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Ismét megközelíthető a Szentháromság-szobor 
 

Tavaszi Vigadó 2018 
 

Diáktalálkozó Maroskeresztúron 
 

Új könyvek a könyvtárban 
 

Valahol Európában – színielőadás 

Hétpettyes katicabogárka 
 
Egyszer egy hétpettyes katicabogárka, 
Elindult megnézni, mi van a világban, 
Hívta a gyöngyvirág, hívta a vadrózsa, 
Ide is meg oda is bekukkant egy szóra. 
Nagybajuszú cincérek sétálgatni mentek, 
A tóparti szúnyogok kalapot emeltek, 
Estére elszunnyadt katicabogárka, 
Az éjjeli pillangó hazatalicskázta. 

A hétpettyes katicabogár elterjedt bogár-
faj Európában. Szép és hasznos állatka, 
sokak kedvence. Számos vers, mese fon-
tos szereplője, s a legtöbb nyelvben bece-
neveket is kapott. Magyarul kata, katica, 
katóka, bödebogár, tehénke, sőt bumbumbácsi 
névvel is illetik. Hét évvel ezelőtt az év 
rovara volt. A kertben igen hasznos, hi-
szen lárvaként és kifejlett rovarként egy-
aránt levél- és pajzstetvekkel táplálkozik. 
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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 
jún. 23., 24.: Martonvásár 06-22/569-146  
jún. 30., júl. 1.: Ráckeresztúr   
júl. 7., 8.: Ercsi �06-25/505-790 
júl. 14., 15.: Martonvásár 
Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; �25/455-804) 
Háziorvosok rendelési ideje 
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 
(Péntekenként felváltva rendel a két 
háziorvos.) 
Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30  
Vérvételhez előjegyzés szükséges! Idő-
pont-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  
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 

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

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 – Kovács Antal: 06-20/852-0361 

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

Szerkesztői levél  
 

Júniusban, a nyári napforduló idején érik a szentiváni 
alma. Emlékszem, gyerekkoromban sokszor mász-
tam föl nagymamám fájára, s a kicsi, zöldessárga gyü-
mölcs illatát és ízét még ma is gyakran érzem, pedig a 
fa már kiszáradt, s a régi ház körül is megváltozott 
minden.  
     Csodálatos és egyben néha félelmetes is az emlé-
kezet. Az almafára jó érzés visszagondolni, de olykor 
jönnek a sötétebb képek is. Előfordul, hogy a rosszat 
jóként elevenítjük föl évtizedek múltán, de a fordí-
tottja is lehet igaz. Ahogyan megesik az is, hogy a ki 
nem mondott szavak, az elismerés hiánya okoz életre 
szóló csalódást, rossz érzést. Ki hogyan dolgozza föl 
az őt ért élményeket, pozitív vagy negatív tapasztala-
tokat. Biztosan mindenki fel tud idézni magában egy-
egy rémes pillanatot, gyerekkori élményt, amikor épp 
korholták valamiért, amiről ő úgy gondolta, nem tett 
rosszat vele. 
     Épp ezért kell fokozottan figyelnünk a gyerekekre. 
Ők a legsérülékenyebbek s a leginkább védtelenek is. 
Számos pszichológiai, pedagógiai tanulmány szól 
arról, milyen fontos a dicséret, hiszen egy-egy elisme-
rő, jó szó óriási lökést adhat az ifjaknak. Csizmadia 
Dóra Dalma pszichológus szerint „a dicséret, a mo-
soly és a szeretet olyan, mint a napsugár. Ne spórol-
junk vele!”  
     Létezik a mondás: „Homokba kellene írni a sérté-
seket, és kőbe vésni a dicséreteket.” Milyen igaz! 
Ahogyan az is igaz: dicsérni tudni kell. Ha nem köz-
vetlenül a jó cselekedetet, a szép eredményt követően 
dicsérünk, elvész a hatása.  
     Hogy miért jutott eszembe mindez a szentiváni 
almáról? Talán mert mama remek érzékkel mindig 
akkor dicsért meg, amikor kellett. Mert dicsérni nem 
csak szavakkal lehet… Volt, hogy fánkot sütött. Vagy 
félretett néhány lekváros buktát, paprikás csigát. S a 
legfényesebb, legnagyobb almákat is nekem adta…  
Igyekszem követni a példáját. 

 Gajdó Ágnes 

Ismét megközelíthető a páratlan műemlék 
 

Kicsipünkösdre, azaz a Szentháromság ünnepére a 
Zöld Erdő Vadásztársaság tagjai megszüntették        
a Ráckeresztúr határában álló Szentháromság-
szobrot övező méltatlan állapotot. 
 

Az igen értékes régi műemlék mindeddig rejtve maradt a 
kíváncsi szemek elől. Az országútról télen lehetett csak 
látni, amikor a fák elhullajtották lombjukat, de akkor sem 
tárult föl teljes egészében. A kétezres évek elején a helyi 
egyházközség tagjai rendbe tették a környékét, akkor táb-
lát is kihelyeztek, de ezt később eltávolították. A szobor 
létét ma már nem jelzi semmi, s a hozzá vezető szolgalmi 
utat lassanként visszahódította a természet. 
     – A Szentháromság-szobor másfél évvel ezelőtt beke-
rült a ráckeresztúri települési értéktárba, ezért mindenkép-
pen időszerű volt, hogy tegyünk valamit a méltatlan álla-
pot megszüntetése érdekében – mondta dr. Szentes-Mabda  
Katalin Dóra polgármester. – Az önkormányzat megkeres-
te a Zöld Erdő Vadásztársaságot, hogy segítsenek a mű-
emlék környékének rendbetételében, a nehezebb, szakér-
telmet igénylő tereprendezési munkákat ők végezzék el. 
Ha a szobor kiszabadult a természet túlságosan is szoros 
öleléséből, utána remélhetőleg könnyebben fönn tudjuk 
majd tartani a rendet körülötte. A vadászok nagy öröm-
mel segítettek, amit ezúton is hálásan köszönünk. Mind-
ezért pedig semmiféle ellenszolgáltatást nem fogadtak el. 
     A munkálatokról Kovács János vadászmester beszélt:     
– Szívügyünk a természet, s szívesen segítünk, ha Rácke-
resztúr környezetének szebbé tételéről van szó. A szobrot 
szinte maga alá temette a dús vegetáció, de se kőris-, se 
akácfát nem vágtunk ki. A fákat meghagytuk, hiszen úgy 
tudjuk, később kiránduló- vagy zarándokhelyet alakítanak 
itt ki, örülnek majd az ide látogatók a szobrot övező ár-
nyas kis ligetecskének. Erősen visszavágtuk viszont a 
cserjéket, főleg a szinte mindent benövő bodzával és a 
kökénnyel hadakoztunk keményen. A másfél méteres csa-
lánt is levágtuk, s most már hangulatos bekötőúton köze-
líthető meg a páratlan műemlék. 
     – Jövőre lesz a szobor fennállásának 240. évfordulója, 
s szeretnénk megemlékezni e jeles eseményről – tervezi a 
jövő évi programot a polgármester. – S nagyon bízunk a 
Pannónia Szíve-projekt megvalósulásában is, amelynek 
része a Szüts–Ivánkay-kastély és az úgynevezett egyház-
községi út menti kereszt mellett a Szentháromság-szobor 
és környéke megújítása is.  

gá 
 

(Az írás szerkesztett változata megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2018. június 
12-i számában.) 

