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Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                          2018. március 

Kétszáz millió forintos pályázati siker 
 

Mi a jövő útja? Tavalyi sikerek, idei tervek 
 

Farsangi délután a jótékonyság jegyében 
 

Elpusztíthatatlan virágok 
 

Skandináv rejtvény, nyereményjáték 

1848–2018 
 

Gondolatok a szabadságról 
 

„Hitünknek, lelkiismeretünknek és régi 
törvényeinknek szabadságát minden 
aranynál feljebb becsüljük.” 

(Bocskai István) 
 

* 
„A szabad sajtó minden általa történt 
hibát maga meg is orvosol.” 

(Táncsics Mihály) 
 

* 
„Vegyenek el mindent, csak szabad sajtót 
adjanak, s nemzetem szabadsága,       
boldogsága fölött kétségbe nem esem.” 

(Kossuth Lajos) 
 

* 
„Nem sokaság, hanem / Lélek s szabad 
nép tesz csuda dolgokat.” 

(Berzsenyi Dániel) 
 

* 
„Tudd meg: szabad csak az, akit 
Szó nem butít, fény nem vakít, 
Se rang, se kincs nem veszteget meg. 
Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, 
A látszatot lenézi, meg nem óvja, 
Nincs letagadni, titkolni valója.”  

(Heltai Jenő) 
 

* 
„Az én vezérem bensőmből vezérel! 
Emberek, nem vadak – 
elmék vagyunk! Szivünk, mig vágyat érlel, 
nem kartoték-adat. 
Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, 
jó szóval oktasd, játszani is engedd 
szép, komoly fiadat!” 

(József Attila) 
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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 
márc. 24., 25.: Ercsi �06-25/505-790 
márc. 30., 31., ápr. 1.: Martonvásár 06-22/569-146 
ápr. 2., 7., 8.: Ráckeresztúr 
ápr. 14., 15.: Ercsi 
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 – Farkasné 
Vancsura Ildikó és Peszter Zsuzsan-
na elérhetőségei: �06-20/852-0351 
rackeresztur.vedono@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  
Falugazdász – Bodnárné Jávori 
Tímea �06-70/199-2773 

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 A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői ●●  Vízszolgáltatás: Vízszolgáltatás: Varga Zoltán     
06-30/598-1269; Csatornaszolgáltatás: 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 

Vertikál Zrt. (hulladékszállítás) ● Ügyfélszolgálat címe: 2451 Ercsi, Mártí-
rok útja 47. Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00–17.00; szerda: 7.00–16.00;   
péntek: 7.00–13.00; telefon: 06-30/990-5327; e-mail: ercsi@vertikalrt.hu 

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 
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

Mindenki készülődik valamire. Az esztendő harmadik 
hónapja mindannyiunknak másról szól. Van, aki kifelé, 
van, aki befelé figyel. Egyszer majd eldől, melyik a fon-
tosabb, hasznosabb.  
     A farsangi időszak lezárultával elkezdődött a nagy-
böjt, amely hamvazószerdától húsvétvasárnapig tart. A 
készülődés egyben várakozás is. A böjti időszak nem-
csak a lemondásról szól, hanem a jó cselekedetekről is. 
Az önfegyelemről, mások megértéséről. Arról, hogy 
félretesszük az ellenérzéseket, a gyűlöletet, s mások 
bírálata helyett arról gondolkodunk, hogyan tudnánk 
együtt tevékenykedni valamely jó ügyért.  
     Érdekes kettősség jellemző az idei márciusra. Az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordu-
lóján Petőfi, Vasvári, Irinyi és a többi márciusi honfi és 
honleány példáját emlegetjük, ám jó szándékú összefo-
gásukat, közös tetteiket mintha egyre kevésbé követ-
nénk. Hova tűnt a lelkesedés, a tettvágy?  
     Mindig lehet újat alkotni. Teremteni valami olyat, 
amiről mindeddig csak álmodoztunk. Ám ehhez föl kell 
állni a kényelmes fotelból, s a rosszindulatot félredobva 
igazán akarni és főként tenni a jót. A régiek úgy vélték, 
jó tett helyébe, jót várj. Vajon ma mit kap az, aki jó? 
Aki csendben cselekszik, nem törődve a lármás elége-
detlenkedőkkel.  
     Húsvét titkait csakis akkor érthetjük meg, ha ezek-
ben a hetekben befelé figyelünk. Ha képesek leszünk 
megérteni, mi a ránk mért feladat, s mi az, amivel a 
közösség javát szolgálhatjuk. Szavak nélkül is. 

