó csoportos gyermekeink nagyon szép pályamunkákat készítettek. Név szerint: Baki Zalán, Balogh Olivér,
Bársony Botond, Erdődi Réka Katalin, Gazsi András, Huber Milán, Kovács Boglárka, Kovács
Noémi, Leicinger Levente Kristóf, Makkai Attila, Óanna Bence, Somodi Zétény, Süveges Barbara,
Szitai Erika.
2018. március 21-én a székesfehérvári Megyeháza dísztermében került sor a projekt
záró konferenciájára és a rajzpályázat díjátadására. A rendezvényre óvodánk vezetősége
is meghívást kapott, ahol örömmel vettük át az emléklapokat. Gratulálunk gyermekeinknek a színvonalas munkákhoz.

Baki Bálintné

Vizsgával zárult a tanfolyam
Mint arról már beszámoltunk, a három település – Martonvásár, Tordas, Ráckeresztúr – által működtetett és ezek
tűzvédelmét segítő Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület február közepétől
a
ráckeresztúri iskolában tartotta önkéntes
tűzoltó
tanfolyamát,
amely április 7-én
sikeres vizsgával
zárult. Ráckeresztúrról
nyolcan
(Bognár
Zoltán,
Cserna László, Gajdó Gábor, Lukács János, Orosz Vilmos, Szabó
Zoltán, Szalay László, Zsigmond Pál) végezték el a tanfolyamot, így velük együtt már tizennégy fő rendelkezik valamilyen fokú tűzoltói képzettséggel, akik hivatalosan beavatkozhatnak egy-egy
káreseménynél.
Hatan (Bádovszki
Csaba, Bóna Vince,
Dienes Gábor, Molnár Krisztián, Simon
László,
Venczkó
Tamás) a kezdetektől tagja a csapatnak. A frissen
végzettek május
5-én, szombaton,
a martonvásári BBK Művelődési Központ udvarán rendezendő tűzoltónapon ünnepélyes keretek között veszik át a
bizonyítványukat, melyre mindenkit szeretettel várnak a
szervezők. Hamarosan bemutatjuk az egyesület működését, jövőbeni terveit.

DG
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A XXIX. Zrínyi Ilona Matematikaversenyen az iskola tizenkét tanulója indult. Az első, területi fordulót és a megyei eredményhirdetést Székesfehérváron, a Hétvezér Általános Iskolában rendezték.
Elek Miklós (7. b) a 9., Török Regina (8. a) a 13. helyen végzett.
*
A Martonvásáron megrendezett Járási Memória
Bajnokságon Glócz Tamás
(4. b) és Dobi János (8. a)
tanulók első helyezést
értek el, Izsó János (8. a) a
3. helyen végzett.
*
Vidám történelmi vetélkedőn vett részt Adonyban március 6-án
két ráckeresztúri csapat. A Mészáros Hajnalka–Dobi Erika és a
Horváth Hunor–Pintér Olivér páros szépen helyt állt.
*
A Pázmándon március 21-én megrendezett
szavalóversenyen Tamás Gréta első osztályos tanuló 3.
helyezést ért el.
*
A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia XIX.
nyelvÉSZ nemzetközi anyanyelvi tanulmányi verseny
második fordulóját március 23-án rendezték Székesfehérváron. A megyei döntőn Kristóf Ágnes 6. osztályos
tanuló II. lett.

Keresztúr-kupa 2018
A hagyományos területi matematika- és logikaversenyt a Petőfihéten rendezték. Ercsi, pázmándi,
tordasi, váli és ráckeresztúri ötödikesek mérték össze tudásukat. A
hazai csapatban Ónody Ágnes,
Kalocsai Levente és Peszeki Bálint
kapott helyet.
A változatos feladatokból álló
versenyt a Váli Vajda János Általános Iskola együttese nyerte, második lett az Ercsi Eötvös József Általános
Iskola, harmadik a Pázmándi Kempelen Farkas Általános Iskola csapata. ■

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola
(2465 Ráckeresztúr, Szent János tér 31.)
Igazgató: Gergics Mihályné
Igazgatóhelyettes: Orbán Erika
Iskolatitkár: Pollák Csilla
Telefon: 06-25/455-806 (Szent János téri épület)
06-25/455-823 (Hősök téri épület)
E-mail: alsosuli@rackeresztur.hu

