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Kétszáz éve született Semmelweis Ignác 
 

Keresztúrok találkozója Sárkeresztúron 
 

Tájékoztató a háziorvosi szolgálatról 
 

Falunk diákja 2018 
 

Interjú Orsolics Zoltán Zénóval 

Nádas tavon 
 

Fönn az égen ragyogó nap. 
Csillanó tükrén a tónak, 
Mint az árnyék, leng a csónak. 
 

Mint az árnyék, olyan halkan, 
Észrevétlen, mondhatatlan 
Andalító hangulatban. 
 

A vad alszik a berekben. 
Fegyveremmel az ölemben 
Ringatózom önfeledten. 
 

Nézem ezt a szép világot. 
Mennyi bűbáj, mily talányok! 
Mind, amit körültem látok. 
 

Nap alattam, nap fölöttem, 
Aranyos, tüzes felhőben, 
Lenn a fénylő víztükörben. 
 

Itt az ég a földet éri. 
Tán szerelme csókját kéri... 
Minden oly csodás, tündéri. 
 

Mi megyünk-e vagy a felhő, 
Vagy a lenge déli szellő, 
A szelíden rám lehellő? 
 

Gondolatom messze téved 
Kék ürén a semmiségnek. 
Földi élet, hol a réved? 
 

Szélei nádligeteknek 
Tünedeznek, megjelennek. 
Képe a forgó jelennek… 
 

Most a nap megáll az égen, 
Dicsőség fényözönében, 
Csöndessége fönségében. 
 

S minden olyan mozdulatlan... 
Mult, jövendő tán együtt van 
Ebben az egy pillanatban? 
 

A levegő meg se lebben, 
Minden alszik... és a lelkem 
Ring egy méla sejtelemben: 
 

Hátha minden e világon, 
Földi életem, halálom 
Csak mese, csalódás, álom?... 

 
Vajda János 
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KERESZTÚRI KISOKOS – FONTOS CÍMEK, TELEFONSZÁMOK 

Szent Kereszt Gyógyszertár 
(Hősök tere 4/5.; �25/455-812) 
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00 
Gyógyszertári ügyelet 
júl. 14., 15.: Martonvásár 06-22/569-146  
júl. 21., 22.: Ráckeresztúr 
júl. 28., 29.: Ercsi �06-25/505-790 
aug. 4., 5.: Martonvásár 
aug. 11., 12.: Ráckeresztúr 
aug. 18., 19.: Ercsi 
 
 

Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; �25/455-804) 
Háziorvos rendelési ideje 
Dr. Mihalicza Ingrid  
�06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva, Bakonyi Éva 
 

A háziorvosi szolgálatot érintő  
változásokról a 7. oldalon olvas-
hatnak részletesebb tájékoztatást. 
 

Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30  
Vérvételhez előjegyzés szükséges! Idő-
pont-egyeztetés a háziorvosi rendelésen 
lehetséges.  

Júliusban szünetel a vérvétel! 
 
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  
I. körzet: Peszter Zsuzsanna  
�06-20/852-0351; 
e-mail: rackeresztur.vedono@gmail.com 
II. körzet: Farkasné Vancsura Ildikó  
�06-20/225-1820; e-mail: 
vedono.rackeresztur@gmail.com 
Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba 
�06-20/852-0351. Rendel kéthetente 
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpont-
egyeztetés szükséges! 
Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktu-
álisan rendelő háziorvos. 
Sürgősségi betegellátás 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól 
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepna-
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ 
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021) 
 

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

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. 

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői ● Vízszolgáltatás: Jordán Géza      
06-30/598-1269; Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/819-
5607, Gondi Géza 06-30/868-2293 

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

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (www.eon.hu) 
Hibabejelentő: 06-80/533-533 

RÁCKERESZTÚRI MOSOLY ÓVODA (2465 Ráckeresztúr, Korniss u. 25.) 
Telefon: 06-25/455-824; 06-20/852-0342;  

e-mail: mosolyovoda@rackeresztur.hu 
Étkezés lemondása és rendelése reggel 8 órától 10 óráig:  

06-20/852-0332  

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola (2465 Ráckeresztúr, Szent János 
tér 31.) Telefon: 06-25/455-806 (Szent János téri épület), 06-25/455-823 (Hősök téri 
épület). E-mail: alsosuli@rackeresztur.hu 

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) 

 

MENTŐK: 104            RENDŐRSÉG: 107           
 
 

TŰZOLTÓK: 105        SEGÉLYHÍVÁS: 112 

Sírhelymegváltás – Kossuth Lajos utca 40. (volt téesz-irodaház)  
Ügyintéző: Bokorné Illyés Ibolya 
Telefon: 06-20/405-8150; e-mail: temetkezes@rackeresztur.hu 
 

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

Falugazdász – Bodnárné Jávori Tímea �06-70/199-2773 
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

Nemrég újra elolvastam A kis herceget. A határban 
hajladozó búza színe miatt jutott eszembe a szőke 
kisfiú, akinek bölcs gondolatait érdemes volna nap 
mint nap átgondolni. Antoine de Saint-Exupéry regé-
nye a világ ötven legolvasottabb könyve közé tar-
tozik, kétszázhuszonhat nyelvre fordították le, a 
magyar nyelvű kiadás Rónay György munkája. A 
népszerű regényt nyolcvanmillió példányban adták 
ki világszerte, hetvenöt évvel ezelőtt, 1943-ban 
jelent meg először.  
     Biztosan mindenki hallotta már s ismeri a 
„titkot”, amit a Róka osztott meg újdonsült barát-
jával: „– Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű: jól 
csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, 
az a szemnek láthatatlan.” De vajon hányan értik, 
miről szól mindez? Mi lenne, ha mindenki tudná, 
mit jelent felelősnek lenni azért, akit megszelídítet-
tünk, aki megszelídített minket? Ha újra megszelí-
dítenénk azt, akire féltő szeretettel tekintünk, aki 
valamiért eltávolodott tőlünk. A kis herceg az élet 
alapjaira tanít: vállalni a felelősséget a tetteinkért, a 
gondolatainkért. No és persze a rózsánkért…  
     A regény fordítója, Rónay György naplóját 
böngésztem a napokban. Az 1964. április 2-i be-
jegyzés tömör igazságával a bölcs szőke kisfiú – de 
még a Róka – is egyetértene: „A gonoszsággal 
szemben csak jósággal lehet védekezni. A mocsok-
kal szemben csak tisztasággal. Az aljassággal szem-
ben csak becsületességgel.” 
 

 Gajdó Ágnes 

Kétszáz éve született  
Semmelweis Ignác, az 

anyák megmentője 
 

Családja hadbírónak szánta 
 

Semmelweis Ignác Fülöp 
1818. július 1-én tíz testvér 
közül ötödikként született a 
t a b án i  M e i n d l - h áz b a n 
(Palota, majd Apród utca    1–
3.) Semmelweis József fű-
szer-kiskereskedő és a sváb 
Müller Terézia gyermekeként. 
     A székesfehérvári Ciszter-
ci Szent István Gimnázium-

ban és a várbeli Egyetemi Katolikus Gimnáziumban végezte 
középiskolai tanulmányait kiváló eredményekkel, majd a Pesti 
Tudományegyetem kétéves bölcsészeti kurzusára iratkozott 
be. 1937-ben apja akaratának engedelmeskedve – aki hadbí-
rónak szánta – a bécsi egyetem jogi karára jelentkezett, de 
még abban az évben átiratkozott az orvosi karra. Ebben nagy 
szerepet játszott, hogy medikusokkal lakott együtt, akiknek 
tanulmányai inkább lekötötték érdeklődését, mint a jogtudo-
mány.  
     Az orvosi egyetemet Bécsben és Pesten végezte, orvos-
doktori diplomáját 1844-ben Bécsben a „Tractatus de Vita 
Plantarum” című botanikai doktori értekezésével szerezte, 

majd még abban az évben 
szülészmesteri, 1845-ben 
pedig sebészdoktori okleve-
let kapott.  
     Gyakorlati megfigyelése-
ken és a statisztikai adatok-
ból levont következtetéseken 
alapuló, korát megelőző fel-
ismerés tette Semmelweis 
Ignác Fülöpöt a világ egyik 
legismertebb magyar orvo-
sává, az „anyák megmentő-
jévé”. Semmelweis 1846-ban 
tanársegédi állást nyert el a 
b é c s i  k ö z k ó r h á z 
(Allgemeines Krankenhaus) 
szülészeti osztályán, ahol az 
1840-es évek elején volt 

olyan hónap, hogy a szülő nők harminc százaléka meghalt 
gyermekágyi lázban.  
     Már évekkel halála előtt magatartásában furcsaságok 
mutatkoztak. A felfedezése óta kialakult súlyos önvád mellett 
a támadások még jobban próbára tették megviselt idegrend-
szerét, amely 1865 júliusára elmezavarrá súlyosbodott. Sem-
melweis felesége a bécsi barátjukhoz, Hebra professzorhoz 
fordult, aki július 31-én Döbling elmegyógyintézetébe utalta 
Semmelweist, ahol augusztus 13-án meghalt. Halálának kö-
rülményei évtizedek óta tudományos viták tárgya. 
 