 Gajdó Ágnes 

Fogászati röntgenközpont nyílik  
Ráckeresztúron 

  

A Jenei Fogászat és az önkormányzat megállapodása 
alapján 2018 tavaszán a fogorvosi rendelő mögötti, 
eddig ki nem használt tároló helyiségek egybenyitásá-
val új, korszerű, a megyében egyedülálló minőségű szolgál-
tatást nyújtó fogászati röntgenközpont nyílik. 
     Az új helyiségbe digitális panoráma röntgen ké-
szülék kerül, amit a fogászat alkalmazásában álló 
szakember üzemeltet majd. Ezzel egy időben a ren-
delőben lévő mobil RTG-készüléket is új, modern, 
falikaros készülékre cserélik. 
     Az önkormányzat a beruházáshoz 3,5 millió fo-
rinttal járul hozzá, és állja a felújítás költségeit, amiért 
cserébe az érvényes lakcímkártyával rendelkező 
ráckeresztúri lakosok nemcsak az utazás nyűgétől 
mentesülnek, hanem részükre a fogászat öt éven át 
ingyenesen készíti el a röntgenfelvételeket! 
     A ráckeresztúri rendelőt a Jenei Fogászat egyetemi 
képzőhellyé akkreditáltatta, ami hosszú távon garan-
tálja a már megszokott, igen magas szintű ellátást. 
     Köszönjük a Jenei Fogászatnak, hogy ezt a ki-
emelkedő fejlesztést nálunk valósítja meg. Egészsé-
gük megőrzése közös érdekünk! 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Országgyűlési képviselők választása 
2018. április 8., vasárnap, 6.00–19.00  

 

A köztársasági elnök az országgyűlési képviselők általános vá-
lasztását 2018. április 8. napjára (vasárnapra) tűzte ki. A vá-
lasztások sikeres lebonyolítása érdekében ezúton tájékoztatom a 
Tisztelt Választópolgárokat néhány hasznos tudnivalóról: 
     A választásokat követően az Országgyűlés 199 tagú lesz, 
melyből 106 képviselőt egyéni választókerületben, 93 képviselőt 
országos listán választanak meg. A választás egyfordulós.  
     Ráckeresztúr Fejér megye 3. számú országgyűlési egyéni 
választókerületébe tartozik, melynek székhelye Bicske. Közsé-
günkben a lakóhely szerint kijelölt 3 szavazókörben lehet leadni 
a szavazatokat 6.00–19.00 óráig.  
     A szavazóhelyiségek címe: 
01. szavazókör: Korniss utca 25. (Ráckeresztúri Mosoly Óvoda) 
02. szavazókör: Szent János tér 31. (Ráckeresztúri Petőfi    
Sándor Általános Iskola) 
03. szavazókör: Hősök tere 3. (Tornacsarnok) 
     Az egyes szavazókörök szavazatszámláló bizottságai 
(SZSZB) a helyi képviselő-testület által megválasztott szemé-
lyekből, valamint a pártok által megbízott személyekből állnak. 
Minden tag feladata és felelőssége azonos. 
     A szavazás menete: A választópolgár – miután a személy-
azonosságát igazoló érvényes (!) okmányok alapján az 
SZSZB ellenőrizte választójogát – két darab különböző lebélyeg-
zett szavazólapot kap (melyek átvételét a választói névjegyzé-
ken saját kezű aláírásával igazolja). 
     – Az egyik szavazólapon a képviselőjelöltek szerepelnek. 
Közülük csak egyre lehet érvényesen szavazni. Képviselő az 
lesz, aki az egész választókerületben a legtöbb érvényes szava-
zatot kapta. 
     – A másik szavazólapon a pártok szerepelnek. Közülük csak 
egyre lehet érvényesen szavazni. 
     Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő 
jelöltre, pártra lehet a jelölt neve melletti, illetve pártlista feletti 
körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (x vagy + jellel). 
     Mozgóurna iránti kérelmet a névjegyzékben szereplő, moz-
gásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve 
fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be a helyi vá-
lasztási irodához (HVI) a polgármesteri hivatalba legkésőbb  
április 6-án (pénteken) 16.00 óráig, vagy a szavazás napján az 
SZSZB-hez legkésőbb 15.00 óráig. 
     Ha Magyarországon nem a lakóhelye szerinti szavazókörben 
kíván szavazni, akkor az átjelentkezés iránti kérelemnek leg-
később április 6-án 16.00 óráig meg kell érkeznie a polgármes-
teri hivatalhoz. 
     A választópolgár, valamint segítője, a választójoga gyakorlá-
sához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.  
     Ha tájékoztatásra, segítségre van szüksége, forduljon biza-
lommal az SZSZB-hez. 
     Kampánycsend nincs, viszont a szavazás napján a szavazó-
helyiségek bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – 
közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható. 
     Ha a választásokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, 
forduljon a Polgármesteri Hivatalhoz (tel.: 25/517-902, e-mail: 
racker.ph@rackeresztur.hu).  
     Országos információk: a www.valasztas.hu honlapon. 
     Kérem Önöket, hogy a választásokon minél nagyobb szám-
ban vegyenek részt! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