A szobor a természet ölelésében 

A szobor a  
munkálatok után 
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Tájékoztatás tűzifa-támogatásról 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

A 1210/2018. (IV. 6.) Kormányhatározat rendelkezik a ki-
épített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében 
a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről. 
     A határozat 3. pontja szerint: A Kormány a téli rezsi-
csökkentés kiterjesztése érdekében a háztartások számára 
pénzbeli támogatás biztosítása céljából lakott ingatlanok-
ként 12 000 forint összegű költségvetési támogatást nyújt a 
kiépített gázhálózattal nem rendelkező települési önkor-
mányzatoknak. 
     A határozat 2. melléklete felsorolja azon önkormányza-
tokat, amelyek a támogatásra jogosultak, és ebben Rácke-
resztúr nem szerepel. Mivel községünkben a gázhálózat 
kiépítésre került, így költségvetési támogatást nem kap a 
lakott ingatlanok után az önkormányzat. Emiatt nincs lehe-
tőség a támogatás igénylésére a lakosság részéről. 

Dr. Nagy Gábor jegyző 

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat 
képviselő-testülete 2018. áprilisi ülésein hozott 
döntésekről: 
 

● Megtárgyaltuk a készülő településszerkezeti terv, valamint a 
helyi építési szabályzat és szabályozási terv munkaközi anya-
gát. Lakossági fórumot is tartottunk a témában, igen szerény 
lakossági érdeklődés mellett. 
● Újra áttekintjük a települési arculati kézikönyvet és a telepü-
lésképi önkormányzati rendeletet, ezért arra kérjük a lakossá-
got, hogy akinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, 
az jelezze a műszaki ügyintézőnél. 
● Döntöttünk a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
munkájának segítése érdekében mobilgarázs felállításáról, 
valamint az Eötvös József utcai játszótéren fedett homokozó 
létesítéséről. 
● Elfogadtuk az önkormányzat 2017. évi zárszámadását. 
● Dr. Sági János kapitányságvezető úr és Szabó Zoltán őrspa-
rancsnok úr jelenlétében megtárgyaltuk a Rendőrség 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. Ezzel együtt elfogadtuk a 
Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség 2017. évi tevékenysé-
géről szóló beszámolót is. 
● A tornacsarnokban ablaknyitó motorokat, az óvodában pedig 
víztakarékos eszközöket szereltetünk föl. 
● Kisebb útkarbantartási munkákhoz zsákos hidegaszfaltot 
szerzünk be 500 000 forint értékben. 
● A község teljes területén LED-es megvilágítással korszerűsí-
teni és részben bővíteni szeretnénk a közvilágítási hálózatot, 
melynek érdekében elkezdtük az előkészítő munkát. 
● Felülvizsgáltuk beszerzési szabályzatainkat. 
● Elfogadtuk az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést, 
a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2017. évi szolgáltatá-
sairól szóló beszámolót, valamint a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelen-
tést. 
● Zárt ülésen döntöttünk a „Falunk diákja” kitüntető cím ado-
mányozásáról és a települési támogatásokról.  

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK   

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. 

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  

Friss hírek, információk: 

www.rackeresztur.hu 

          Tájékoztatás 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a 2018-ban a zöld hulladékot a 
megküldött Tájékoztatóban szereplő 
időpontban szállítjuk el, kizárólag bioló-
giai lag lebomló zsákban vagy         
kötegelve.  
     Társaságunk alkalmanként 1 db VERTIKÁL emblémával 
ellátott, biológiailag lebomló zsákot biztosít díjmentesen, az 
átvételkor fennmaradó alkalmak számával megegyezően.  
     Az ezen felül keletkezett zöldhulladékhoz szükséges 
biológiailag lebomló zsákról a fogyasztó köteles gondos-
kodni, amelyek beszerzési forrásáról honlapunkon vagy az 
ügyfélszolgálati irodákban tájékozódhat. 
     A Társaságunk által biztosított zsákok a helyi ügyfél-
szolgálatokon vehetők át (a szerződő személyesen, vagy 
meghatalmazott két tanúval aláírt meghatalmazással). 
 
Ügyfélszolgálat címe: 2451 Ercsi, Mártírok útja 47.  
 

Ügyfélfogadási idő:  
      hétfő 13:00–16:00 
      szerda: 7:00–16:00 
      péntek: 7:00–13:00  
 

Telefon: 06-30/990-5327 (átvétel előtt, kérjük, érdeklődjön) 
 

E-mail: ercsi @vertikalrt.hu  
     Köszönettel:  

Vertikál Nonprofit Zrt. 
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Hangulatos, esős délután 
 

Az idei májusi fesztivál az önkormányzat és a Ráckeresztú-
ri Iskolásokért Alapítvány közös szervezésében valósult 
meg. Utóbbi egy pályázaton nyert támogatásnak köszönhe-
tően zöldsátorral vett részt a programban, s az egészséges 
életmódot, a korszerű táplálkozást népszerűsítette. Az is-
kola pedagógusai mellett a gyerekek is besegítettek, s az 
érdeklődők kreatív zöldtálat vagy gyümölcskompozíciót 
készíthettek. A salátalevélből, retekből, szegfűszegből ké-
szült egérke például sajtformájú paprikadarabot 
„lakmározott”, az uborkából alkotott mozdony kerekei sár-
garépa-karikákból készültek. Az érdeklődők megismerked-
hettek az okostányérral, melyen egyaránt helyet kapnak a 
zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék, húsok, halak, tojás, 
tej és tejtermékek. 
     A diákok a gyümölcstálakat körbekínálták a koncertsá-
torban is, ahol a Dupla KáVé és Köteles Cindy formáció jól 
ismert slágerekkel szórakoztatta a nagyérdeműt. A százha-
lombattai Metronóm Dobiskola növendékeinek fergeteges 
dobparádéja messzire hallatszott. A ráckeresztúri nagyren-
dezvények állandó fellépői a martonvásári Dinamic Dance 
Crew (ECDS) tánciskola növendékei. Mózsik Viki vezetésé-
vel valamennyi csoport bemutatkozott, a legkisebbektől a 
dívákig.  
     A MIEZ Miskolci Illés Emlékzenekar megalapozta a 
bulihangulatot, a Fekete LakkcipŐk (Komár László emlék-
zenekar) előadása közben egyre többen fölbátorodtak, s 
mire a Bananas zenekar színpadra lépett, rengetegen pö-
rögtek-forogtak a táncparketten egészen hajnalig. 
     A kisebbeket ugrálóvár és kézműves körhinta várta, s 
igen népszerű volt a gumikerekes kisvonat is, ami az Ercsi 
felőli körforgó és a lászlópusztai tejüzem (a világrekorder 
magyar tarka, azaz Auguszta szobra) között közlekedett.                                                              

 GÁ 
 

(A cikk szerkesztett változata megjelent a Fejér Megyei Hírlap 
2018. május 22-i számában.) 

TAVASZI VIGADÓ, RÁCKERESZTÚR, 2018. MÁJUS 19. 

Csak egy tánc 
 

Hajnali fél 2 felé jár az idő, az utolsó számot kezdi ját-
szani a zenekar. Néhányan még táncolnak a sátorban, 
kisebb-nagyobb szabálytalan körökben, köztük egy kicsit 
esetlen, jólelkű srác, akinek nem sok örömet adott az 
élet. Odalép hozzá egy csinos ifjú hölgy a maga kedves, 
közvetlen, húszéves valóságában, és táncolni kezdenek.   
Többen odamennek, le szeretnék kérni, de nem engedi, 
ez a tánc az ő ajándéka ennek a fiúnak. „Olyan jó, jó 
nekem” – éneklik mosolyogva. Két külön világ táncol 
egymással. Az egyiknek életre szóló élmény, a másiknak 
pedig természetes, hogy örömet szerez valakinek, mert 
így nevelték a szülei. Jó, hogy ilyen EMBEREK is élnek 
Ráckeresztúron, akik egy-egy apró gesztussal szebbé 
tudják varázsolni mások életét, akár egy tavaszi vigadó 
forgatagában.  