Sörös Marcellina 
(Forrás: semmelweis.hu) 

Július 1.: Semmelweis-nap –  
a magyar egészségügy napja 

 
Huszonhat éve, 1992 márciusában alkotott tör-
vényt az Országgyűlés a magyar egészségügy 
napjáról. Ekkor adnak át szakmai elismeréseket, 
s ünnepi megemlékezéseket is tartanak az egész-
ségügyi dolgozók tiszteletére. 
     Köszönet mindazoknak – orvosoknak, fog-
orvosoknak, gyógyszerészeknek, orvosi és 
gyógyszertári asszisztenseknek, védőnőknek, 
ápolónőknek –, akik lelkiismeretesen, esküjük-
höz hűen végzik munkájukat nap mint nap, s 
szaktudásukkal önzetlenül segítenek a hozzájuk 
fordulóknak. 
     Külön köszönet a Ráckeresztúron, a 
ráckeresztúriakért tevékenykedő egészségügyi   
dolgozóknak!  

Stróbl Alajos szobrászművész 
alkotása a budapesti Szent Rókus 

kórház főbejárata előtt  

Friss hírek, információk: 
www.rackeresztur.hu 
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Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-
testülete 2018. júniusi ülésein hozott döntésekről: 
● Módosítottuk az önkormányzat költségvetését és SZMSZ-ét a 
gazdálkodási szabályoknak való megfelelés miatt. 
● 2018. augusztus 1-jétől dr. Mihalicza Ingrid háziorvos a saját kör-
zete mellett ellátja dr. Bánovics Ilona háziorvosi körzetét is, de csak 
felére csökkentett rendelési időben. Dr. Bánovics Ilona háziorvosi 
ellátásra kötött szerződése ekkortól szűnik meg. Kérjük a betegek 
türelmét és megértését, amíg nem lesz jelentkező a megüresedő 
háziorvosi praxisra. 
● Döntéseket hoztunk a közvilágítás korszerűsítése ügyében, mely-
nek előkészítő szakaszában vagyunk. 
● Korszerűsíteni kívánjuk nyáron az óvoda nyílászáróit, melyek már 
régen megértek a cserére. 
● Az étkezési térítési díjat a tárgyhónapra vonatkozóan egy havi 
időtartamra előre kell megfizetni az intézményben az előre meghatá-
rozott befizetési időpontban készpénzzel, melyről a befizető nyugtát 
kap. Így biztosítható az étkeztetés pontosabb tervezése és a befize-
tési fegyelem javítása. 
● Megtárgyaltuk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Fejér Megyei Kirendeltségének megkeresését és az Ercsi Járóbeteg-
szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyveze-
tő igazgatói álláshelyére kiírt pályázatot. 
● Tájékoztató hangzott el a lakóhelyi környezet állapotáról és a lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló pol-
gármesteri jelentésről. 
● Támogattuk a nyári hittantábor megrendezésének költségeit. 
● Zárt ülésen döntöttünk a települési támogatásokról. 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK   

H U L L A D É K S Z Á L L Í T Á S I  N A P T Á R ,  2 0 1 8  

Figyelem! 
 

Az utóbbi időben jelentősen megszaporodott az illegális szemétle-
rakás településünk külső területein. Legutóbb az M6 autópálya túl-
oldalán tapasztaltuk háztartási hulladék, bútor, mindenféle berende-
zés és alkatrész, valamint építési törmelék lerakását. Ennek eltaka-
rítása az önkormányzat költségvetéséből több millió forintot emész-
tene fel, és ez csak egy helyszín! 
     Kérjük, ha ilyet tapasztalnak, vagy tudomásuk van arról, ki az 
elkövető, haladéktalanul jelentsék a Polgármesteri Hivatalban, hogy 
megtehessük ellene a büntető feljelentést. 

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 

FELHÍVÁS ● Lakossági jelzés alapján tudomásunkra jutott, 
hogy a temető parkolójából nyíló kapun keresztül az önkor-
mányzat tulajdonát képező magánterületre gépjárművel enge-
dély nélkül egyesek behajtanak, átjáróként használják saját kert-
jeik megközelítésére. Felhívjuk a figyelmet, hogy a terület minő-
sítése köztemető, ezért az illetéktelen átjárás kegyeleti  
jogokat is sért! 
Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy az önkormányzati 
ingatlanra engedély nélkül tilos behajtani! Kérjük, jelezzék a 
Polgármesteri Hivatalban, ha ilyen esettel találkoznak, hogy 
eljárhassunk a jármű üzembentartójával szemben. 

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal  

FELHÍVÁS 
 

Tisztelt Lakosok! 
 

Az elmúlt hetekben több ízben is elő-
fordult, hogy egy nagy, szürke autóból 
kiszállva beteg, idős emberekhez csön-
getett be egy fiatal nő, ismeretlen eredetű termé-
keket (párna, takaró, gyógymatrac) kínálva. Ráadá-
sul a házalásnak rendkívül tisztességtelen módját 
alkalmazva: azt hitetve el a tulajdonossal, hogy a 
környéken lakók mennyire irigyek, haragosak, sőt 
utálják (!) a megszólított személyt, mint a legrosz-
szabb szomszédot, és akik igencsak megvásárol-
nák azokat a kiváló termékeket, amelyek most, 
név szerint csak a tulajdonost illetik. Az esetekhez 
hozzátartozik az az ijesztő tény, hogy a házaló 
mindig rendkívül pontos információk birtokában 
volt (a beteg nevét, szomszédok nevét, rokonok 
nevét, múltbeli eseteket illetően), ami nagyon hi-
hetővé tette a történetet. 
 
Tisztelt Lakosok!  
Semmi sem lehet ok arra, hogy anyagilag és érzel-
mileg is áldozattá váljunk! Kérjük, senki idegent 
ne engedjenek be kapun belülre, nincs olyan ügy, 
amit ne lehetne kint (vagy később, segítséggel) 
megoldani.  
     Lehet bármilyen jó minőségű is a kínált ter-
mék, ha azonnali döntésre kényszerítik Önöket a 
vásárlást illetően, akár jelentős árengedmény ígére-
tével, számla vagy nyugta hiányában később nin-
csen lehetőségük meggondolni magukat, visszaad-
ni vagy kicseréltetni a terméket.  
     Ha valaki ilyen esetben akár a megdöbbenés-
től, akár jóhiszeműségtől vezérelve beenged bárki 
illetéktelen személyt otthonába, onnantól kezdve 
senki sem tud Önöknek segíteni! Az az idegen, 
akit Önök beengednek, tanúk nélkül azt mond és 
azt tehet, amit csak akar. Sajnos a fent említett 
szélhámos egy ilyen esetben a termékért cserébe ki 
is tudott csalni 50-60 ezer forintot. 
     Kérjük azt is, hogy ne higgyenek el minden 
rosszat a szomszédaikról, inkább ápoljanak velük 
olyan kapcsolatot, hogy minden nehézségben szá-
míthassanak rájuk! 

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 

! 

Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039 
Körzeti megbízott – Szilukács Krisztián, Vásári 
Dénes: 06-20/210-5166  
Polgárőrség: 06-70/211-6424 
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KERESZTÚR NEVŰ TELEPÜLÉSEK XIX. TALÁLKOZÓJA, SÁRKERESZTÚR 

A nyárból az őszbe érkeztünk 2018. 
június 21-én a Fejér megyei Sárke-
resztúrra, ahol XIX. alkalommal 

találkoztak a Keresztúr nevű tele-
pülések. A hűvösebb idő ellenére 

szeretet, barátság és melegség fo-
gadta az érkező delegációkat. 

     Pénteken délelőtt ünnepélyes keretek kö-
zött emlékművet avattunk, melyen „kőbe vésett település-
neveket” láthattunk. Esti fényben jól látható kicsi lámpák 
mutatják a Keresztúr nevű települések földrajzi elhelyezke-
dését. A sárkeresztúri Hősök terén álló emlékmű Kovács 
Tamás kőfaragó csodálatos munkája. 
     Zenés, zászlós felvonulással érkeztünk a rendezvény 
helyszínére, ahol ünnepélyes keretek között köszöntőt 

mondott dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpo-
litikáért felelős helyettes államtitkára, Kovács József, a 
szövetség elnöke és Csutiné Turi Ibolya, Sárkeresztúr 
polgármester asszonya. Huszonegy Keresztúr nevű tele-
pülés képviseltette magát, így pénteken és szombaton is 
bemutatkoztak a delegációk fellépői. Ráckeresztúrt a Mák-
virág Tánccsoport képviselte az idei találkozón. Somogyi 
néptáncot és a háremőrök táncát adták elő, utóbbit kétszer 
is a nagy sikerre való tekintettel. A delegációk fellépései 
és Mészáros János Elek dalai megalapozták a jó hangula-
tot az esti Apostol zenekar élő koncertjéhez. Együtt táncol-
tak kicsik és nagyok, határon inneniek és határon túliak, 
együtt énekelték az ismert Apostol-dalokat. 

Szombaton délelőtt szervezett programokon vehettünk 
rész Székesfehérváron. Mi a Bory-várat látogattuk meg, 
felejthetetlen élménnyel gazdagodtunk. A találkozóval 
egybekötött levendulafesztivál is nagy sikert aratott a ven-
dégek körében. 
     Délután folytatódott a települések fellépése, melyet 
Dolhai Attila Kirándulás az operett és musical világában 
című műsora követett. 
     A tartalmas programok után hagyományteremtő céllal 
megrendezték a Keresztúrok I. Néptáncos Találkozóját, 
melyet nagy tetszéssel fogadott a közönség. 
     A záró ünnepségen Kovács József elnök úr megkö-
szönte a találkozó megszervezését, és elmondta, hogy a 
XX. találkozó helyszíne Balatonkeresztúr lesz 2019. június 
20–23. között.  