Tisztelt Támogatóink!
Kedves Ráckeresztúriak!
Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák alapítványunkat. Adományukat tanulóink javára használjuk fel.
A következő címre várjuk a felajánlásokat:

Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány
Adószám: 18489509-1-07

2018. április
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Versenyeredmények

Petőfi-napok az iskolában

Alsó tagozat

A hagyományok szerint, a diákönkormányzat szervezésében idén
is megrendeztük iskolánk névadójának tiszteletére a Petőfinapokat.
Március 8-án tanulóink évfolyamok szerint, tanulmányi versenyen mérhették össze tudásukat. Ezt követte a szépíróverseny,
melyen minden tanulónak egy magyar költő szép, tavaszi versét
kellett hibátlanul lemásolnia.

Tanulmányi verseny ● 1. évfolyam: I. Maros Vivien,
II. Garamszegi Gergő, III. Békes Gergő; 2. évfolyam:
I. Speier Panka, II. Süveges Boglárka, III. Sörös Mira;
3. évfolyam: I. Kovács Ádám, II. Tar Bendegúz, III. Szegedi Abigél; 4. évfolyam: I. Cserna Gréta; II. Zatkó Zénó;
III. Mihály Zoltán
Szavalóverseny ● 1. évfolyam: I. Garamszegi Gergő;
II. Leicinger Mercédesz, III. Drevenka Amira; különdíj:
Békes Gergő; 2. évfolyam: I. Vajdics Bendegúz,
II. Fuszenecker Zalán, Cserna Márton, III. Zsigmond Réka,
Vasadi Virág; különdíj: Mádai Kíra, Bársony Boglárka;
3–4. évfolyam: I. Cserna Gréta, II. Darvas-Tanács Ajsa,
III. Lőke Viktor; különdíj: Durányik Sára
Informatikaverseny ● 4. évfolyam: I. Zatkó Zénó,
II. Cserna Gréta, III. Hertelendi Dávid, Mihály Zoltán
Szépíró verseny ● 1. évfolyam: I. Maros Vivien,
II. Békes Gergő, III. Budai Csaba; 2. évfolyam:
I. Novozánszki Bíborka, II. Mádai Kíra, III. Parti Vanessza,
Sörös Mira; 3. évfolyam: I. Szegedi Abigél, II. Tóth Mira,
III. Kalocsai Dániel; 4. évfolyam: I. Tóth Kíra; II. Kihári
Adrienn; III. Darvas-Tanács Ajsa, Bilszki Barbara
Énekverseny ● 1. és 4. évfolyam: I. Maros Vivien (1. a)
és Darvas-Tanács Ajsa (4. a), II. Tamás Gréta (1. a),
III. Tóth Kíra (4. a); 2. évfolyam: I. Darvas-Tanács Sára,
Zsigmond Réka, II. Sörös Mira, Speier Panka,
III. Novozánszki Bíborka, Lukács Krisztián; különdíj:
Cserna Márton
Idegen nyelvi szépkiejtési verseny ● Német – 2. évfolyam: I. Zatkó Anna, Dienes Regina, II. Sörös Mira;
III. Lukács Krisztián; 4. évfolyam: I. Tóth Kíra, II. Kocsis
Nóra, III. Lőke Viktor ● Angol – 2. évfolyam: I. Vasadi
Virág, II. Regdony Roland; III. Ruzsa Edina, Pálinkás
Bianka; 3–4. évfolyam: I. Zatkó Zénó, II. Cserna Gréta,
III. Susányi Tamás, Mészáros Rebeka