DG 
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 
 

Több bejelentés érkezik a gazos, gondozatlan in-
gatlanokkal kapcsolatban, ezért általános tájékozta-
tást adunk az ingatlantulajdonosok feladatairól, kö-
telezettségeiről. 
 

Az ingatlantulajdonos feladata az ingatlana és az 
ingatlana előtti úttest szegélyéig terjedő területnek 
(ideértve az árkot és a járműbehajtó átereszét is) 
gondozása, tisztántartása. Ez a művelés alatt álló 
telkekre is vonatkozik. 
 

A Kormányhivataltól kapott tájékoztatás alapján a 
parlagfű-mentesítésre javasolt kaszálási időpontok (a 
növényzet fejlődését figyelembe véve): 
1. kaszálás: június 4–8.; 
2. kaszálás: július 2–6.; 
3. kaszálás: július 30–augusztus 3.; 
4. kaszálás: augusztus 27–31. 
 

Ennek elmulasztása esetén hatósági eljárás indítha-
tó, és közigazgatási bírság kiszabására van lehetőség. 
Ezt elkerülendő, kérjük Önöket, hogy ingatlanaikat 
és azok környezetét tegyék rendbe, mert általános 
ellenőrzés lesz a község területén június második 
felében. 
Addig is kérjük a szomszédok türelmét, megértését, 
amennyiben a határidőig a gazos ingatlanokon nem 
történik változás, hatósági eljárást indítunk a mu-
lasztó ingatlantulajdonosokkal szemben. 
 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári 
Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osz-
tálya tájékoztatása szerint Ráckeresztúron 2018. 
július 12-én (csütörtökön) komplex határszem-
lét tartanak, melynek célja a termőföldek hasznosí-
tási (gyommentesítési) kötelezettségének ellenőrzé-
sén felül a termőföld engedély nélkül más célú hasz-
nosításának felmérése, a művelési ágak ingatlan-
nyilvántartási állapottal való egyezőségének vizsgála-
ta, valamint az aranykoronás földminősítési rend-
szerhez tartozó mintaterek felülvizsgálata és a föld-
minősítési adatok karbantartása. 

Dr. Nagy Gábor jegyző 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

Ráckeresztúri tejüzembe,  
IRODAI ADMINISZTRÁTORI  

munkakörbe munkavállalót keresünk  
azonnali kezdéssel, napi 8 órában. 

 

Feladata többek között a megrendelések felvétele, 
szállítólevelek kiállítása, számlázás, iratrendezés. 
Elvárások: minimum érettségi, felhasználói szintű 
számítógépes ismeretek 

A jelentkezéseket a zsraboczki@gmail.com  
e-mail címen várjuk. 

Hősök napja – május utolsó vasárnapja 
(képriport) 

 
Az ünnepi megemlékezésen közreműködtek a Rácke-
resztúri Petőfi Sándor Általános iskola tanulói –   
Török Regina, Cserna Gréta, Szabó Jázmin, Jankovics   
Kincső, Lőke Viktor –, a BOR-ÁSZOK Dalárda  
Egyesület, Máday Norbert, a Ráckeresztúri Pávakör. 
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Valami véget ért 
 

Ráckeresztúri Mosoly Óvodában június 2-án búcsúztak az 
iskolába készülő nagycsoportosok az óvodától, társaiktól, 
az óvoda dolgozóitól. Több csoportban is voltak búcsúzó 
„diákok”: a Pillangó csoportból minden kisgyermek elballa-
gott, a Napraforgó csoportból pedig a nagyobbak. 
     Már délelőtt megkezdődött a ballagási ceremónia, ami-
kor is bensőséges körülmények között, az óvoda falain 
belül köszöntek el egy-egy verssel, énekkel a gyerekek egy-
mástól. 
     Délután a szépen feldíszített óvodaudvaron várták a 
gyerekek a szülőket, rokonokat, ismerősöket és a meghívott 
vendégeket. Nagyon kedves, tavaszi énekes-verses műsorral 
készültek a nagycsoportosok, melynek végén az is kiderült, 
mennyire várják már a vakációt! 
     Ezután a nevelőtestület egy-egy szál virággal megkö-
szönte a szülői munkaközösség tagjainak az évek folyamán 
nyújtott segítséget. Név szerint: Óanna Sándornénak, Kovács 
Jánosnénak, Somodiné Mezei Szilviának, Juhász Erikának, Bár-
sonyné Bakos Zsuzsannának, Szabóné Suták Bernadettnek. 
     A műsor második részében a középső csoportosok bú-
csúztak egy verssel iskolába készülő társaiktól, majd a nagy-
csoportosok a búcsúversek és énekek után megkapták az 
emlékeket és útravalót tartalmazó tarisznyát. Az önkor-
mányzat képviselő-testülete is kedveskedett ajándékkal a 
gyerekeknek, majd az iskola igazgatónőjének kedves, bizta-
tó szavaival zárult a műsor.          

   DFR 

MOSOLY PERCEK 

Búcsúzó nagycsoportosok 
 

Pillangó csoport: Balog Kamilla Virág, Bársony  Botond, 
Béndek Jázmin, Bíró Kevin Nándor, Csizmarik András, 
Makkai Attila, Nedvig Márk Eliot, Óanna Bence, Palkovics 
Meláni Vanessza, Süveges Barbara Gabriella, Szegedi Szilárd, 
Szitai Erika Evelin, Völcsei Levente 
Napsugár csoport: Szabó Martin  
Napraforgó csoport: Balog Olivér, Lósits Antal, Somodi 
Zétény, Csejdi Dávid Lóránd, Ferenczi Jázmin, Nagy       
Dominik Dávid, Rényi Barnabás, Sós Márk, Kovács Noémi, 
Dienes Boldizsár, Katona Szófia, Kovács Boglárka, Leicinger 
Levente Kristóf, Erdődi Réka Katalin 

Pedagógusnapra 
 
Szeretettel köszöntjük az óvodai, iskolai dolgozó-
kat, az aktív és a már nyugdíjas pedagógusokat, jó 
egészséget, sok mosolyt kívánunk. Virág helyett 
Bródy János egyik dalszövegéből idézünk, s hálás 
szívvel gondolunk azokra a tanárokra, tanítókra 
is, akik már nincsenek közöttünk:  
 
Mindannyian vágyakozunk, hogy boldogok legyünk 
De nem tudjuk, hogy honnan jöttünk, s hová  

érkezünk 
A lelkünk mélyén őrzi titkát a kék virág 
Ahány ember annyiféle csodálatos világ 
 
Mindannyian mások vagyunk 
Bár egyben-másban hasonlítunk 
Mindannyian mások vagyunk 
De jó, hogy van néhány közös dalunk 
 
Ezen a földön mindannyian látogatók vagyunk 
Ha elmegyünk, magunk után, ki tudja, mit hagyunk 
Tanítsuk meg gyermekeinknek a szeretet dalát 
Ahány ember annyiféle csodálatos világ.  