dr. Nagy Gábor jegyző, HVI vezető 
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200 millió forintos pályázati siker 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata a 
„Ráckeresztúr otthonteremtő-, és életpálya tervezést segítő 
programja” című pályázatával 199 990 037 Ft-ot 
nyert az EFOP-1.2.11-16 felhívás keretében. 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata évek óta törek-
szik olyan társadalmi-gazdasági közeg megteremtésére, 
amely hozzájárul a település népességmegtartó erejéhez. 
     Az önkormányzat vezetése mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a fiatalok számára minél élhetőbb 
környezetet alakítson ki, a mozgástér azonban megle-
hetősen korlátozott a rendelkezésre 
álló anyagi források miatt, ezért is 
különösen a fontos az EFOP-1.2.11 
jelű pályázat, illetve az egyéb pályá-
zati lehetőségek. 
Az EFOP-1.2.11-16 felhívás célja 
olyan feltételek biztosítása a vidé-
ki térségekben, ami által a vidék 
népességmegtartó ereje és ver-
senyképessége javul.  
Az elnyert pályázati forrásból infra-
strukturális fejlesztésre (építés, beru-
házás) maximum 100 000 000 forint 
fordítható, míg szakmai programok-
ra további 100 000 000 forint támo-
gatási összeg jut. 
A pályázat célkitűzései: 
● Megtörténik a kritikus állapotú        
4 lakásos önkormányzati bérház régóta 
esedékes teljes körű felújítása, a jelen-
leg informatikai szaktanteremként 
funkcionáló épületrész is újra szolgála-
ti lakássá válik.  
● Cél a fiatalok életpálya-tervezését 
segítő helyi szolgáltatások nyújtása, 
munkaszerzési ismeretek bővítése. 
● A célcsoport bevonásával a helyi 
lehetőségeket, értékeket, adottságokat 
feltáró, erre épülő, gazdasági együtt-
működéseket elősegítő tevékenységek 
szervezése. 
● A helyi gazdaságba való bekapcsoló-
dást lehetővé tevő ismeretátadás, helyi 
ösztönző rendszer kialakítása és nyúj-
tása a célcsoport számára. 

● A fiatalok helyben maradását támogató jó gyakorlatok 
folytatása, vagy más településeken alkalmazott 
(dokumentált) jó gyakorlatok átvétele. 
 

A pályázat fő célkitűzése a vidéken élő, illetve onnan 
elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó 
fiatalok képessé tétele arra, hogy a kisebb települése-
ken fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és hely-
ben egzisztenciát, családot alapítani, így erősítve a 
helyi települési közösségeket. 
 