Március 12-én került sor a már hagyományos szavalóversenyre,
ahol minden korosztály képviseltette magát színvonalas versmondásával (a képen a díjazottak – a szerk.). Köszönettel tartozunk a zsűri
tagjainak, akiknek nem volt könnyű feladatuk az elbírálás során
(Gergics Mihályné igazgató; Gajdó Ágnes, a Ráckeresztúri Hírmondó szerkesztője; Lukács Zsuzsanna pedagógiai asszisztens).
Ezt követte másnap az újításnak számító népdaléneklési verseny, melyet a gyerekek nagy izgalommal vártak. Itt számos gyönyörű magyar nép- és gyermekdalt hallhattunk. (A zsűri tagjai:
Gergics Mihályné igazgatónő; Bereznai Istvánné, a Ráckeresztúri
Iskolásokért Alapítvány kuratóriumának tagja; Lukács Zsuzsanna
pedagógiai asszisztens.)
A rendezvénysorozatot az 1848-as forradalom és szabadságharc 170 éves évfordulójának emlékére megrendezett iskolai ünnepség zárta, ahol a 4. a osztályos tanulók színvonalas műsorukkal méltóképpen emlékeztek meg történelmünk nagyjairól
Felső tagozat
(felkészítő tanárok: Pintér Piroska, Gajdó Tímea).
Honfoglaló verseny ● Csapat – I. Garai Hanna–Kristóf
Gajdóné Csillár Enikő
***
Ágnes, II. Garai Fanni, Mészáros Hajnalka, Török Regina,
III. Izsó János, Szegedi Krisztián, IV. Török Máté, Tóth A felső tagozaton is számos versenyen vehettek részt tanulóink.
Dominik, Németh Tamás. Egyéni – I. Kristóf Ágnes, Március 8-án a Honfoglaló versennyel indult a programsorozat, ez
II. Nagy Ruben, III. Cseprekál Zsombor; különdíj: Elek teljesen új, a tanulók körében nagyon népszerű, jó hangulatú verseny volt, ahol csapatban és egyéniben is megmérethették maguMiklós
Szavalóverseny ● 7–8. évfolyam: I. Török Regina, Garai kat a gyerekek. Március 9-én asztalitenisz-versennyel folytatódott
Lilla; II. Juhász Zsolt; III. Garai Fanni. Különdíj (5–6. évfo- a hét, itt nemes küzdelmet vívtak a dobogós helyezésekért.
A hétfői felsős szavalóverseny a 7–8. évfolyam körében volt
lyam): Czubók Csenge, Ónody Ágnes
inkább népszerű, nagyon szép szavalatokat hallhattunk; remélheJátékos anyanyelvi vetélkedő (novembertől havonta) ●
tőleg az 5–6. évfolyam is kedvet kap jövőre. Március 10-én, ked5–6. évfolyam: I. Garai Hanna–Kristóf Ágnes, II. Czubók
den az idegen nyelv is helyet kapott a versenyek sorában, minden
Csenge–Glócz Viktória, III. Vagyóczki Szilvia–Turai Kíra.
évfolyamról részt vett egy-egy csapat a záró versenyen, ugyanis
7–8. évfolyam: I. Garai Lilla–Török Regina, II. Somodi
ezt a versenyt már korábbi négy írásbeli forduló előzte meg.
Levente–Ferenczi Dávid, III. Garai Fanni–Fleischer Edina.
Szerdán a szép március 15-i megemlékezés nem zárta le a
Asztalitenisz-bajnokság ● I. Somodi Levente, II. Ferenczi
versenyek sorát, hiszen ezen a délutánon rendeztük meg a KeDávid; III. Elek Miklós, IV. Mészáros Hajnalka
resztúr-kupa nevű matematikaversenyt, melyet 5. évfolyamos
Németverseny (többfordulós) ● 5. évfolyam: I. Apró Maja.
csapatoknak hirdettünk meg a környék iskoláiban. A váli iskola
Részt vett: Apró Maja, Peszeki Bálint, Ács Adrienn, Vas Betticsapata első, az ercsi iskola csapata második, a pázmándi csapat
na; 6. évfolyam: I. Csesztregi Eleonóra, 2. Kocsis Csenge,
pedig harmadik helyezést ért el.
3. Varga Lóránt. Részt vett: Pammer Jázmin, Bendák Gyula,
Reméljük, mindenki jól érezte magát a rendezvényeken, s bíCsák Lili, Csesztregi Eleonóra, Kocsis Csenge, Pető Dominik, zunk abban, hogy a résztvevők tudása is gyarapodott. Gratulálunk
Varga Lóránt; 7. évfolyam: I. Pintér Olivér. Részt vett: Pintér a díjazottaknak, de ne csüggedjenek azok sem, akik idén nem
Olivér, Zsigmond Lara; 8. évfolyam: I. Németh Levente. Részt értek el helyezést, hiszen jövőre is lesz lehetőségük.
vett: Németh Levente, Barabás Boglárka, Fleischer Edina
Orbán Erika igazgatóhelyettes
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Indul a gólyaévad – megérkezett Timi és Misi

Tisztelt Ráckeresztúriak!
Adójuk 1%-ával segíthetnek a
településen működő civil szervezeteknek. Kérjük, a bevallás elkészítésekor ne
feledkezzenek el a helyi egyesületekről. (A szervezet adószámát kell a rendelkező nyilatkozaton
feltüntetni.)