A szépolvasási versenyen szereplő 1. osztályosok  

I. Maros Vivien és Budai Csaba 
II. Garamszegi Gergő és Békes Gergő 
III. Durányik Petra 

Emléklapot kapott: Balog Viktor, Drevenka Amira, 
Kővári András, Tamás Gréta, Varga Zsófia  
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Búcsúzunk ● 8. a: Ónodyné Nebehaj Erzsébet (osztályfőnök), Barabás Boglárka, Bátki Noémi, Dobi János, Garai 
Lilla, Izsó János, Juhász Zsolt, Kiss Attila, Kucsera Réka, Mezei Richárd, Nagy Ruben, Németh Levente, Pesser Attila, Petkes 
Csenge, Pollák Dominik, Sólyom Lívia, Szegedi Krisztián, Veszeli László. 8. b: Endrődi Noémi (osztályfőnök),        
Ábrahám Gábor, Balogh Bence, Bársony Virág, Benke Sándor, Biri Milán, Cseprekál Zsombor, Dobi Erika, Fleischer Edina, 
Gábor Tamás, Garai Fanni, Kozocsa Katerina, Ménesi Fanni, Mészáros Hajnalka, Nikolics László, Óanna Márk, Széplaki 
Ádám, Török Regina, Varga Andrea. 

Diáktalálkozó Maroskeresztúron 
 

Iskolánk az idei évben ismét részt vett a KNTSZ (Keresztúr Nevű Telepü-
lések Szövetsége) által megszervezett diáktalálkozón 2018. május 10. és 
13. között Maroskeresztúron. Mivel 2018 a kulturális örökség európai éve, 
így a gyerekek Marosvásárhely kulturális nevezetességeivel ismerkedtek 
meg.  
     Venczkó Alexandra, Ferenczi Dávid és Pintér Olivér képviselte iskolán-
kat és településünket. A háromnapos program során ellátogattunk a Kul-
túrpalotába, a Teleki Tékába, a Néprajzi Múzeumba, a Bekecs-tetőre is. 
Az ott 
látottak-
ból és 

hallottakból tesztet kellett megoldaniuk a diákoknak, valamint egy 
otthonról hozott táncot is elő kellett adni. Településük kulturális 
örökségét tablón mutatták be a gyerekek. 
     A ráckeresztúriak komolyan vették az egész felkészülést, s 
végül tizenöt csapat közül a 3. helyet sikerült megszerezniük 
holtversenyben Sárkeresztúr csapatával. Ami még elismerésül 
szolgál, hogy az 1. és a 2. helyet is határon túli települések sze-
rezték meg (Székely- és Szilágyfőkeresztúr), így határon belül 
Fejér megye képviselte a legjobban országunkat. 
     Ez a pár nap nemcsak a versenyről szólt, hanem a barátko-
zásról, a jó beszélgetésekről, gyönyörű tájak meglátogatásáról és 
történelmi tudásunk bővítéséről is. 
     Ezúton szeretnénk megköszönni az önkormányzatnak, hogy 
biztosították utazásunkat, valamint Drozdikné Nagy Ágnes Tündének 
és Gajdó Gábornak, hogy segítettek elkészíteni a tablónkat.         EN 

Nagy öröm és megtisztelés volt, hogy én is képviselhettem az 
iskolánkat ezen a diáktalálkozón. Boldog voltam, amikor kiderült, 
hogy mehetek.  
     Az odaút nagyon hosszú és fárasztó volt, de kárpótolt a sok 
szép táj. Gyönyörű hegyes, dombos helyeken mentünk keresztül.  
     A szobánk teljesen megfelelt. Négyen aludtunk egy szobában: 
egy szilágyfőkeresztúri, egy sárkeresztúri, Olivér és én. Hamar 
összebarátkoztunk a szobatársainkkal és a többi gyerekkel és 
kísérőikkel, mert mindenki kedves és nyitott volt egymással. Ren-
geteg érdekes helyen jártunk, és sok szép épületet láttunk. Nekem 
a legjobban a marosvásárhelyi Kultúrpalota tetszett. Akárhol 
jártunk, mindig nagyon finomakat ettünk. A sok felkészülésnek 
köszönhetően a vetélkedőt könnyen megoldottuk, és harmadik 
helyet sikerült szereznünk. Az egész találkozó jó hangulatban telt, 
főleg az utolsó napok, amikor már teljesen összeszoktunk. Sajnos 
az együttlétünk hamar véget ért. Elbúcsúztunk minden csapattól, 
és mindenki hazament a saját Keresztúrjára. Örültem, hogy ott 
lehettem, hogy új barátokat szerezhettem. Ez a találkozó örökre 
emlékezetes marad számomra! 

Ferenczi Dávid 
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Tanulmányi versenyek 
 
 

A tanév során több orszá-
gos, többfordulós tanulmá-
nyi verseny zajlott, melye-
ken ráckeresztúri iskolások 
is részt vettek. 

 

MOZAIK 
 

Kristóf Ágnes (6. o.) a Mozaik 
Kiadó ötfordulós országos 
tanulmányi versenyén ter-
mészetismeretből és törté-
nelemből az országos dön-
tőbe jutott. Az ünnepélyes eredményhirdetést 
Szegeden tartották: Ági történelem tantárgyból a 
3. helyen végzett (négyszáz induló közül), míg 
természetismeretből 10. lett. 
 

BÖNGÉSZ 
 

Az országos, négyfordulós Böngész-versenyre 
közel kétezer-ötszáz diák nevezett. Ezen a vetél-
kedősorozaton iskolánk 2. a osztályból nyolc ta-
nuló vett részt. Nagyon szép eredmények        
születtek. 
 

Olvasás-szövegértés verseny 
 

Egyéni: Sörös Mira 2., Cserna Márton 18. helyezés. 
Csapat: Bognár Sarolta–Dienes Regina 1. helyezés 
 

Matematika 
 

Egyéni: Süveges Boglárka 4. helyezés 
Csapat: Fuszenecker Zalán–Lósits Ádám–Lukács 
Krisztián 3. helyezés 

 

Ugyanennek a vetélkedésnek a keretében a szülők 
és diákok a felkészítő tanáraikat is nevezhették 
„Az év tanítója címre”. Takácsné Pergel Éva is a 
díjazottak közé került, meghívást kapott az ered-
ményhirdetésre, ahol felolvasták azt a méltatást, 
amit a szülők írtak róla és tanítói munkájáról. 

TUDÁSBAJNOKSÁG 
 

A Bendegúz Akadémia hatfordulós levelezős tanulmá-
nyi versenyén az iskola több tanulója részt vett: a ne-
gyedik osztályból Cserna Gréta, Darvas-Tanács Ajsa, 
Szántó Levente, Zatkó Zénó, a hatodikból Kristóf Ágnes és 
Németh Tamás. Teljesítményüket, egész éves munkáju-
kat arany, ezüst és bronz fokozattal ismerték el: Gréta 
arany, Ajsa bronz, Levente bronz, Zénó két arany, Ági 

három arany, Tamás ezüst és 
bronz.   
     A megyei döntőn hárman 
vettek részt: Zénó irodalom és 
szövegértésből 14., matematiká-
ból 15., Tamás történelemből 4., 
természetismeretből 5. helyezést 
ért el. Ági anyanyelvből 2., an-
golból 4., történelem tantárgyból 
pedig első lett, így részt vett a 
Szegeden rendezett országos 
döntőn, ahol a 15. helyen vég-
zett.  
     A verseny szervezői úgy vé-
lik, mindenki becsülettel helytállt 

a komoly, több hónapon keresztül tartó erőpróbán. 
Gratulálunk a diákoknak! 