Különleges és csodálatos tűzijáték zárta a kétnapos ren-
dezvényt. 
     Este a Tábortűz zenekar vidám dalait hallgatva búcsúz-
tunk régi és új barátainktól. 
     Köszönetünket fejezzük ki Csutiné Turi Ibolyának, Sár-
keresztúr polgármester asszonyának, Mészáros Adrienn 
intézményvezető asszonynak, Szaller Margit csoportveze-
tőnknek és mindenkinek, aki kicsit is részt vett a találkozó 
szervezésében és lebonyolításában! Köszönjük, hogy 
részesei lehettünk annak a barátságnak, szeretetnek, amit 
tőletek kaptunk. 
     „Nevünk és szívünk összeköt!” 
 

Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester 



6                                                                                                                                    2018. július 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

Ráckeresztúr Község Önkormány-
zata a falugondnoksági feladatok ellá-
tásához segédmunkást keres. Kapcso-
lódó szakmával rendelkezők előnyben!  
     Bérezés megegyezés szerint! 
 
 

Érdeklődni lehet Lisziné Hunyadi      
H a jn a l k a  a lp o lg ármes tern é l  a              
+36 20 250 5746 telefonszámon. 
 
 

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 

Táncos siker 
 

A Király Antalné vezette Darázsderék Nyugdíjas Tánc-
egyesület a Gyulán megrendezett X. Országos Szenior 
Táncfesztiválon arany minősítést kapott. Az idén 
tizedik születésnapját ünneplő csapat rendszeresen részt 
vesz különféle versenyeken, megmérettetéseken, s min-
dig sikert aratnak különleges vagy vicces koreográfiá-
jukkal. 
     Idén nyáron a jubileumi táncfesztiválon a rendőrnő-
produkciót mutatták be, s a kemény munkának meglett 
a jutalma. A szép oklevél tanúsítja, hogy a „Darazsak” 
ismét kitettek magukért. Az egyesület elnöke, Királyné 
Rózsika mellett színpadra lépett Paulovics Éva, Szakolci 
Marosvölgyi Éva, Tyukodi Erzsébet, Takács Erzsébet,      
Asztalos Ibolya, Albrecht Viki, Farsang Marika.  
     Gratulálunk, s további eredményes munkát, sikeres 
fellépéseket kívánunk.                                                 ■ 

JÁTÉKOS ANGOL JÁTÉKOS ANGOL JÁTÉKOS ANGOL    
 
 

The Wheels On The Bus 
 

The wheels on the bus go round and round. Round and round. 
Round and round. The wheels on the bus go round and round. 
Round and round. 
A busz kereke csak körbeforog, körbeforog, körbeforog, 
A busz kereke csak körbeforog, körbeforog. 

Kezünkkel körzünk a levegőben. 
 

The door on the bus goes open and 
shut. Open and shut. Open and shut. 
The door on the bus goes open and 
shut. Open and shut. 
A busz ajtaja kinyit és zár, kinyit és 
zár, kinyit és zár A busz ajtaja kinyit 
és zár, kinyit és zár 
Kezünkkel nyitjuk és csukjuk az ajtót. 

 

The wipers on the bus go swish swish swish. Swish swish swish. 
Swish swish swish. The wipers on the bus go swish swish swish. 
Swish swish swish. 
Az ablaktörlő csak jobbra balra dől, jobbra balra dől, jobbra balra 
dől, Az ablaktörlő csak jobbra balra dől, jobbra balra dől 
 

Kezünkkel letöröljük az ablakot. 
The horn on the bus goes beep beep beep. Beep beep beep. 
Beep beep beep. The horn on the bus goes beep beep beep. 
Beep beep beep. 
A duda a buszon szól hogy tütütü, tütütü, tütütü 
A duda a buszon szól hogy tütütü, tütütü 
Nyomjuk a dudát. The people on the bus go up and down. Up 
and down. Up and down. The people on the bus go up and 
down. Up and down. 
Az emberek csak fel-le mozognak, fel-le mozognak, fel-le mo-
zognak Az emberek csak fel-le mozognak, fel-le mozognak   
Ugráljunk fel és le.  
 

The babies on the bus go wah wah wah. Wah wah wah. Wah 
wah wah. The babies on the bus go wah wah wah. Wah wah 
wah. 
A baba a buszon sír, hogy óá-óá-óá, óá-óá-óá, óá-óá-óá, 
A baba a buszon sír, hogy óá-óá-óá, óá-óá-óá 
Csináljunk úgy, mintha sírnánk. 
The mommies on the bus go, „Shhh shhh shhh.” „Shhh shhh 
shhh. Shhh shhh shhh.” The daddies on the bus go, „Shhh shhh 
shhh. Shhh shhh shhh.” 
A mama a buszon szól, hogy csitt- csitt-csitt, csitt-csitt-csitt, csitt-
csitt-csitt 
A papa a buszon szól, hogy csitt- csitt-csitt, csitt-csitt-csitt. 
Mutatóujjunkat tegyük a szánk elé. 
 

Hangos szótár: http://dictzone.com 
Online videók: http://youtube.com 

Baki-Nadu Judit 

Gondolatébresztő… 
 
 

„Önzetlenség. Társasjáték, melyben 
én odaadom a magamét másnak, 
»add tovább« kiáltással, aztán várok 
egy életen át, hogy mikor kerül vissza hozzám, 
ami eredetileg is az enyém volt.”  
 
 

(Karinthy Frigyes) 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 

Ráckeresztúr község belterületén az avar 
és kerti hulladék égetésének szabályait a 
3/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelet 
határozza meg. E rendelet szerint: 

 

„Tilos az avar és kerti hulladék égetése  
július és augusztus hónapokban.” 

 

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

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
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Tájékoztató a háziorvosi szolgálatról 
 
Júliusban a 2. sz. háziorvosi szolgálatban dr. 
Kemenczei Zsuzsanna helyettesíti dr. Bánovics Ilonát. 
Rendelési idő: 
hétfő: 8–12 óra 
kedd: 12–16 óra 
szerda: 8–12 óra 
csütörtök: 12–16 óra 
péntek: 8–12 óra 
 

Július hónapban nincs vérvétel. 
 

Augusztustól dr. Bánovics Ilona korábbi körzetét, az    
1. számút is dr. Mihalicza Ingrid látja el tartós helyette-
sítés keretében. Az önkormányzattal kötött megállapo-
dás szerinti rendelési idők az alábbiak: 
 

Az 1. sz. háziorvosi szolgálat dr. Mihalicza Ingrid 
saját körzete: 
Rendelési idő: 
hétfő: 9–13 óra (4 óra) 
kedd: 11–15 óra (4 óra) 
szerda: 9–13 óra (4 óra) – terhes- és csecsemő-
tanácsadás ideje: szerda 8–9 óra (1 óra) 
csütörtök: 11–15 óra (4 óra) 
péntek: 8–10 óra (2 óra) 
 

A 2. sz. háziorvosi szolgálatban dr. Mihalicza Ingrid 
helyettesít a korábbihoz képest feleannyi időben: 
A rendelési idő: 
hétfő: 13–15 óra (2 óra) 
kedd: 9–11 óra (2 óra) 
szerda: 13–15 óra (2 óra) 
csütörtök: 9–11 óra (2 óra) – terhes- és csecsemő-
tanácsadás ideje: csütörtök 8–9 óra (1 óra) 
péntek: 10–12 óra (2 óra) 
 

Dr. Mihalicza Ingridet alkalmanként helyettesítheti: 
– dr. Kemenczei Zsuzsanna 
– dr. Ködöböcz Attila 
 

Az asszisztensi feladatokat Németh Éva és Bakonyi 
Éva Beáta látják el. 
 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, vegyék figyelembe, hogy  
dr. Mihalicza Ingrid a két körzet ellátásával igen nagy 
terhet vállalt magára az ellátás folyamatosságának 
biztosítása érdekében, amit az önkormányzat nevében 
ezúton is megköszönünk. Kérjük, hogy a várakozási 
időt türelemmel viseljék. Bízunk benne, hogy a meg-
üresedő háziorvosi praxisba mielőbb találunk megfele-
lő jelentkezőt. 