Ráckeresztúri „Őszirózsa”
Nyugdíjas Klub Egyesület
Adószám: 18496608-1-07
Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség
Adószám: 18491603-1-07
Református Rehabilitációs Alapítvány
Adószám: 18492415-1-07
Szív Csücske Alapítvány
Adószám: 18731349-1-07

golyakamera.livenetwork.hu

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

Ajánlja fel adója egyik 1%-át valamely egyháznak!
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
A Magyarországi Református Egyházé: 0066.
Bővebb információ: http://www.nav.gov.hu/nav/
szja1_1/technikai_szamok
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A dohányzás mint levegőszennyező tényező
Sokan tudhatjuk, hogy április 7-én van az egészségügyi
világnap, ennek a napnak a tiszteletére szeretnék néhány
szót ejteni az egyik leggyakoribb káros szenvedélyről, a
dohányzásról. A dohányzás során nemcsak az emberi szervezetet érik károsító
hatások, hanem a
dohányzással keletkezett füsttel a környezetünket is jelentős mértékben károsítjuk.
De vajon honnan ered a dohányzás? Kolumbusz
1442-ben Kuba szigetén ismerkedett meg a dohányzás
szokásával. 1560-ban a lisszaboni francia követ, Jean
Nicot egy maréknyi dohánynövényt ültetett el a virágoskertjében, mert gyönyörködni akart annak rózsaszínű
virágjában. Később róla nevezték el a dohány egyik hatóanyagát, a nikotint. Már korábban is hallott a dohány állítólagos gyógyerejéről, ezért Párizsba vitte a dohányt,
ahol hamarosan a vízkór, a tüdővész, a fekélyek, a kóros
elhízás, a szemölcsök, a tyúkszemek és még sok más
betegség elleni csodaszerként használták.
A XVI. század végén felfedezték, hogy ha az illatos
dohányból nyert port az ember az orrába szippantja, sajátos izgató érzéshez juthat. Ez lett a tubák.
A harmincéves háború idején a katonák terjesztették el
Európában a pipázást és a dohányrágást. A szivar csak
később vált népszerűvé Európában, a feltörekvő polgárság jelképévé vált.
Magyarországra a környező országokhoz képest kissé
késve érkezett a dohány és maga a dohányzás. Eleinte
mint gyógynövény, majd pedig mint élvezeti cikk terjedt el.
Nagyobb mértékű termesztése a XVIII. században kezdődött főleg a keleti országrészben. Ma is főként SzabolcsSzatmár-Bereg megyében termesztik.
Sokan nem is gondolnánk, de egy cigaretta elszívásakor két liter füst képződik. Ha dohányfüstről beszélünk,
akkor általában a főfüstöt értjük, amely a cigaretta szívásakor keletkezik. Ez az összes füstmennyiség egyharmada, vagyis a keletkezett füstmennyiség kétharmad része
jut a környezetünkbe. A szívások között is termelődik füst,
melyet mellékfüstnek nevezünk. A főfüst és a mellékfüst
összetétele nem azonos. A mellékfüst nagyobb mértékben tartalmaz szén-monoxidot, ez az, ami károsítja a
passzív dohányosok szervezetét. Fontos még tudni, hogy
a cigaretta a vége felé egyre inkább erősödik, nagyobb
lesz a nikotintartalma, és töményebben tartalmazza az
égéstermékeket, mint az elején.
A dohány három legfontosabb hatóanyaga: a nikotin, a
kátrány és a szén-monoxid.
Nikotin: Színtelen, kellemetlen szagú, rendkívül mérgező folyadék, amely levegővel érintkezve oxidálódik
(barnásan elszíneződik). Belégzéskor a szervezet a nikotin mintegy 90%-át elnyeli. A felszívódás rendkívül gyorsan végbemegy, a szájba, a légutak nyálkahártyájába és
az emésztőszervekbe. A felszívódott nikotin maximum
10%-a ürül ki a vizelettel.
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Kátrány: A dohányfüstben jelentős mértékben megta- F
lálhatóak a kátrányanyagok. Itt azokról az anyagokról Ő
beszélünk, amelyek a dohányosok ujjait, fogait és a
filtert sárgásan elszínezik. A füst kátránytartalmának A
jelentős része átjut a füstszűrőn. Egy átlagos dohá- Z
nyos esetében, aki naponta kb. 14 szál magas kátránytartalmú cigarettát szív el, tíz év alatt mintegy 1 kg E
kátrány rakódik le a tüdejében.
G
Szén-monoxid: A szén-monoxid színtelen, szagtaÉ
lan gáz, kicsit könnyebb, mint a levegő, és rendkívül
veszélyes. Egy cigaretta elszívása esetén mintegy S
15 ml szén-monoxid kerül a tüdőbe. A szén-monoxid Z
toxikus hatása szempontjából lényegesek a dohány- S
zási szokások: a letüdőzés a leszívás mélysége, a É
beszívott füst visszatartásának hossza. A szén- G
monoxid nemcsak a dohányos, de a passzív dohányo!
sok egészségét is károsítja. A füstszűrő nem hatékony
a szén-monoxid esetében, mert átengedi a gázt.
Néhány további káros alkotóelem, amely megtalálható
a cigarettában:

Az eldobott csikkek kb. huszonöt év alatt bomlanak le a
környezetben, bemosódnak a talajba, bekerülnek a vizekbe, felszívódnak a növényekbe, jelentős környezetszenynyezést okozva.
Elmondhatjuk, hogy minden egyes szál cigarettával
egészségünket és környezetünket is nagymértékben károsítjuk.
Peszter Zsuzsanna védőnő
(A képek forrása: http://dohanyzas-leszokas.mediatop.hu)

Egészségügyi világnap –
április 7.
Az ENSZ szakosított intézményeként 1948. április 7-én kezdte meg
működését az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Erre az eseményre emlékeznek világszerte az egészségügyi világnapon.
Minthogy a dohányzás napjainkban az egyik vezető, ám
leginkább megelőzhető halálok, a világnapon sok helyen
füstmentes napot is tartanak. A figyelemfelkeltés fontos,
s jó tudni, hogy november harmadik csütörtökje szintén
a füstmentes nap (Smokeout Day) elnevezést kapta. A
lényeg: legalább e napokon ne gyújtsanak rá.
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Tilos növénypárok

OLVASÓLÁMPA – A KÖLTÉSZET NAPJA

Nem minden növény érzi jól magát egymás társa- JÓZSEF ATTILA:
ságában. Vannak olyan növénypárok, amelyeket
kifejezetten tilos egymás mellé ültetni, mert ninKét hexameter
csenek jó hatással egymás fejlődésére.
Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis!
Hagymafélék és zöldborsó
Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.
Soha ne tegyünk hagymaféle mellé borsót. A vö*
röshagyma ugyanis megakadályozza a borsónö[Miként
a
tiszta
űrben
a világok…]
vény növekedését, nem fejlődnek ki rendesen a hüvelyek, és kicsik maradnak a borsószemek.
Miként a tiszta űrben a világok,
Burgonya és paradicsom
lebeg keringve bennem a hiányod
A növekvő paradicsomot és burgonyát ugyanaz a pemajd árnyék leszek s te szorongva félsz:
nészgomba támadhatja meg, így ha egymás mellé ültetóh hát ne hagyj meghalnom, amig élsz.
jük őket, a betegségek könnyebben terjednek egyik
*
fajról a másikra. A burgonyát is és a paradicsomot is
[Nincs közöm senkihez…]
egyaránt szereti a krumplibogár, ezért ha az egyiken
megjelenik, biztos, hogy rövid időn belül a másik fajon
Nincs közöm senkihez, szavam szálló penész,
is találkozhatunk vele.
vagyok mint a hideg, világos és nehéz.
Paprika és bab
*
A paprika és a bab is fogékony az antraknózis fertőzé[Ahol
a
szabadság
a rend...]
sekre. Így ha valamelyik növény megkapja ezt a betegséget, akkor könnyen fertőzött lesz a mellé ültetett
Ahol a szabadság a rend,
másik növény is.
mindig érzem a végtelent.
Sárgarépa és kapor
A népi hagyomány és tapasztalat szerint a sárgarépa és
a kapor ellenségei egymásnak.
Káposztafélék és szőlő
A szőlő közelébe vetett káposztamagvak nem tesznek
jót a bornak. A szőlőnek ugyanis savanyúbb lesz az íze, ha
valamilyen káposztafélét ültetünk a közelébe.
Fekete dió és a zöldségfélék
GYORSAN, FINOMAT
A fekete dióról már
régóta ismert, hogy zavarja a többi kerti növény életfolyamatait a gyökerei által kibocsátott anyaggal. Ez az
Kókuszkocka
anyag ugyanis mérgező, így a fa környékén gyökerező
A tésztához: 8 dkg margarin, 20
növényeket képes kipusztítani. Lehetőleg semmilyen
dkg porcukor, 2 db tojás, 1 ek
zöldségfélét ne ültessünk se a fekete dió, se más dióféméz, 2 dl tej, 1,2 dkg sütőpor, 40 dkg finomliszt
le közelébe.
A csokimázhoz: 25 dkg margarin, 25 dkg kristályFejes káposzta és brokkoli
cukor, 3 ek holland kakaópor, 1 dl tej
A brokkoli akadályozza
A beforgatáshoz: 30 dkg kókuszreszelék
a fejes káposzta magvaiA megolvasztott margarint a porcukorral felhabosítnak csírázását és az
juk, majd egyenként belekeverjük a tojásokat. Ezesetleg kikelt növények
után hozzáadjuk a mézet és a tejet, végül a sütőporral elkevert lisztet. A masszát sütőpapírral bélelt, kb.
növekedését.