Elismerés a könyvhéten 
 

A LEGSIRÁLYABB PEDAGÓGUS 
kitüntető címre a gyerekek 
terjeszthetik föl tanítójukat. 
Az okleveleket a pedagógusok 
évente az Ünnepi Könyvhé-
ten, júniusban kapják meg a 
Móra Kiadótól és Bosnyák 
Viktória írótól. 
     Idén az egyik díjazott    
Takácsné Pergel Éva lett, akit 
osztálya ajánlott. A szülők  
segítségével rajzolták le s írták 

le a gyerekek, miért is szeretik Éva nénit, milyen 
érdekes és szép közös emlékeket őriznek. A neve-
zés akkor érvényes, ha az osztály több mint fele 
aláírta a javaslatot. A 2. a osztály tagjai mindezt tel-
jesen titokban tették, nagy örömet és meglepetést 
szerezve osztályfőnöküknek.                             –ó– 

A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola hírei 
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Középpontban az egészséges életmód  
 

A már hagyományosnak mondható, a munkatervünkben is 
szereplő családi napunkat ebben a tanévben a pályázatnak 
köszönhetően sokkal színvonalasabban, változatosabban 
bonyolíthattuk le. (EFOP-1.8.5-17-2017 – Menő menzák az 
iskolában. Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő 
programok – A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány nyertes 
pályázata) 
     Az egészséges ételeké, az egészséges táplálkozásé volt a 
főszerep. A szokásos rendőrségi és vadászpavilon, kézműves 
sátor mellett minden osztálynak volt egy-egy asztala, ahol a 
gyerekek a szülőkkel közösen készített egészséges ételeket, 
zöldségeket, gyümölcsöket elfogyaszthatták, egymásét meg 
is kóstolhatták. Minden osztály kapott gyümölcsöt, szénsav-

mentes ásványvizet és magas gyümölcstartalmú rostos ivólevet. Ínycsiklandozó, egészséges alapanyagokból készített ételeket 
készítettek, volt, aki próbaképpen egy kis előzetest kínált a júniusi főzőversenyről. 
     A tornateremben játékos váltóversenyeket szerveztek a testnevelők, a kicsik ugráló várakban vezethették le felesleges energiájukat. 
     Meghívtuk Martonvásárról a Dinamic Dance Crew (ECDS) tánciskola tanítványait. Fellépőik között sokan iskolánk tanulói voltak, 
vagy jelenleg is itt tanulnak. Műsoruk, mint minden évben, most is nagy sikert aratott. 
    Vendégünk volt Szentgyörgyi Rómeó, aki többszörös Európa- és világbajnok versenyaerobikban. Személyében nagyon szimpa-
tikus, céltudatos, fegyelmezett sportembert ismerhettünk meg, aki remekül értett a gyerekek nyelvén. Mielőtt aerobikórát tartott, 
Gajdó Rita tanárnő tett fel neki néhány kérdést, amelyekre Rómeó készségesen válaszolt. Elmesélte, milyen módszereket választott 
e célkitűzés megvalósításához. Beszélt széles körű munkájáról, megemlített néhány celebet, akiknek segített vagy lefogyni, vagy fitten 
maradni. Szívesen emlékezett a TV2 Ninja Warrior nevű műsorára, ahol döntős volt. Elmondta, hogy a kitartás, a szorgalom és a fegyel-
mezettség a három legfontosabb dolog, amik segítették abban, hogy eljusson oda, ahol most tart. A beszélgetés után lendületes, vidám 
mozgásos foglalkozás következett. Tanulók, szülők, testvérek, pedagógusok vidáman követték utasításait. Jó zene, sok mozgás, minden-
ki nagyon élvezte. Mielőtt távozott, közös fotóra és dedikálásra is volt lehetőség. 
     Úgy gondoljuk, hogy ezen a napon mindenki sokat mozoghatott, sokféle programon vehetett részt, egészséges ételeket, italokat 
fogyaszthatott. Az időjárás is kedvezett nekünk, este hat órakor mindenki elégedetten, élményekkel telve távozhatott. 

Gergics Mihályné 

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!)  

Hirdetésfe ladás a  06-20/405-8315-ös  te lefonszámon vagy   
a  rackeresztur i .hirmondo@gmai l .com e-mai l  c ímen.  

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 
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Tíz táncos év 
 

A múlt hónapban képriportot 
közöltünk a Darázsderék 
Nyugdíjas Táncegyesület ju-
bileumi rendezvényéről. A 
tízéves fennállását ünneplő 
egyesület elnökét, Király   
Antalnét arra kértük, értékelje 
az elmúlt évtizedet, s szóljon jövőbeli terveikről, 
céljaikról. 
– Több táncot tanultunk meg az elmúlt években, töb-
bek között matróz, country, mezőföldi, apáca-show, 
pingvin, boszorkány, fekete-fehér és vonatos tánco-
kat. Rengeteg helyen felléptünk, sokfelé utaztunk az 
országban. Rendszeresen benevezünk a KOR-TÁRS 
nyugdíjas ki mit tud?-ra, országos táncfesztiválokra. 
Mindig sikerünk van, a közönség szereti a humoros 
táncainkat. Számos oklevelet, emléklapot, kiváló mi-
nősítést szereztünk, legtöbbször a zsűri is értékeli 

változatos koreográfiáinkat. Szerepeltünk a televízió-
ban is, az M1 csatorna Életkor című műsorában. Leg-
utóbb Martonvásáron, Pusztaszabolcson, Enyingen, 
Iváncsán és Tácon jártunk. 
     Célunk, hogy amíg bírjuk, csináljuk. Továbbra is 
utazunk, s megyünk, ahova meghívnak. Nagyon sok 
klubbal állunk kapcsolatban, s szívesen veszünk 
részt más települések falunapjain, idősek napi ren-
dezvényein. Itthon, ha a társ civil szervezetek meg-
hívnak, ugyancsak fellépünk. Igyekszünk min-
dig újabb és újabb koreográfiát kitalálni, a magunk és 
a közönség örömére.   
     Újdonság, hogy néhány éve működik a Bor-Ászok 
citerazenekar, amiben én is játszom, s nemrég ket-
ten, Szakolci Marosvölgyi Évával együtt éneklünk is a          
Bor-Ászok Dalárdában.                                              ■ 

Aranyos táncosok 
 

A Dynamic Dance Crew Táncegyesület (ECDS Martonvá-
sár) részt vett a 21. ECDS nemzetközi modern táncverse-
nyen, melyet Törökbálinton rendeztek.  
     Mózsik Viktória, az egyesület vezetője elmondta: 
„Tánciskolánk több mint hetven indulóval tizennégy kategó-
riában indult gyermek, junior és felnőtt korosztályban, ama-
tőr és profi szinten, ahol ismét fantasztikus eredményeket 
értünk el. A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola 
több tehetséges tanulója is részt vett a versenyen. Különö-
sen büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk érte el a legtöbb 
első helyezést a táncverseny történetében (nyolc arany-
érem), megdöntve ezzel minden eddigi rekordot!” 
 