 

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 

Köszönet – mindenért 
 

Dr. Bánovics Ilona több mint húsz 
esztendeig látta el a háziorvosi te-
endőket Ráckeresztúron. Koráb-
ban a dunaújvárosi kórház belgyó-
gyászatán, majd Ercsiben dolgo-
zott.  
     Kezdetben –  1992-től – a csa-
ládi házuk alagsorában kialakított 
rendelőben fogadta a betegeket, 
majd a 2013-ban megújult Petőfi 
Sándor utcai egészségházban. 
     Hitvallása szerint „sosem lehe-
tünk megelégedettek, mindig lehetne többet és jobbat. Azt 
a célt nem szabad kitűzni, hogy az ember tökéletes legyen. 
Ami célt én kitűztem, az az, hogy tiszta legyen a lelkiismere-
tem; azért tanultam, hogy önzetlenül segíthessek.”  
     Bánovics doktornő segített is: az emberi test gyógyítása 
mellett kedves szavaival, mosolyával a lelkeket is ápolta. 
Sokan életüket köszönhetik neki. 
     Két és fél évtizedes ráckeresztúri szolgálatát, gyógyító 
tevékenységét megköszönve kívánunk dr. Bánovics Ilona 
doktornőnek jó egészséget, sok örömet családja, unokái 
körében. Zsebők Zoltán gondolatával köszöntjük őt: „Az 
orvos tevékenységében, a gyógyításban van olyan tényező, amit nem 
lehet tanulni, aminek nincs neve, csak hatása, s ezért a gyógyítás nem 
csupán tudomány, hanem művészet is.” 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
 
A doktornő által 2016-ban fölírt receptet emlékeztetőül 
közöljük újra: 
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F A L U N K  D I Á K J A ,  2 0 1 8  

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

Juhász Zsolt 
 

Elsőtől kezdve nyolcadikig, 
mindig az osztály egyik legak-
tívabb és legszorgalmasabb 
tanulója volt. 
     Rendszeresen részt vett az 
i s k o l a i  v e r s e n y e k e n 
(szavalóverseny, malomver-
seny, tanulmányi verseny, 
népdaléneklési verseny), me-
lyeken gyakran helyezést is 
ért el.  
     Területi versenyeken is 

kiválóan teljesített, és az iskolánk hírnevét is öregbítette. 
Rendszeresen részt vett  a Váli Vajda János Általános 
Iskola által szervezett szavalóversenyeken és matekver-
senyeken. A szavalóversenyen megszerezte az első he-
lyezést. 
      „Gyors ész” matematikai vetélkedőn csapatával az 
egyik évben negyedikek, a másik évben pedig másodikak 
lettek. Tavalyi évben a Curie Kémia Emlékverseny terü-
leti döntőjébe jutott, ahol eredményesen teljesített. Az 
Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium komplex kémia-
versenyén is jelen volt. A kémia iránti érdeklődését mu-
tatja, hogy középiskolában kémia tagozatra jelentkezett.  
Az iskolaéletnek egyik legaktívabb tanulója volt. A Diák-
önkormányzatot támogatta ötleteivel, és fontosabb ese-
mények során mindig segített. A színjátszó szakkörrel 
már több darabot is előadtak, mint a Padlást, ahol Her-
ceg bőrébe bújt, illetve a Valahol Európában című dara-
bot, ahol Hosszú szerepét játszotta. Az idei és a tavalyi 
tanévben is eltáncolta több tanulóval a Palotást. Részt 
vett a szüreti felvonuláson is. A Happy-hét egyik segítő-
je volt. A szereplések és jeleskedések miatt az utóbbi két 
évben tantestületi dicséretet kapott. 
     A kötelező órákon kívül sok-sok szakkörre járt, mint 
már az előbb említett színjátszóra, matek tehetséggon-
dozásra, német és természettudományi szakkörre.  
     A felsoroltak alapján Juhász Zsolt méltó a Falunk 
Diákja címre. 

Török Regina 
 

Első osztálytól kezdve minden 
tanévet kitűnő eredménnyel 
zárt, magatartása és közösségi 
munkája példamutató. 
     Iskolánkban rendezett ver-
senyeken szép eredményeket 
ért el. Többek között a Petőfi-
hét alkalmából rendezett szava-
lóversenyen kétszer, műveltségi 
versenyen, játékos anyanyelvi 
versenyen és malomversenyen 
háromszor első helyezést ért el. 
A Ráckeresztúr község fennállásának 670 éves évforduló-
ján meghirdetett alkotói pályázaton 3. lett. A könyvtár által 
rendezett versenyeken eredményesen szerepelt. 
     Országos és megyei versenyeken is jelen volt. Országos 
történelem versenyen csapatával 2. helyezést ért el. A Zrí-
nyi Ilona matekversenyen 13. lett. A „Gyors ész, hamar 
kész” című vetélkedőjén csapatával háromszor is sikeresen 
teljesített. Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium által 
rendezett komplex matematika-fizika feladatmegoldó ver-
senyen is szépen teljesített. A váli Vajda János szavaló- és 
matekversenyén többször is eredményesen szerepelt. A 
megyei pázmándi Kempelen Farkas Tagiskola által rende-
zett sakkversenyen 1. helyezést ért el. Sárkeresztúr és Rác-
keresztúr többször megrendezett sportvetélkedőjén min-
dig részt vett. 
     Az iskolai és a közösségi rendezvényeken mindig min-
denkor lehetett rá számítani. Számos osztályfőnöki és 
igazgatói dicséret tanúsítja az aktív közösségi életét. A 
rendezvényeken csapatával biztosította a technikai hátte-
ret. Lelkesen, kitartóan teljesítette a szüreti felvonulást és a 
Palotást táncolók csoportjában is részt vett. Csapatával 
képviselte településünket a Keresztúr Nevű Települések 
találkozóján. A már többször megrendezett Wass Albert 
felolvasóestre mindig verssel készült. 
     Elért érdemeivel iskolánk hírnevét is öregbítette, mél-
tán nyeri el a Falunk Diákja címet. 

A 2017/2018-as tanévben kitűnő eredményt elért diákok 
 

1. o.: Békes Gergő, Durányik Petra, Garamszegi Gergő, 
Lakatos György, Maros Vivien, Tamás Gréta; 2. a: Bognár 
Sarolta, Dienes Regina, Lukács Bianka, Lukács Krisztián, 
Novozánszki Bíborka, Pálinkás Bianka, Sörös Mira,        
Zsigmond Réka; 2. b: Buzás Viktória, Mádai Kíra, Megyeri 
Bernadett, Speier Panka, Vasadi Virág; 4. a: Békes Zoltán, 
Cserna Gréta, Molnár Bence, Zatkó Zénó; 5. a: Apró Maja, 
Klemencz Attila; 5. b: Kalocsai Levente; 6. o.: Furján Fanni, 
Garai Hanna, Kocsis Csenge, Kristóf Ágnes, Török Máté, 
Vagyóczki Szilvia; 7. a: Venczkó Alexandra; 7. b: Ferenczi 
Dávid; 8. a: Barabás Boglárka, Juhász Zsolt, Kucsera Réka, 
Sólyom Lívia; 8. b: Garai Fanni, Török Regina. 
 

Nevelőtestületi dicséretet kapott: Kristóf Ágnes (6.), Pintér 
Olivér (7. b), Garai Lilla (8. a), Juhász Zsolt (8. a), Török   
Regina (8. b) 
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Ballagás és tanévzáró 
 

A hagyományoktól eltérően idén a ballagás helyszíne a Szent János téri iskola-
épület udvara volt. A búcsúzó nyolcadikosok végigjárták az osztálytermeket, 
elköszöntek társaiktól is. Gergics Mihályné igazgató búcsúbeszédében felidézte 
az elmúlt nyolc esztendőt, majd Goethét idézve bocsátotta útjukra a diákokat: „A 
búcsúzónak minden emlék drága, / Egy száraz lomb, egy moha, egy kis ka-
vics, / Hogy emlékezzék a távolban is / A helyre, melyre visszavonja vágya, / 
Tanú lesz az érzéseiről halálig, / S egy semmi így legdrágább kinccsé válik.” 
Az ünnepségen az önkormányzat képviselői átadták a Falunk Diákja kitüntetést, 
melyet idén Török Regina 8. b és Juhász Zsolt 8. a osztályos tanuló kapott. (A két 
diák méltatását változatlan formában lapunk 8. oldalán olvashatják. – a szerk.). 
 

Az ünnepélyes tanévzáróra június 20-án került sor. Az alsós néptáncosok be-
mutatóját követően az iskola igazgatója felelevenítette, mi minden történt a 
2017/2018-as tanévben: „Elsőseink kezdeti szárnypróbálgatása a Mindent a 
lovakról című levelezős versenyen való részvétel volt, ahol 5. és 6. helyezést 
értek el Evelin nénivel. Pázmándon, matematikaversenyen Garamszegi Gergő 
és Lakatos György, szavalóversenyen Tamás Gréta járt, ahol 3. helyezést ért el, 
ő a váli szavalóversenyen is helyt állt. Bokrodi Levente többszörös országos 
ifjúsági karatebajnok, diákolimpiai bajnok lett. 
     A 2. a osztályból a Teki TOTÓn Fuszenecker Zalán és Dienes Regina arany, 
Bognár Sarolta ezüst fokozatot kapott. A Hérosz Fehérvári Állatotthon szavaló-

versenyén Cserna Márton 
3. helyezést ért el. A Bön-
gész országos 4 fordulós 
levelezős versenyen olva-
sásból csapatban 1. hely 
(Bognár Sarolta, Dienes 
Regina), egyéniben Sörös 
Mira 2., Cserna Márton 18. 
helyezést ért el. Matemati-