KL

Gondolatébresztő…
„Két hatalmas ellensége van mindenféle
bacilusnak. Az egyik a napfény, a másik a
jóízű nevetés. ”

(Eötvös Károly)

30×27 cm-es, magas falú tepsibe simítjuk, és 180
fokon kb. 25 perc alatt világosra sütjük. A máz hozzávalóit egy lábasba mérjük, és összefőzzük.
Ha kihűlt a tészta, felkockázzuk. Ha langyosra hűlt
az öntet, egy villa segítségével belemártjuk a tésztát, majd a kókuszreszelékbe forgatjuk.
(Forrás: www.mindmegette.hu)
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IRÁNY A KÖNYVTÁR!

„Szép a mi kis falunk”
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2018. március
22. és 29. között tizenkilencedik alkalommal rendezte
meg az Internet Fiestát. A Könyvtár – internet –
egészség mottójú országos rendezvénysorozathoz a
ráckeresztúri könyvtár két programmal is csatlakozott.
Különösen az „Oh, dicső természet” című szabadtéri természetfotó-kiállítás aratott sikert, melyen a község természeti értékeit, jellegzetes növény- és állatvilágát tekinthették meg az érdeklődők. A fotókiállítás elsődleges
célja, hogy mind többen felismerjék, érdemes sok időt
tölteni a természetben, megölelni egy-egy fát, gyönyörködni a különféle felhőformákban, hallgatni a tavasszal

Fő az egészség!

Az Internet Fiesta idén az egészséget állította középpontba, így a témához kapcsolódó totót tölthettek ki a
vállalkozó kedvűek. A megfejtők valamennyien emléklapot s apró ajándékot kaptak. Köszönjük Peszter Zsuzsanna védőnőnek, hogy összeállította a feladatlapot!
Megfejtők: Tóth Mira Lotti, Cserna Gréta, Cserna
Márton, Törköly Tímea, Süveges Boglárka Viola, Szabóné dr. Kántor Szilvia, Kristóf Ágnes, Megyeri Bernadett,
Balog Larissza, Csizmarik Alexandra, Herkli Istvánné,
Purnhauser Tamás, Purnhauser Dorka, Purnhauser Lea,
Parti Vanessza Kiara, Görög Szabina, Zatkó Anna,
Bognár Sarolta, Glócz Zsuzsanna, Lukács Bianka,
Szabóné dr. Kántor Szilvia fotója
egyre aktívabb madarak énekét. A kiállítás képanyaga a Zsigmond Réka, Novozánszki Bíborka, Dobi Erika,
legnépszerűbb közösségi oldalra is fölkerült, így nem Pálinkás Bianka.
Gratulálunk valamennyiüknek, és köszönjük a játékot!
csak a Ráckeresztúron élők láthatták, ráadásul volt, aki
kedvet kapott, s a kertje legszebb növényeiről küldött
fényképeket.
A szabadtéri tárlatról nem hiányozhatott a vendégkönyv sem, melybe gyerekek és felnőttek egyaránt feljegyezték gondolatikat. Elcsi szerint „cuki a cica”, míg
Dorina úgy véli, „jó nézni ezeket, szép a mező, a rét, a
bárány és a kecske”. „Hiába! Szép a mi kis falunk” – írta
GÁ
Papp Ágnes.
(Az írás szerkesztett változata megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2018. április
3-i számában.)