Eredmények: 11 dobogós helyezés (8 arany-, 2 ezüst-,           
1 bronzérem), 1 arany plusz minősítés és 2 különdíj 
● Pindur Pandúrok: ARANY + minősítés 
● Egyéni junior kategória – Nagy Cintia I. helyezés 
● Egyéni felnőtt kategória – Patkós Anetta I. helyezés 
● Páros junior kategória – Kovács-Szántó Szimóna és 
Nagy Cintia I. helyezés 
● Páros felnőtt kategória – Patkós Anetta és Laczkó Csilla 
I. helyezés 
● OPEN kategória – Dynamic Dance Megacrew I. helyezés 
● Amatőr gyerek csoport kategória – III. helyezés 
(Royalkidz) 
● Amatőr junior csoport – I. helyezés (Next Level) 
● Felnőtt csoport – I. helyezés (Queens) 
● Amatőr formáció – I. helyezés (Next Level) 
● Amatőr formáció – II. helyezés (Royalkidz) 
● Profi Master Cup kategória – II. helyezés (The Rebels) 
 

Különdíjak: 
Legjobb női táncos: Nagy Cintia  
Legjobb koreográfus (immár harmadik alkalommal): 
Mózsik Viktória (Martonvásár/Dynamic Dance Crew) 
 

A gyerekekkel egész évben találkozhat a közönség a külön-
böző helyi rendezvényeken (pl. Tavaszi Vigadó, családi 
nap, egészségnap, stb.). 

MV  

Gondolatébresztő… 
 
 
 

„A bizonyosság ütötte seb begyógyul, a 
bizonytalanság halálos méreg.” 
 
 

(Móra Ferenc) 
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Az én iskolám: 
Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 

 
2016 szeptemberétől járok az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium-
ba, az iskola általános szakára. Itt felkészítenek az érettségire és 
a felsőfokú tanulmányaim megkezdésére. A gimnázium több tan-
tárgy emelt óraszámban való tanulására nyújt lehetőséget az 
alábbi szakokon: angol és német, biológia és kémia, matematika 
és történelem.  
   Két éve, az általános iskolai tanulmányaimat befejezve a közép-
iskola-választás igencsak nagy fejtörést okozott, hiszen rengeteg 
jó iskola volt a közelemben, végül leginkább családom és testvé-
rem javaslatára a VMG-t választottam, és azt kell mondjam két év 
elteltével, hogy nem bántam meg. Mint minden új iskolát kezdő 
diák, én is meg voltam ijedve a változásoktól és az új nehézsé-
gektől az első év kezdetén, azonban izgatottan vártam az iskola 
által kínált lehetőségeket és az új emberekkel való ismerkedést. A 
gimnázium tanárai segítőkészek, türelmesek, és nap, mint nap 
egyre érdekesebb és kreatívabb módokat próbálnak kitalálni a 
tudás átadására. A diákok közvetlensége nagyon kellemes,   már-
már családias hangulatot teremt. 
   Rengeteg kreatív és izgalmas programon vehetünk részt, mint 
például az év végi sport- és DÖKnap, az október elején esedékes 
Vörösmarty-napok, a focibajnokság, a gólyabál, a halloweeni rém-
karnevál vagy a szülők részére szervezett VMG-bál. A tanulók 
tehetségüket az iskola által megvalósított szakkörökön csiszolhat-
ják, fejleszthetik, erre lehetőséget nyújt a fotós szakkör, a színját-
szó szakkör, a suliújság szerkesztősége, vagy a stúdió, ahol a 
diákok megtanulhatják a kép- és hangszerkesztés minden forté-
lyát és titkát. Emellett a diákoknak lehetőségük nyílik nemcsak az 
iskola falain belül, hanem az ország határain kívül is kapcsolato-
kat építeni és barátságokat kötni. Rengeteg új helyre látogathat-
nak el a különféle cserediákprogramok keretein belül. Utazásokat 
szerveznek Németországba, Lengyelországba, Angliába, Ausztri-
ába, Erdélybe és még sok másik helyre. A gondosan megszerve-
zett tanulmányi kirándulások, cserediákprogramok alkalmával 
lehetőség nyílik új helyek és kultúrák megismerésére, a látókör 
tágítására és rengeteg fantasztikus élménnyel való gazdagodásra. 
Én magam is részt vettem a tavalyi évben a lengyel–magyar cse-
rediákprogramon, melynek alkalmával egy kedves lengyel család-
nál voltam elszállásolva. A gyönyörű helyekre való kirándulás és 
érdekes programokon való részvétel mellett remek lehetőséget 
nyújtott az angol nyelv használatára és fejlesztésére is. 
   Úgy gondolom, jó iskolát választottam. Hasznos tapasztalatokat 
gyűjtöttem, sok-sok színes élménnyel gazdagodtam, és igazán 
erős, remélhetőleg életre szóló barátságokat kötöttem.  
     Az elmúlt két év érdekes, eseményekkel teli volt, ezért izgatot-
tan várom, mi mindent tartogat még számomra a hátralévő két 
évben az iskola.                                                                  

Novozánszki Réka 

Cukormentes színes üdítők 
 

Kánikulában fokozottan figyelni kell a folyadékfo-
gyasztásra. Az egészséges életmód alapja a megfe-
lelő vízfogyasztás, amit saját készítésű üdítőkkel is 
kiegészíthetünk. 
 

Levendulás-rozmaringos limonádé 
Egy nagy kancsóba szeleteljünk bele egy egész 
citromot, rakjunk bele két kis ág rozmaringot, öt-hat 
virágos levendulát. Hagyjuk állni egy órát a hűtőben. 
 

Gyümölcsös jégkockák 
Tegyünk jégkockatartóba málnát, ribizlit, mentát, meggyet, 
levendulát, ami épp a kertben terem. Öntsük fel vízzel, 
hagyjuk megfagyni. 
 

Mentás-görögdinnyés víz 
Egy nagy bögrényi görögdinnyét felkockázunk, pár szemet 
össze is préselhetünk. Egy köteg menta levelét megtördel-
jük, majd a dinnyét és a mentát a vízbe tesszük. 
 

Lime-málna 
Egy citromot (lime) felszeletelünk, majd fél bögre málnával 
együtt vízbe tesszük. Az így elkészült italt lehűtve fo-
gyasztjuk. 
 

Gyömbéres-ananászos-narancsos víz 
Reszeljünk le egy evőkanálnyi gyömbért. Kockázzunk fel 
egy fél bögre ananászt, majd szeleteljünk fel egy fél na-
rancsot. A hozzávalókat felöntjük vízzel. 
 

Citrusos-epres-bazsalikomos víz 
Egy fél citromra (lime), egy bögre eperre és egy csokor 
bazsalikomra van 
szükségünk.       
A hozzávalókat 
aprítsuk fel, majd 
öntsük fel vízzel. 
 

Alkoholos üdítő 
A bólé száz évvel 
ezelőtt még Ma-
gyarországon is a tavaszi és nyári szabadtéri rendezvé-
nyek, lóversenyek, partik szokásos itala volt. Leginkább 
fehérborból vagy pezsgőből készítették némi párlat, cukor 
és sok friss gyümölcs felhasználásával. 
 

Friss, hideg eljárás: akác- és bodzaszörp 
Ezek a virágszörpök frissen is fogyaszthatók. Fedeles 
üvegbe gyömöszöljük szorosan a megmosott virágfürtöket 
citromkarikákkal, ízlés szerinti édesítéssel és hideg vízzel, 
amit egy napig a hűtőben érlelünk. Aztán leszűrjük, és 
további vízzel hígítva megy a poharakba. Díszítésnek 
mehet rá egy virág, de magában is kellemes. 
 