ka tantárgyból a Fuszenecker Zalán, Lósits Ádám, Lukács Krisztián alkotta 
csapat 3. helyezést ért el. Süveges Boglárka egyéniben 4. lett.  
     A 4. a osztályban is sok szép eredményt értek el tanulóink. Zatkó Zénó Ká-
polnásnyéken, matematikaversenyen 2. helyet ért el. Ercsiben a „Gyors ész, 
hamar kész” logikai versenyen a csapat 2. helyet szerzett, tagjai Cserna Gréta, 
Darvas-Tanács Ajsa, Molnár Bence, Mihály Zoltán. A Bendegúz levelezős tanul-
mányi versenyen Cserna Gréta és Zatkó Zénó arany fokozatot kapott. A Mesé-
ről mesére megyei levelezős versenyen két csapat is a legjobb tíz között volt, 
ezért játékos jutalomnapon vehettek részt: Jankovics Kincső, Cserna Gréta, 
Durányik Sára, Tóth Kira, Szalay Bendegúz, Békes Zoltán, Garamszegi Hanga. 
A 4. b osztály csapata is részt vett a Böngész levelező versenyen, Lőke Viktor, 
Glócz Tamás, Világosi Balázs csapata 12. helyezést ért el. 
     A felsősök is számos lehetőséget használtak ki a megmérettetésre. Gazdál-
kodjunk együtt – Dunaújvárosban 7–8. osztályosok részvételével. „Névadónk 
hava” elnevezésű kápolnásnyéki versenyen Ferenczi Dávid matematikából 2. 
lett. A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulóján Elek Miklós 9., Török 
Regina 13. helyezést ért el. A Váli Vajda János matematikaversenyen Elek 
Miklós 1., Kristóf Ágnes és Ferenczi Dávid 3. helyezést ért el.  
     A „Gyors ész hamar kész” logikai versenyen a 6. évfolyam 2., a 8. évfolyam 
3. helyet ért el. A csapattagok 6.-ban Furján Fanni, Garai Hanna, Kristóf Ágnes 
és Török Máté, 8.-ban Garai Fanni, Kucsera Réka, Németh Levente és Török 
Regina voltak. Tanulóink részt vettek a váli Vajda- és a székesfehérvári Vörös-
marty-szavalóversenyen is. 
     A martonvásári memóriabajnokságon Dobi János 1., Izsó János 2. lett. 
     A történelem is sokak kedvenc tantárgya. Levelezős versenyek, országos 
verseny megyei döntője, játékos vetélkedők szerepeltek a listán. A legszebb 
siker Kristóf Ágnes 6. osztályos tanulónk országos 3. helyezése a Mozaik tanul-
mányi versenyen. Ági eredményei közé tartozik még a Nagy Olvasásmánia 
pályázat I. hely Székesfehérváron, illetve a nyelvÉSZ verseny megyei döntő II. 
helyezése. 
     Német nyelvből Pintér Olivér és Németh Levente az országos versenyen a 
megyei döntőig jutott. 

A számos szép sporteredmény közül csak a legjobbakat említve: 
atlétika körzeti verseny: fiú  csapat 4. és 2. hely, fiú egyéniben 1. 
hely Komlódi Gergő, 2. hely Izsó János, 3. hely Knolmár Zsom-
bor, 4. hely Pollák Dominik. Megyei versenyen is jeleskedtek 
atlétikából: fiú egyéni 1. hely Komlódi Gergő, aki az országos 
versenyre is bejutott, itt a 27. helyet szerezte meg. Körzeti mezei 
futóversenyen is szerepeltünk, ott a fiú csapat 2. helyezést ért el, 
egyéni versenyzők közül 2. helyezett lett Izsó János, 5. helyezett 
Koltai Nikolett, 6. Pintér Olivér. – Kézilabdásaink körzeti verse-
nyen és szivacskézilabda-fesztiválon is szerepeltek Budapesten, 
Székesfehérváron és Balatonbogláron. – Iskolánk egész évben 
részt vett az MLSZ iskolai Bozsik-programjában, és megállapo-
dást kötött, a Magyar Kézilabda és a Magyar Kosárlabdázók 
Szövetségével. – Az 1. és 2. osztály sorváltó és Add tovább 
játékos versenyen is 2. helyezést ért el. A kispályás labdarúgás-
ban körzeti 1. és megyei 3. helyet szereztek, a 4. korcsoportos 
tanulóink futsalban körzeti 3. helyen végeztek. 
     Nyolcéves munkájáért és sporteredményeiért kupát vehetett 
át Izsó János. A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány a közös-
ségi munkában jeleskedőket díjazta: 1. a: Tamás Gréta, 2. a: 
Dienes Regina, 2. b: Bereznai Kira, 3. a: Kovács Ádám, 4. a: 
Tóth Kira, 4. b: Tóth Fanni, 5. a: Czubók Csenge, 5. b: Ács Adri-
enn, 6. a: Németh Tamás, 7. a: Komlódi Gergő, 7. b: Pintér  
Olivér, 8. a: Németh Levente, 8. a: Mészáros Hajnalka.” 
     A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány nyertes „Menő men-
zák az iskolában” pályázatának köszönhetően az utolsó héten 
osztályok közötti főzőversenyt rendeztek, a díjakat az alapítvány 
vezetősége adta át. 

Az igazgató megköszönte a Polgárőrség és Kiss Ferenc áldoza-
tos munkáját, aki egész évben biztosította, hogy a gyerekek 
balesetmentesen jussanak az iskolába és onnan haza. 
     A nevelőtestület és a tanulók nevében az intézményvezető 
elköszönt a szülői munkaközösség távozó elnökétől, Némethné 
Szűcs Dórától, valamint a legaktívabb „nyolcadikos” szülőktől: 
Kövesd Ildikótól, Pollák Csillától, Rácz Andreától, Szabó Zsu-
zsannától, Gábli Margittól, Biri Zoltánné Győrik Andreától, Mészá-
rosné Anika Andreától és Nyerges Zsuzsától. 
     Az iskolavezetés búcsút vett Tóthné Bányai Márta tanárnőtől, 
aki szeptembertől megkezdi nyugdíjas éveit. 
     Az ünnepélyes tanévzáró végén Apró Maja és Kalocsai   
Levente verset mondott, majd a felsős színjátszók előadták a 
Valahol Európában című musicalből a Zene az kell című dalt.    ■ 
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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 

Középpontban a környezet-
tudatos életmód 

 

A nyári napközis táborban az első és 
másodikos diákok a levegővel ismer-
kedtek meg közelebbről, a negyedik és 
hatodik osztályosok pedig a tűzzel 
„játszottak”. Egy héten át minden az 
adott téma körül forgott: miért létfon-
tosságú a levegő, hogyan lehet tüzet 
gyújtani, melyek az égés feltételei, me-
lyek a megújuló és nem megújuló ener-
giaforrások, miért kell odafigyelni a 
környezetszennyezés veszélyeire. 

Mindezt egy pályázaton nyert támogatásnak köszönhetően valósították meg a továbbképzésen is részt vett pedagógu-
sok. A tábor vezetője, Drozdikné Nagy Ágnes Tünde tanító volt, segítői Gajdó Tímea, Győrfi Mónika és Pető Éva. 
     Sokat játszottak, de ismeretterjesztő filmeket is néztek, és beszélgettek a környezettudatos életmódról. A kicsikkel 
a Hősök terét keresték föl a fővárosban, a nagyobbakkal a Gellért-hegyre kirándultak. 
     A projekt hetven százalékban írja elő a földolgozásra szánt anyagot, ám a foglalkozások témájának harminc száza-
lékát a táborvezető határozta meg. A gyerekek rajzolhattak, virágot ültethettek, s aki már kicsit unta a rajzfilmeket, 
átmehetett a könyvtárba nézelődni, kölcsönözni. A nap végén kidobót, partizánfogót is játszhattak a gyerekek.      GÁ 

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendsze-
réhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív 
oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” elnevezésű kiemelt 
projekt „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz 
kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című 
alprojektjének célja, hogy élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környe-
zetben megvalósuló tematikus programok kidolgozásával és támogatá-
sával járuljon hozzá a köznevelés minőségének javításához. A kifej-
lesztett tartalmak és módszertan kipróbálására közösségi programok 
keretében 2018 és 2019 nyarán kerül sor a köznevelési intézmények 
pedagógusai, tanulói és önkéntes segítői, valamint szálláshely- és 
programszolgáltatók bevonásával. Az alprojekt három nagy, egymással 
szorosan összekapcsolódó tevékenységet foglal egy komplex rendszer-

be: tartalomfejlesztést, pedagógusok felkészítését, továbbképzését és 
szálláshely-, illetve programszolgáltatók bevonását. A kísérleti program 
megvalósításában együttműködő csoportok egy új modellprogramot 
hoznak létre, amely hosszú távon megalapozhatja az informális és nem 
formális tanulási folyamatok megjelenését és beágyazódását a formális 
oktatás rendszerébe. A megújuló pedagógiai kultúra hatására javul a 
tanulási folyamat résztvevőinek motiváltsága, elkötelezettsége, hatéko-
nyabbá válik együttműködésük. A kidolgozandó tartalmak és módszer-
tan kreatív eszköztára és munkaformái hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
tanulás közösségi élménnyé váljon a gyermekek számára. Az alprojekt 
fejlesztései javítják a tanulók eredményességét, támogatják kompeten-
ciáik fejlesztését, elősegítik az iskolai lemorzsolódás csökkenését és az 
esélykülönbségek mérséklődését. (Forrás: tesztefop3215tta.oktatas.hu) 
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Túl gyorsan növő növények 
 