A Keresztúri képeskönyv már
több mint ezer fotót tartalmaz.
Megtekinthető a Facebookon:
Községi könyvtár, Ráckeresztúr
Továbbra is
várjuk a régi
fotókat, dokumentumokat.
Gyűjtsük össze emlékeinket!
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SKANDINÁV REJTVÉNY (Forrás: skandomata.hu) ● A rejtvényben Radnóti Miklós egyik verssorát rejtettük el. Beküldendő
a hiányzó verssor és a vers címe. A megfejtés beküldésének határideje: 2018. május 5. E-mail cím:
rackereszturi.hirmondo@gmail.com. A 2018. márciusi rejtvény megfejtése: Irinyi József, Vasvári Pál. Tizenhárom hibátlan
megfejtés érkezett, a három szerencsés nyertes: Lukácsikné Novák Éva, Szakolci Marosvölgyi Éva, Rozmaring Nyugdíjas
Klub (Előszállás). A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Gratulálunk!

DOMBÓVÁR
Tolna megye második legnépesebb településén
tizennyolcezren élnek. A város ma jelentős vasúti csomópont. A leletek tanúsága szerint a kő- és a bronzkorban is lakott volt, a római korban jelentős utak vezettek át a helységen, Pécsről Győrbe és Óbudára.
Dombóvár neve vélhetően a szláv dobov(o) = tölgyes szóból ered.
Dombó vára a XV. században élte virágkorát. 1537-ben itt szerezte Jáson és Medea című
széphistóriáját Tinódi Lantos Sebestyén.
A város látnivalói közé tartozik a katolikus templom, a szoborpark, a Tüskei-horgásztavak, a
helytörténeti múzeum s a kénes termálvízre települt Gunarasfürdő. Dombóváron született
Buzánszky Jenő labdarúgó, az Aranycsapat tagja, Péczely Sarolta, Kodály Zoltán felesége,
Rózsa Norbert, olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó.
Fekete István Múzeum ● A gyűjteményt F. Bodó Imre agrármérnök,
helytörténész alapította 1995-ben. A múzeumban megtekinthetők az író
személyes tárgyai, eszközei, kéziratai, igazolványai, bizonyítványai, oklevelei, kitüntetései, versei, könyvei, a természetről készített festmények és
az állatszereplők modelljei: Vuk, a róka, Kele, a gólya, Csí, a fecske, Hú,
a bagoly. Az udvaron látható Fekete István szobra, melyet Farkas Pál
szekszárdi szobrászművész készített, továbbá az Életfa, ami Bocz János
dombóvári fafaragó alkotása. Az emlékhelyen már több mint ötvenezren
megfordultak. A múzeum 1999-ben elnyerte Az év múzeuma-díjat, 2008ban pedig Vendégbarát Múzeum-különdíjat kapott. A Hóvirág utca 25.
szám alatt található gyűjtemény ingyenesen, csak előzetes bejelentkezéssel látogatható. (Forrás: www.feketeistvanmuzeum.hu)
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JÁTÉKOS ANGOL
Séta, séta...
Walking walking. Walking walking. (séta) Hop hop hop.
Hop hop hop. (fél lábon ugrálás) Running running running.
Running running running. (futás)
Now let’s stop. Now let’s stop.
(álljunk meg!) Tiptoe tiptoe.
Tiptoe tiptoe. (lábujjhegyen járás)
Jump jump jump. Jump jump
jump. (ugrálás) Swimming
swimming swimming. (úszás)
Now let's sleep. Now let's sleep.
(most aludjunk!) Wake up! (Ébresztő!) It’s time to go!
(Ideje indulni!) Are you ready to go fast? (Készen állsz,
hogy gyorsabban csináld?) Walking walking. Walking
walking. Hop hop hop. Hop hop hop. Running running
running. Running running running. Now let’s stop. Now
let’s stop.