Főzött verzió: citromfű- és mentaszörp 
Teleteszünk egy fazekat az átöblített citromfűvel, majd 
ellepjük hideg vízzel és 24 órát hűtőben tartjuk. Majd ki-
vesszük a növényeket, a megmaradt vizet felforraljuk, 
cukrot (édesítőt) adunk hozzá. Belefacsarjuk egy-két cit-
rom levét, a végén 2 evőkanál citromsavat teszünk hozzá 
a tartósítás miatt. Fertőtlenített üvegekben dunsztoljuk, így 
akár egy évig is tökéletesen eláll. Karácsonyi ajándék is 
lehet belőle, ha csinos üveggel dolgoztunk. 

 KL  
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Új könyvek a könyvtárban 
 

 

Gáti István: Tök Magda kalandjai 
Gerlóczy Márton: Mikecs Anna – Altató 
Lázár Ervin: Csillagmajor 
Bosnyák Viktória: Mantyusok 2. 
McGillian, J. K.: Pénzguruk kézikönyve 
Chamberlain, D.: Egyetlen nővérem 
Cooke, E.: Sötét vadvirágok 
Johnson, M.: Teaház a sarkon 
Morton, K.: Az elfeledett kert 
Munro, A.: Juliet 
Meissner, S.: Híd az óceán felett 
Banks, R.: Gyémánt szárnyak; Rubin rejtély 
Donaldson, J.: Edenbrooke örököse 
Winslow, S.: Titkos és szenvedélyek 

Könyvheti nyereményjáték 
 
A 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok 
idején nyereményjátékkal, főként az ifjúsági iroda-
lomra s a könyvhétre megjelenő újdonságokra vonat-
kozó kérdésekkel várta olvasóit a könyvtár. A totót 
bárki kitölthette, de főként általános iskolások érdek-
lődtek. A második osztályból több törzsolvasó a 
könyvtárban oldotta meg a feladatok jó részét. A sze-
rencsések könyvet, DVD-t vagy természetes összete-
vőkből készült, gyerekeknek való multivitamint nyer-
hettek, utóbbiért köszönet Novozánszkiné Almási Zitá-
nak és Novozánszki Csabának. 
     Minden résztvevő emléklapot is kapott, s elmond-
hatta, melyik az az öt könyv, amit szívesen látna a 
könyvtár állományában. Ha minden jól alakul, őszre 
beszerezzük ezeket a könyveket.                       
     A nyertesek: Bognár Sarolta, Csizmarik Boglárka, 
Glócz Zsuzsanna, Görög Szabina, Jankovics Kincső, Kristóf 
Ágnes, Mádai Kíra, Megyeri Bernadett, Molnár Bence, 
Novozánszki Bíborka, Lukács Krisztián, Parti Vanessza 
Kiara, Sörös Mira, Zsigmond Réka.                               ■ 

JÁTÉKOS ANGOLJÁTÉKOS ANGOLJÁTÉKOS ANGOL      
 

 
We All Go Traveling By 
 
Mindenféle közlekedési eszköz hangját utánozhatjuk,   
miközben azokat színekkel együtt gyakoroljuk. Odafigye-
lést, koncentrációt igényel, mert a dalban mindig eggyel 

több jármű kapcsolódik 
be. A sárga iskolabusszal    
kezdünk. 
 
I spy with my little eyes – 
k i s  s z e m e m m e l         
kémlelem 
You can hear with your 
little ear – kis füleddel 
hallhatod 

 
8. Two purple shoes go tap tap tap – két lila cipő, kopp-
kopp-kopp 
7.  A fast orange car goes vroom vroom vroom – egy gyors 
narancs autó, vrumm, vrumm – vrumm 
6. A big white plane goes neeeee-owww – egy nagy fehér 
repülő – neeóó 
5. A little green boat goes chug-a-lug-a-lug – egy kicsi zöld 
csónak – glugy-glugy-glugy 
4. A shiny pink bike goes ring ring ring – egy fényes rózsa-
szín bicikli cseng-cseng-cseng 
3. A long blue train goes chuff chuff chuff – egy hosszú kék 
vonat – csihuhú 
2. A bright red truck goes rumble rumble rumble – egy  
ragyogó piros teherautó – zúg-zúg-zúg 
1. A yellow school bus goes beep beep beep – egy sárga 
iskolabusz – tü-tü-tű 
And we all go travelling by, bye-bye – és mindannyian  
utazunk, viszlát 
And we all go travelling by – és mindannyian utazunk 
 

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

Baki-Nadu Judit 

Hahner Péter: 13 diktátor 
Orczy Emma: Revans Párizsban 
Francz Magdolna: Budapest 
Királyok és királynők 
Tremain, R.: Gustav-szonáta 
Berry, S.: Az elveszett parancs 
Tary Annamária: Bátor generációk 
Lövei Sándor: Mindig vártál rám 
Lakatos Levente: Szeress jobban! 
Réti László: Panda 
Szentesi Éva: Kardos Margit disszidál 
Dániel András: Kuflik a láthatatlan réten 
Berg Judit: A négy madár titka 
On Sai: Esővágy 

Czigány Zoltán: Csoda és Kósza legré-
gebbi kalandjai 
Nyulász Péter: A hosszúfülűek kincse 
Chrisp, P.: Az emberiség legvakmerőbb 
felfedezései 
Sparks, N.: Kéz a kézben; Eltékozolt évek 
Green, J.: Papírvárosok 
Fa Nándor: Magad, Uram! 
Horváth Viktor: Tankom 
Fiala Borcsa: Szerinted?! 
Kalapos Éva: Muszáj?! 
Nesbø, J.: Szomjúság; Hóember 
Havukainen, A.–Toivonen, S.: Tatu és 
Patu  fura altatókönyve; Tatu és Patu fura 
masinái  
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PATCA 

 
 
 

A mindössze hatvanlelkes Somogy megyei község Kapos-
vártól 13 kilométerre délnyugatra, Szenna és Zselickisfalud 
között található. A megye legkisebb települése már az Ár-
pád-korban létezett. Nevét Poczyta alakban 1252-ben em-
lítette először oklevél. A falut Ipoltfalvi Miklós nyerte ado-

mányul 1456-ban, később több család, majd a kaposfői Szent Benedekről címzett prépostság, a 20. 
század elején a Vallásalap birtokolta. A Zselic szívében található Patcát a természet szerelmesei kere-
sik föl elsősorban, két túraútvonal is áthalad a községen. A látnivalók közé tartozik a Katica-tanya, a 
millennium évében fölavatott Vadvirág-út és a hajdan lovakkal vontatott, felújított tűzoltókocsi. 

SAKKREJTVÉNY  
 

Világos indul és két lépésben mattot ad. Beküldendő világos 
első lépése. 
A megfejtés beküldésének határideje: 2018. július 8. 

E-mail cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
 

A 2018. májusi rejtvény megfejtése: 8. Kilenc hibátlan megfejtés 
érkezett, a három szerencsés nyertes:  
Gajdó András, Lukács Krisztián, Szabóné dr. Kántor Szilvia.  