A kúszónövények jól néznek ki, amíg oda és addig 
kúsznak, ahová ültetéskor elképzeltük. A legtöbb eset-
ben az erősen terjedő növények a kúszónövények. 
     A trombitafolyondár egyetlen év alatt méterekre 
kúszik, így házfalak mellé csak jól átgondolva ültes-
sük. Bár valóban látványos fürtökben nyíló piros vagy 
sárga, trombitaszerű virágaival, de megállíthatatlan. 
Felkúszik a tetőre, befurakodik a cserepek alá, és 
szétnyomja őket, beázással fenyegetve a házat. Sarjai a 
kertben szinte mindenhol felbukkannak, ezzel tönkretéve a 
gyepet. 
     A bambusz nagyon jól alkalmazkodó növény. Mára a 
világon szinte mindenhol elterjedt, és előnyös tulajdonságai 
miatt előszeretettel 
ültetik is. Hátránya, 
hogy megállíthatat-
lanul terjed a gyö-
kérzete, és sarjak 
ütik fel a fejüket 
mindenhol. Nagyon 
szívós növény, 
nem állítja meg 
sem a beton, sem 
a járólap. 
     Aki szereti a 
gyorsan növő fákat, számíthat az ecetfára. Nem nő kifeje-
zetten nagyra, és a lombja sem tömött. Virága nemcsak 
mutatós, de hatalmas is, és sokáig lehet benne gyönyörköd-
ni. Csakhogy két kellemetlen tulajdonsága is van. Az egyik, 
hogy a nedve mérgező, a másik, hogy gyökérzete erősen 
terjed, és sarjai sűrűn megjelennek. 
     A bálványfa kerítések tövében, magról nő, melyet ha a 
megjelenése évében nem húzunk ki gyökerestül, nehezen 
irtható gyomfává növekszik. Az ősszel lehulló leveleiből 
csírázást gátló anyagok jutnak a talajba, melyek a haszon-
növények fejlődését is gátolják. 
     Nehezen tartható kordában az évelő aranyvessző és az 
alkörmös. Az aranyvessző erősen terjed gyökérsarjakról, és 
magjai is jól csíráznak, főleg öntözött kertekben. Az alkör-
mös szinte minden talajon jól érzi magát. Már első évben 
erős, vastag és mélyre hatoló karógyökeret nevel, magról 
pedig nagyon szapora. Utóbbit a madarak is elősegítik, mi-
vel szeretik termését. 
     Tűzifának ültetjük, árnyékadó fának is kiváló, de sajnos 
gyorsan terjed a fehér akác. A gyökérsarjak gyorsan növe-
kednek, ráadásul tövisesek is. Magjai sokáig képesek a 
talajban elfeküdni, így akár évtizedekig képes egy-egy ma-
gonc megjelenni a legváratlanabb helyeken. 
     A dísznövényként – talajtakarónak – ültetett madárbirs 
szépen piroslik a terméseitől ősszel. Ezeket a terméseket a 
növény nevéhez méltóan a madarak szívesen fogyasztják, 
ezért a magoncok évről évre újra kelnek. 
     Száraz, homokos területeken még ma is kedvelt az 
ezüstfa (tévesen olajfa). Az erősen szőrözött, szinte fehér 
színű növények tövisesek, rendkívül jól sarjadnak, gyökere-
ikről és magról is jól szaporodnak. Nehezen irtható fa, ha 
rossz helyen van. 
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Fronthatások 
 

A fronthatások elsősorban az idegrendszerünkre és 
agyi folyamatainkra hatnak. Különböző hőmérsék-
letű és páratartalmú légtömegek találkozásánál ala-
kulhatnak ki a frontok, ahogy próbálja egyik a má-
sikat kiszorítani a légkörből.  
     A melegfrontnál megemelkedik a hőmérséklet, a 
levegő páratartalma nagyobb lesz, viszont a légnyo-
más csökken. Ennek következtében a melegfrontra 
érzékeny emberek ingerlékenyebbek, feszültebbek, 
fáradékonyabbak, mégsem tudnak aludni, és vér-
nyomás-emelkedésről számolnak be.   
     Hidegfrontnál a páratartalom és a hőmérséklet 
csökkenéséről, a légnyomás emelkedéséről van szó.  
Akik a hidegfrontra érzékenyek, azokra ez az időjá-
rási jelenség lelassító hatással van, gyakran előfor-
dul ájulékonyság, alacsony vérnyomás. Korábbi 

csonttörés és ízületi sérülés helye hidegfront hatására 
érzékennyé válik. Asztmában szenvedők sem szeretik a 
hidegfrontot, mert a hörgők görcse fokozódik ebben 
az fronthatásban. A csecsemők is érzékenyebben rea-
gálnak a hidegfront hatásaira, gyakrabban előfordulhat 
náluk a kólika vagy hasmenés. Fronthatás tüneteinek 
enyhítésére ajánlott magas kálium- és magnéziumtartal-
mú ételeket, pl. olajos magvakat, hüvelyeseket, teljes 
kiőrlésű gabonákat, banánt fogyasztani, valamit az ideg-

rendszerünk erősítésére B1-vitamin szedése javasolt. 
Fontos a napi két-három liter folyadék elfogyasztása.  
Ajánlott a rendszeres testmozgás, napirend kialakítása, 
séta a szabad levegőn, illetve a teljes értékű táplálkozás. 
Jó hatással lehetnek szervezetünkre bizonyos gyógynö-
vények is, például citromfű, levendula, rozmaring, or-
báncfű, ginzeng, illetve az aromaterápia alkalmazása 
szintén segítségünkre lehet. Tapasztalatok szerint a 
naponta többször végzett váltott zuhany (két perc hi-
deg vizes, majd két perc meleg vizes tusolás váltogatva) 
vagy szauna pozitív befolyással van a keringési és 
hőszabályozó rendszerünkre. 
 

Peszter Zsuzsanna védőnő 
 

(Forrás: Ideál. Reforméletmód magazin; www.webbeteg.hu/cikkek/
egeszseges/1558/mit-tehetunk-a-fronthatasok-enyhiteseert) 
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HIRDETÉSI LEHETŐSÉG 
Keretes hirdetések díja:  

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

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

e-mail címen. 

Új könyvek a könyvtárban 
 

 

Green, J.: Csillagainkban a hiba; 
Katherine a köbön, avagy a szere-
lem képlete 
Meeker, M.: Apa és lánya 
Laurain, A.: Az elnök kalapja 
Atwood, M.: Boszorkánymagzat 
Macomber, D.: Angyali segítség; 
Első hó; Csillagos éj 
Csodadolgok 
Baldacci, D.: Emlékek börtönében 
Gretler, T.: Horgászkönyv gyerekeknek 
Forman, G.: Ha maradnék; Hová tűntél? 
Belle, K.: Hazugság 
Morton, K.: Felszáll a köd 
Macintyre, B.: Dupla csavar  
Clayton, V.: Hol késel, hercegem? 
Lévy, M.: Ki nem mondott szavaink 
On Sai: Apa, randizhatok egy lo-
vaggal? 
Henry, V.: Könyvesbolti szerelmek 
Go, J.: Porladó árnyak 
Oram, K.: Örökkön örökké 
Klein, J.: Rád hangolva 
Havukainen, A.–Toivonen, S.: Tatu és Patu trükkös talál-
mányai az idők során; Tatu és 
Patu, a szuperhősök; Tatu és 
Patu, a nyomozók; Tatu és Patu, 
asztalhoz! 
Nopola, S.–Nopola, T.: Ütött az 
óra, Risto Rapper!; Risto Rapper 
és a Spagettifej; Risto Rapper és 
a rettenetes kolbász 
Parti Medve. Mai szerzők állatos 
antológiája 

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! 

Az én iskolám: 
BGSZC Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnázium 

 
Iskolám az 1911-es alapítása óta igyekszik diákjaiból 
aktív, egészséges életmódot élő, a felnőtt társadalomba 
beilleszkedni képes, emberi értékeire és munkájára 
igényes felnőtteket nevelni. 
     A közlekedés, szállítmányozás, logisztika és közgaz-
daság ágazatokon indított alapképzéseken túl széles 
alapműveltségre, kreativitásunk kibontakoztatására, 
őszinteségre és önismeretre tanítanak minket. Sikeres 
érettségi után emelt szintű logisztikai-, logisztikai és 
szállítmányozási-, valamint pénzügyi-számviteli ügyin-
tézői OKJ-s képzésben vehetünk részt ingyen. Továb-
bá szerezhetünk egyéves államháztartási mérlegképes 
könyvelői szakképesítést, vagy folytathatjuk tanulmá-
nyainkat felsőfokú oktatási intézményben. Minden 
évfolyamon négy osztály indul, melyből az egyik nyelvi 
előkészítős. Idén több mint ötszáz diák tanult itt nap-
pali munkarendben és közel háromszáz fiatal a felnőtt-
oktatás keretein belül. 
     Az intézmény épülete (Budapest, IX. kerület) köny-
nyedén megközelíthető a körútról a 4-es és a 6-os vil-
lamossal, illetve a Haller utca felől a 24-es villamossal. 
A modern oktatási eszközök és módszerek a folyama-
tos megújulás, innováció, kellemes, tanulást segítő kör-
nyezet, a tanárok kreativitása lendületessé teszi az ok-
tatást. 
     Lehetőség szerint szakmai programoknak is része-
sei lehetünk hazai és multinacionális vállalatoknál, illet-
ve gyakorlati képzést biztosítanak számunkra hazai 
nagyvállalatai partnereknél. 
     Az itt tanulók hétköznapjait színesítik még a külön-
féle rendezvények és változatos programok, mint meg-
hívott előadók, sportkörök, iskolai vetélkedők, kirán-
dulások, gólyabál, iskolaújság, amibe a diákok is bátran 
írhatnak, pályaorientációs nap, cserediákprogram, Luca
-napi vásár, bolondballagás, karácsonyi osztálybuli. 
     Az iskola 2017-ben elnyerte a Pénziránytű alapít-
vány kiemelt iskolája címet, 2018-ban pedig minisztéri-
umi elismerést és a „Fogyasztói Tudatosságra Nevelő 
Iskola” címet kapta. 
     Azt gondolom, a fiatalos, elit környezet és a magas 
szintű oktatás biztos lehetőséget nyújt számunkra a 
sikeres, tudatos életre. Csupán egy éve tanulok itt, de 
közel sem bántam meg, hogy tavaly ezt az iskolát jelöl-
tem elsőként. Sőt. 