Mutogassuk el!
Mondjuk ki a cselekvést, a gyerekek pedig mutogassák el.
Minél kevesebbet segítsünk nekik magyarul, inkább mutogatással próbáljuk meg rávezetni őket! Ezt összevonhatjuk a ’Simon says’ (Simon mondja) játékkal, csak azt kell
elmutogatni, ami előtt ezt mondjuk. Aki azt is mutogatja,
ami elé nem mondtunk semmit, az kiesett.
run – fuss
walk – sétálj
jump – két lábon ugrálj
fly – repülj
dance – táncolj swim – ússz
ski – sízz
hug – ölelj
play the piano/guitar – zongorázz/gitározz
play football – focizz
ride a bike – biciklizz
eat – egyél
drink – igyál
brush your teeth – moss fogat
sleep – aludj
close your eyes – csukd be a szemed
open your mouth – nyisd ki a szád
point your nose – mutass az orrodra

Hangos szótár: http://dictzone.com
Online videók: http://youtube.com
Baki-Nadu Judit
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Gálaműsor a Vörösmarty Színházban
A XXV. Kor-Társ Nyugdíjas Ki mit tud?-on százhúsz
produkciót láthatott a közönség és a zsűri. Az ítészek a
huszonöt legjobbat meghívták a március 25-én rendezett gálára, melyre a székesfehérvári Vörösmarty Színházban került sor. A népszerű eseményen fellépett és
nagy sikert aratott a Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület és Mákvirág Tánccsoport Egyesület is.
Gratulálunk!
–dó–
Fotó: Molnár Artúr

A tavaszi szezon eredményei LABDARÚGÁS
AGÁRDI TERMÁL Megyei II. osztály Dél felnőtt
MPF Ráckeresztúr–Kisláng-Telmex (május 1-jén 17 órakor lesz)
Kápolnásnyék–MPF Ráckeresztúr (május 9-én 18 órakor lesz)
MPF Ráckeresztúr–LMSK Cobra Sport 2–2
Szabadegyháza–MPF Ráckeresztúr 2–1
MPF Ráckeresztúr–Vajta 1–2
Pusztaszabolcs–MPF Ráckeresztúr 3–1
MPF Ráckeresztúr–Flavus Velence 1–3
GROUPAMA Megyei II. osztály Észak U-19
MPF Ráckeresztúr–Kápolnásnyék (május 16-án 18 órakor lesz)
Pátka–MPF Ráckeresztúr (április 18-án 17.00-kor lesz)
MPF Ráckeresztúr–Bakonycsenye (május 23-án 18 órakor lesz)
Bodajk–MPF Ráckeresztúr (május 21-én 10 órakor lesz)
MPF Ráckeresztúr–MIE 1–4
Csór Truck-Trailer–MPF Ráckeresztúr 4–0
MPF Ráckeresztúr–Fehérvárcsurgó 0–15
ÖREGFIÚK 2. CSOPORT
Ráckeresztúr–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 0–2; Beloiannisz–
Ráckeresztúr 4–1; Ráckeresztúr–Baracska 3–2; Baracs–
Ráckeresztúr 10–0; Ráckeresztúr–Kisapostag 1–2

A Ráckeresztúri Helytörténeti Klub következő összejövetelére

2018. május 2-án, szerdán, 17 órakor
kerül sor a Hősök téri iskola aulájában.

Vendégünk:
a ráckeresztúri felmenőkkel rendelkező

Máday Norbert író, műgyűjtő
és Lakatos Tamás családfakutató
A rendezvényen a szerző bemutatja Halas felé félúton című családtörténeti kötetét.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Ráckeresztúr Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

Ráckeresztúri Helytörténeti Klub
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ÚTRAVALÓ ÜZENET
„Minden hegy csúcsban
végződik. Emelkedjetek
bátran, s kik kiindulva a
hegy alján távol álltatok
egymástól, fenn a tetőn
találkozni fogtok.”
(Eötvös József)

NYEREMÉNYJÁTÉK
Mi látható a képen? A fotó
Ráckeresztúron készült. Kérdés, hogy pontosan hol.

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

VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete véradást szervez.
Időpont és helyszín:

2018. május 18., péntek, 15 óra,
a Hősök téri iskolaépület aulája

rackereszturi.hirmondo@gmail.com

Határidő: 2018. május 5.
A márciusi lapszámban közölt
feladvány megfejtése: az I. világháborús emlékmű részlete (a
katona puskája). Három helyes
megfejtés érkezett, a szerencsés
nyertes: Bajnok Csaba.
Gratulálunk! A nyeremény a
könyvtárban vehető át nyitvatartási időben.
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