 

A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben.      
Gratulálunk!                                                                                                   

Katica-tanya ● A tanya létrehozásának ötlete Handó János 
és felesége, Eszter nevéhez fűződik. Eredeti céljuk, hogy 
minél több embert visszacsalogassanak a természetbe, hogy 
a rohanásról megfeledkezve friss levegőn tartózkodjanak, 
érezzék a fű selymességét, a virágok, fák illatát. A tanyára 
látogatók megismerkedhetnek eleink mesterségeivel, szoká-
saival, a magyar néphagyománnyal. Számos állatot figyel-
hetnek meg közelebbről, s közben játszhatnak, szórakozhat-
nak is. Minden korosztály talál magának elfoglaltságot a ta-
nyán. Lehet kenyeret sütni, tehenet fejni. A kalandpark terü-
letén megtekinthető a tatárjárás korabeli palánkvár és egy 
óriás hajítógép is. (Forrás: www.patca.hu) 

Három fióka a fészekben 
 

Timi és Misi gólya idén is ha-
zatért, s három fióka kelt ki a 
tojásokból. A lelkes gólyafi-
gyelők már egészen korán 
jelezték, hogy hárman nyújto-
gatják a nyakukat a fészek-
ben. Mostanra szépen meg-
erősödtek, nődögélnek az 
ifjak, akiknek már nevük is 
van: Kedves, Kefir, Kedvenc. 
 
Damak Lászlóné Katitól tud-
juk, hogy idén is lesz gólya-
gyűrűzés, június 22-én, pén-
teken, délután.                      ■ 

ÚTRAVALÓ ÜZENET 
 

„Az erőszak gyökerei: 
Jólét, munka nélkül, 
Öröm, lelkiismeret nélkül, 
Tudás, jellem nélkül, 
Kereskedelem, erkölcs nélkül, 
Tudomány, emberség nélkül, 
Imádat, áldozat nélkül, 
Politika, elvek nélkül. ” 

(Mahatma Gandhi) 

Palánkvár a Katica-tanyán 
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Iskolánk az 
idei évben 
több diákolimpián is részt vett. A gye-
rekek több szép sikert is elértek. Ezek 
közül most kettőt szeretnék kiemelni. 
     Az Országos Összetett Atlétika 
Versenyen Győrben Komlódi Gergő 
145 indulóból a 27. helyett szerezte 
meg. Ennek előzménye, hogy Gergő 
mind a körzeti és mind a megyei dön-
tőt is nagy fölénnyel nyerte meg. 
Egyenletes és jó teljesítményével mél-
tán képviselte iskolánkat és települé-
sünket is. 
A IV. korcsoportos fiúk – Hujber Ádám, 

Kiss Attila, Balog Emánuel, Óanna Márk, Pollák Dominik, 
Izsó János, Ferenczi Dávid és Pintér Olivér – a megyei 
döntőn 3. helyet értek el. 

Endrődi Noémi 
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Foci kvíz 
a 2018-as labdarúgó-
világbajnokság idején 

 
  

1. Hol rendezték az első labdarúgó-világbajnokságot? 
             A: Brazília  B: Franciaország  
             C: Uruguay  D: Olaszország 

2. Melyik játékos nem 10-es számú mezben játszott? 
             A: Totti  B: Maradona   
             C: Müller  D: Pelé 
 

3. Hányszor volt foci-vb-n magyar gólkirály? 
             A: 1             B: 2    
             C: 3   D: 4 
 

4. Ki volt a magyar válogatott szövetségi kapitánya az 
argentínai vb-n? 
             A: Mezey György B: Mészöly Kálmán  
             C: Baróti Lajos D: Puskás Ferenc 

 

5. Kit állítottak ki egy olasz–francia döntőn? 
             A: Materazzi  B: Zidane 
             C: Platini  D: Baggio 
 

6. A világbajnokságok sztárjai közül ki nem volt a 
Barcelona játékosa? 
             A: Cruyff  B: Hagi   
             C: Sztojcskov           D: Suker 
 

7. Ki volt az 1994-es döntő játékvezetője? 
             A: Puhl Sándor B: Palotai Károly  
             C: Kassai Viktor D: Vad II István 
 

8. Hány néző látta a döntőt 1950-ben a Maracana  
stadion lelátóiról? 
             A: 200 ezer  B: 90 ezer   
             C: 150 ezer  D: 50 ezer 
 

9. Ki hiányzik a támadósorból? Budai, Kocsis, 
…………….., Puskás, Czibor 
             A: Bene Ferenc B: Détári Lajos  
             C: Palotás Péter D: Hidegkuti Nándor 
 

10. Melyik ország válogatottjának voltak tagjai: Lerby, 
Schmeichel, Olsen, Simonsen? 
             A: Svédország   B: Dánia   
             C: Norvégia              D: Izland  

 
 

A megfejtéseket 2018. július 8-áig várjuk e-mailben a 
rackereszturi.hirmondo@gmail.com címen. 

 NYEREMÉNY-
JÁTÉK 

 
 

Mi látható a képen? A fotó 
Ráckeresztúron készült. Kér-
dés, hogy pontosan hol.  
A megfejtéseket személyesen 
is leadhatják a könyvtárban 
nyitvatartási időben, vagy elküldhetik a következő  
e-mail címre: rackereszturi.hirmondo@gmail.com 

 

Határidő: 2018. július 8. 
A májusi lapszámban közölt feladvány megfejtése: 
kerékpártároló a gyógyszertár előtt. Tizenöt helyes 
megfejtés érkezett, a szerencsés nyertesek 
(kivételesen három!): Jankovics Kincső, Orosz 
Vilmosné, Zsigmond Réka.  
Gratulálunk! A nyeremény a könyvtárban vehető át 
nyitvatartási időben. 
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Valahol Európában 
 

Örök kérdés, lehet-e, szabad-e gyerekekkel 
musical-feldolgozást előadni. Számtalan-
szor bebizonyosodott már, hogy lehet. Sőt: 
érdemes! A slágerdarabok mellett – mint 
amilyen A padlás vagy A dzsungel könyve – 
nem kell megriadni a komolyabb témáktól 
sem, ugyanis az érzékeny lelkű gyerekek 
nyitottak bármire, legyen szó akár háború-
ról, halálról. 
     A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános 
Iskola felső tagozatos színjátszói a Valahol 
Európában című musical feldolgozását adták 
elő Gajdó Rita magyartanár rendezésében. 
A dalok betanításában Geosits Krisztina mű-
ködött közre.  
     Valamennyi szereplő komolyan vette a 
feladatot, s mély átéléssel játszott. Különös 
élmény látni, hogy ezek a vidám, mosoly-
gós lányok és fiúk mennyire át-
érezték a rájuk osztott karakter 
lényegét. Venczkó Alexandra volt 
talán a legnehezebb helyzetben, ő 
alakította Simon Pétert, aki a csa-
vargó gyerekeknek otthont te-
remt. Alexa szépen énekelt, több-
ször is könnyeket csalva a nézők 
szemébe. Hitelesen alakította 
Hosszú szerepét Juhász Zsolt, s 
dicsérhetjük Ferenczi Dávid 
(Ficsúr) igen erőteljes játékát is. 
Suhancként/Évaként szépen 
helytállt a jó hangú Furján      
Bernadett, s kellőképpen félelmete-
sen adta az Egyenruhás figuráját 
Bátki Noémi. Több megható jele-

net fűződik a maciját szorongató, törékeny teremtés, Gondi Evelin 
(Kuksi) alakításához, de a csapat többi tagja – Pintér Olivér (Szeplős),             
Kristóf Ágnes (Professzor), Csesztregi Eleonóra (Pötyi), Kálmán Szabina 
(Suttyó), Furján Fanni (Csóró), Czubók Csenge (Tanító), Müller 

Levente (Leventeoktató), 
Ács Adrienn (Tróger), 
Dobi Erika (Sofőr), Varga  
Lóránt (Paraszt) – is hatal-
mas elismerést érdemel. 
  

Szöveg és kép: GÁ 
 
 
 

(Az írás szerkesztett változata 
megjelent a Fejér Megyei Hírlap 
2018. június 12-i számában.) 