Ördög Melinda Ágnes 
 

(Forrás: https://telekiblankabp.hu) 
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Összekötni a  
különböző világokat 

 

„Fontosnak tartom össze-
kötni a különböző világokat, 
embereket. A politikust a 
drogfüggő kissráccal. A hívő 
nagymamát a belvárosi stri-
civel. A bűnözőt egy katoli-
kus pappal. Az üzletembert 
a nincstelennel, vagy a kétel-

kedőt a hívővel. A józant a részeggel. Jó lenne! Megérteni, 
elfogadni, meghallgatni. Leginkább ez a küldetésem, a 
hivatásom. Hídnak lenni mások életében. Ez a könyv is 
ezt a célt szolgálja” – írja a szerző, aki önéletrajzában ken-
dőzetlen őszinteséggel beszél gyerek- és fiatalkori kallódá-
sáról, a heroinfüggőségbe torkolló lecsúszásáról, a megta-
pasztalt sötétségről és a szabadulás útjáról, melyen járva 
most már olyanoknak is segít, akik hozzá hasonlóan a 
kábítószerek csapdájába estek. 
     Orsolics Zoltán Zénó Ráckeresztúron dolgozik a Magyar-
országi Református Egyház Kallódó Fiatalokat Mentő 
Misszió Fiatalkorúak Drogterápiás Otthona szakmai ve-
zetőjeként. Az ünnepi könyvhétre jelent meg Flash-back. 
Visszatértem a függőségből című önéletrajzi könyve a Harmat 
Kiadó gondozásában. 
 
– A legnehezebb döntés az életemben az volt, amikor 
jelentkeztem a rehabilitációra. Ráckeresztúrra kerültem, s 
megpróbáltam megváltoztatni mindazt, amiről addig a 
mindennapjaim szóltak. Hat éven át drogoztam, kis híján 
belehaltam a heroinba. Az a közösség mentett meg, amely 
nemcsak hirdette, de a gyakorlatban is megvalósította a 
feltétlen szeretetet, a hitelességet. S a hitről sem szabad 
elfeledkezni. Előtte semmilyen kapcsolatom nem volt a 
vallással. Eleinte zavart a megtérés szó, de egyszer egy 
lelkész azt mondta: felejtsd el, nem megtérni kell, hanem 
visszatérni kell Istenhez. Ez igen nagy áttörés volt szá-
momra. 
     A gyógyulásomban nagy szerepet játszik a hit. De attól 
függ, mit nevezünk gyógyulásnak. Szermentesen lehet 
élni, hit nélkül is, talán meggyógyulni is lehet hit nélkül. 
De a hit sokkal több. Az életem nem arról szól, hogy már 
nem kábítószerezek, hanem sokkal többről. Hiszem azt, 
hogy minőségibb életet tudok így élni, hogy van erőm, 
kapaszkodóm, vigasztalóm. Azt gondolom, előbb-utóbb 
mindenkiben felmerül a spiritualitásra való igény. Ha 
máskor nem, akkor a halálos ágyunkon szembenézünk 
Istennel, az élet-halál kérdésével. Ez megkerülhetetlen 
téma.  
– Miért épp most jelent meg a kötet? 
– Nemrég jöttem rá, hogy éppen húsz éve kerültem a 
rehabra, de ez csak véletlen egybeesés. Az elmúlt időszak-
ban nagyon sokszor feldolgoztam a történetemet, s talán 
most érett meg bennem, hogy megírjam.  

– A könyvben olvasható, hogy  
Magyarországon ma még az 
alkohol és a kábítószerek je-
lentik a legnagyobb problé-
mát. Melyik a legveszélyesebb 
függőség?  
– Úgy vélem, a viselkedési függő-
ségek. Ezek közül is a közösségi 
oldalakkal kapcsolatos függősé-
gek, az internet-, a kütyüfüggő-
ség. Ha belegondolunk, ez az 
egész társadalmat érinti. A kom-
munikáció teljesen elkorcsosul, 
eltűnnek a közvetlen kapcsolatok. Tíz-húsz év múlva 
derül majd csak ki, mi lesz ebből, milyen mentális káro-
kat, személyiségtorzulásokat okoz. Ha elmegyünk vala-
hova, s nincs wifi, pánikrohamot kapnak az emberek.  
– Mit tehetnek ebben a helyzetben a szülők? 
– Minden esetben a gyerekre kell koncentrálniuk. Csakis 
kapcsolatban lehet helyreállítani a problémákat. Sokkal 
többet kell beszélgetni a gyerekkel, hiszen nem tárgyakra 
– telefonra, tabletre, laptopra –, anyagi javakra van szük-
sége a gyereknek, hanem ránk. Szeretetre, odafigyelésre, 
beszélgetésekre, őszinte kíváncsiságra, majd egy későbbi 
életszakaszban a szeretetteljes támogatásra, hogy ki tud-
jon teljesedni, felelős-
séget tudjon vállalni a 
tetteiért. A nevelés 
során mindig más-más 
élethelyzet, más-más 
kihívás vár a szülőkre. 
Ami gyerekkorban 
működött, az kamasz-
korban nem működik. 
A szülőnek is változ-
nia, fejlődnie kell, 
hogy újra és újra meg-
találja a hangot a gye-
rekkel.  
– Mint háromgyer-
mekes édesapa hogyan osztja be az idejét? 
– Nagyon szeretek dolgozni, szeretem a hivatásomat, a 
munkámat, a szombat és a vasárnap azonban a családé. 
Érden élek, Ráckeresztúron dolgozom. A tinirehab prog-
ramvezetője vagyok, de emellett magánpraxist is nyitot-
tam Budán, ahol felnőttekkel, fiatalokkal foglalkozom. 
Szeretem az embereket, és szeretnék segíteni nekik, nem 
csak azoknak, akik drogproblémákkal küszködnek.    
Szeretnék híd lenni mások életében.  

GÁ 
Fotó: orsolicszeno.eu 

 
Köszönjük Victorné Erdős Eszternek, hogy a könyvtárnak 
ajándékozott két példányt a kötetből! 
 
 

(A cikk szerkesztett változata megjelent a Fejér Megyei Hírlap 
2018. július 9-i számában.) 

I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

A könyvtár nyitvatartási rendje 
 

hétfő: 10.00–16.00 
kedd: 10.00–14.00 
szerda: 12.00–17.00 
csütörtök: 14.00–17.00  
péntek: 8.00–12.00 
szombat: 9.00–11.00 
vasárnap: zárva 
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A vizek veszélyei 
 

Alapszabály: Gyermek nem maradhat felügyelet nélkül a 
vízben/víz közelében! 

 

A vízen tartózkodásra, vízi közlekedésre vonatkozó  
fontosabb szabályok 

 

A szabad vizekben való fürdés 
 

A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 
46/2001. (XII. 27.) BM rendelet alapján: 

 
A folyóvizekben (folyók, állandó és időszakos vízfolyások, 
holtágak) és állóvizekben (mesterséges és természetes 
tavak), továbbá vízi létesítmények (csatornák) vizében 
(a továbbiakban együtt: szabad vizek) fürödni azokon a 
helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, 
illetve külön jogszabály szerint kijelölt fürdőhelynek minő-
sülnek. Fürdésnek minősül az úszóeszközök (játékcsónak, 
vízibicikli, banánhajó, felfújható eszközök stb.) vízen törté-
nő használata is. 
 
 

Tilos fürdeni: 
a) hajóútban; 
b) hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó 

munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 
100 méteres körzetében; 

c) vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi 
művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 
100 méteres körzetében; 

d) kikötők, úszóműves kikötőhelyek, úszóműállások, hajóhidak, 
veszteglőhelyek, vízi sportpályák, vízi repülőterek és hajó-
kiemelő berendezések területén és 100 méteres körzeté-
ben; 

e) egészségre ártalmas vizekben; 
f) a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok 

belterületén lévő szabad vizekben; 
g) vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy megyéhez tarto-

zó területén, a parttól 1000 méternél, Veszprém és Zala 
megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél na-
gyobb távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 
500 méternél nagyobb távolságra; 

h) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a 
vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély víz határáig; 

i) ahol azt tiltó tábla jelzi. 
 
 
 

Fontos szabály, hogy 6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 
12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügye-
lete mellett fürödhet a szabad vizekben. 

 
 

Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetőjének a 
fürdőzők létszámának megfelelő számú, úszni tudó és vízi 
mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő és mentő 
őrséget kell állítania. 

 

Az I. fokú viharjelzés – percenként negyvenötször felvillanó 
sárga fényjelzés – esetén a parttól 500 méternél na-
gyobb távolságra tilos fürödni, míg a II. fokú viharjel-
zés – percenként kilencvenszer felvillanó sárga fény-
jelzés – esetén fürödni tilos. A viharjelzés egyébként 
okostelefonon is nyomon követhető a TAVIHAR elnevezé-
sű mobil alkalmazással. 

 
 
 

Fürdőeszközök használata 
 
 
 

A kereskedelmi forgalomban számos olyan eszköz kapható, 
amely megkönnyítheti a vízben tartózkodást, ilyen pl. az úszó-
gumi, a karúszó, a gumimatrac, az úszódeszka, vagy az úszást 
segítő mellény. Azonban ezek csupán FÜRDŐESZKÖZÖK, a 
vízen történő használatuk fürdésnek minősül. A vízibicikli 
is fürdőeszköz és nem vízi jármű. Tehát ahol a fürdés tilos, ott 
ezeknek az eszközöknek a használata is az, továbbá viharjel-
zésnél is ugyanazok a szabályok érvényesek, mint fürdésnél. 

A vízbe ugrás veszélyei: 
• Felhevült test 
• Vízmélység nem elegendő 
• Víz alatti akadályok 
• Növényzet, iszap 
• Eltérő hőmérsékletű vízrétegek 

 

„ISMERETLEN HELYEN NE UGORJ!” 
„MINDIG ELLENŐRIZD A FELTÉTELEKET!” 

„ÉTKEZÉS UTÁN KÖZVETLENÜL NE UGORJ VÍZBE!” 
 

Közlekedés csónakkal, vízi sporteszközzel 
 

A HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT (1. melléklet az 57/2011. (XI. 22.) 
NFM rendelethez) rendelkezései alapján: 

 

Csónakot és nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi sport-
eszközt alapesetben az vezethet, aki: 

a)    a 14. életévét – gépi hajtású vízijármű esetében 17. életévét 
– betöltötte, 

b)    úszni tud, 
c)    a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik, és 
d) ismeri a Hajózási Szabályzat rendelkezéseit, valamint az 

igénybe vett vízterület sajátosságait. 
 

Ha több személy tartózkodik a csónakban indulás előtt 16. életév-
ét – gépi hajtású vízi jármű esetében 17. életévét – betöl-
tött, valamint az fenti b)-d) pontokban foglaltaknak megfele-
lő vezetőt kell kijelölni. Indulás előtt – és ha szükséges, 
menet közben is – a csónak belsejéből a vizet el kell távolí-
tani. A csónak vezetője a beszállás előtt köteles tisztázni, 
hogy a csónakban helyet foglaló személyek tudnak-e úszni 
és azok nyilatkozata, továbbá a Hajózási Szabályzat ren-
delkezései alapján a mentőfelszerelés elhelyezéséről, to-
vábbá alkalmazásra való készenlétéről köteles gondoskod-
ni. A menetben levő csónakban tartózkodóknak tilos állni. 

 

Vízen levő (közlekedő vagy veszteglő) csónakban tartózko-
dó úszni nem tudó, valamint 14 évnél fiatalabb személy, 
továbbá vízi sporteszközön közlekedő minden személy kö-
teles mentőmellényt viselni. 
 

A HSZ értelmében a csónak az alábbi alapfelszereléssel 
közlekedhet: 

 

1) mentőmellény - a csónakban tartózkodó 16. életévet be nem 
töltött személyek és úszni nem tudó felnőttek együttes 
számának megfelelően, de legalább 1 db, 

2) evező – a csónakban tartózkodó személyek számának és a 
csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db, 
3) horgony – 1 db, a csónak horgony nélküli tömegének legalább 
5%-ával egyenlő tömegű horgony (a horgony a mederhez történő 
ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára veszélytelen kiala-
kítású eszközzel, tárggyal helyettesíthető), 
4) kikötésre és horgonyzásra alkalmas, és megfelelő állapotú 
kötél vagy lánc – legalább 10 fm, 
5) legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz – 1 db, 
6) fehér kézi villamos jelzőlámpa tartalék izzóval és tartalék 
elemmel – 1 db, 
7) a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) 
tartalmazó – a csónaktesten tartósan rögzített – tábla, 
8) ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállíta-
nak, akkor megfelelő 8A, illetve 34B oltásteljesítményű tűzoltó 
készülék – 1 db. 
 

A Velencei-tavon: 
 

Csónak alapesetben a parttól számított legfeljebb 1500 m széles 
vízterületen (a Velencei-tó teljes területén) közlekedhet. 
Csónak – a szükséghelyzet kivételével – I. fokú viharjelzés-
nél csak a parttól számított 500 m távolságon belül közle-
kedhet. 
Csónak – a szükséghelyzet kivételével – II. fokú viharjelzés-
nél nem közlekedhet. 
 

     Balesetmentes nyarat kíván a: 
Gárdonyi Rendőrkapitányság 
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SZOLNOK 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye székhelyén hetvenkétez-
ren élnek. Az Alföld közepén található város a Tisza 
partján, a Zagyva torkolatánál fekszik. A vidék bővelke-
dik természeti értékekben, ezen a tájon a legmagasabb a 
napsütéses órák száma. A településen számos molnár-
fecske-fészek található, a madarak védelmét még emléktáb-

la is hirdeti. Érdekes természeti látványosság minden évben a tiszavirágzás. 
Itt található többek között a Damjanich János Múzeum, a Magyar Repüléstörténeti Múzeum, a     
Szabadtéri Vízügyi Múzeum. A város híres szülötte Verseghy Ferenc költő, nyelvész. Szolnok a hely-
színe és ihletője Móra Ferenc A Szép Mihály istene című írásnak. 

LOGIKAI FELADVÁNY 
(Forrás: www.logikaifeladatok.hu; pixabay.com) 

 

Megkérdezték Kornélt, hogy hány éves. Ő így válaszolt: ha négyszer annyi 
idős lennék, mint amennyi most vagyok, akkor éppen annyival lennék idősebb 
30-nál, mint amennyivel most fiatalabb vagyok. Hány éves most Kornél?   
 

A megfejtés beküldésének határideje: 2018. augusztus 5. 
E-mail cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com 

 

A 2018. júniusi sakkrejtvény megfejtése: Világos első lépése: Vezér C6. Hat hibát-
lan megfejtés érkezett, a három szerencsés nyertes:  

Furján Fanni, Halász Tibor, Szvorény András.  
 

A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!                                    

Városháza ● A Kossuth tér 9. szám alatt található városhá-
za 1884-ben nyerte el mai formáját. Az eklektikus stílusú 
épület  több mint száz éve ad otthont a várásházának. Neve-
zetes esemény kötődik hozzá, ugyanis 1848. szeptember  
27-én Kossuth Lajos az épület erkélyéről mondta el gyújtó 
hangú toborzóbeszédét. Az alföldi toborzóúton lévő politikus 
kijelölte a népfelkelés szervezőit, majd vonattal visszatért 
Pestre. 
A városháza épületében még a múlt század elején is üzlet-
helyiségek voltak a földszinti részen, az előtte lévő téren 
pedig a piac kapott helyet. 

Foci kvíz 
a 2018-as labdarúgó-világbajnokság idején 

 

 

Megfejtés: C, C, B, C, B, D, A, A, D, B 
 

A hibátlan megfejtést beküldők között három darab 
3000 forintos vásárlási utalványt sorsoltunk ki,  melyet az Oázis Italdiszkontban lehet bevál-
tani 2018. december 31-ig. 
 

A szerencsés nyertesek: Bendák Imre, Kiháriné Leiczinger Éva, Molnár Bence 
 

Gratulálunk a nyerteseknek! A nyeremény átvehető 
a könyvtárban nyitvatartási időben. 

 

Köszönjük az Oázis Italdiszkont nagylelkű  
felajánlását! 
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 NYEREMÉNY-
JÁTÉK 

 
 

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

A megfejtéseket személyesen is 
leadhatják a könyvtárban nyitva-
tartási időben, vagy elküldhetik a 
következő e-mail címre:  
rackereszturi.hirmondo@gmail.com 

 

Határidő: 2018. augusztus 5. 
A júniusi lapszámban közölt felad-
vány megfejtése: az óvoda bejára-
tánál lévő oszlop. Kilenc helyes 
megfejtés érkezett, a szerencsés 
nyertes: Sajtos László.  
Gratulálunk! A nyeremény a 
könyvtárban vehető át nyitvatartá-
si időben. 

ÚTRAVALÓ ÜZENET 

„Figyelj a vitákra, de vitába 
ne keveredj! Isten őrizzen 
az indulatosságtól és     
kapkodástól még az apró 
kifejezésekben is!” 
 

(Nyikolaj V. Gogol) 

GÓLYAGYŰRŰZÉS, 2018. JÚNIUS 22. 
DAMAK LÁSZLÓNÉ FOTÓI 