Sikeres vidék nélkül, a vidék népességmegtartó 
ereje nélkül nem lehet sikeres Magyarország. 
Az elnyert pályázati forrás azért kiemelkedően fontos, 
mert jelentősen hozzájárul ennek a közös sikernek az 
eléréséhez: mert nekünk Ráckeresztúr és Magyar-
ország az első! 
 

Ezúton is köszönjük Tessely Zoltán országgyűlési képvi-
selő úr szakmai támogatását! 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

A felújításra váró szolgálati lakások  
a Szent János téren 

Friss hírek,  
információk: 

www.rackeresztur.hu 
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Mi a jövő útja?  
Tavalyi sikerek, idei tervek  

 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a tavalyi évben 
sikerült megőriznünk, sőt, bővítenünk az egész-
ségmegőrző és szociális szolgáltatások körét. 
A kötelező feladatok körében az önkormányzat 
létrehozta a második védőnői körzetet, önként 
vállalt feladatként továbbra is fent tudjuk tartani a 
helyben igénybe vehető vérvételt és a nőgyó-
gyászati rendelést. Sikerrel működtetjük a Bursa 
Hungarica tanulói ösztöndíj programot. A szociá-
lis igazgatás terén számos újítást vezettünk be, 
melynek köszönhetően bővült a támogatásban 
részesülők köre, ilyen volt például a gyógyszer-
támogatás, újdonság volt a baba- és az élelmiszer-
csomag bevezetése, valamint a minden családnak 
járó iskola- és óvodakezdési támogatás.  
     Az önkormányzat a tavalyi évben nagyon nagy 
hangsúlyt fektetett a pályázatok kidolgozására. A 
befektetett munka meg is hozta gyümölcsét: a tele-
pülés éves költségvetését meghaladó összegű 
pénzeszközökhöz sikerült hozzájutnia a település-
nek! Szinte hihetetlen áttekinteni a számokat: 
● Óvodatej program: 292 438 Ft támogatást kap-
tunk hozzá. 
● ASP-központhoz való csatlakozás: magas szintű 
és korszerű közigazgatási e-ügyintézési megoldá-

sok bevezetéséhez 
7 000 000 Ft támo-
gatást nyertünk. 
● Műszaki és terve-
zési adatokat szol-
g á l t a t t u n k  a z  
EFOP-4.1.2        „A 
Ráckeresztúri Petőfi 
Sándor Általános 
Iskola infrastruktu-
rális fejlesztése” 
című pályázathoz. A 
sikeres pályázat tá-
mogatási összege 
276 877 043 Ft. 
● Támogatást nyer-
tünk az óvoda nyí-
lászáróinak, kazánjá-

nak és elektromos kapcsolószekrényének cseréjé-
re. A támogatás összege: 6 368 463 Ft. 
● A Szüts–Ivánkay-kastély turisztikai célú felújítá-
sa bekerült a „Pannónia szíve” nevű programba. 
● EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon Pályázat: szolgá-
lati lakások felújítására, valamint a lakosság hely-
ben maradását célzó oktatások, előadások, progra-
mok megrendezésére 199 990 037 Ft támogatást 
nyertünk. 

Idei terveink sem kisebbek: már folynak a tár-
gyalások a közvilágítás korszerűsítésével, a 
település „ledesítésével” kapcsolatban, a Jenei 
fogászat kezdeményezésére pedig új fogászati 
röntgenközpont kialakítását indítottuk el.  

Tavasszal megkezdődik a rendelő részleges tető-
felújítása, és az idei évben pályázatot nyújtunk be 
az Egészségház nyílászáróinak cseréjére, hőszi-
getelésére, a fűtésrendszer és a tetőzet teljes kö-
rű felújítására is. 
 
Természetesen tudjuk, hogy a lakosságot még 
ekkora sikerek mellett is aggasztja az utak állapo-
ta, azonban éppen ezek a pályázati források te-
remtik meg annak a lehetőségét, hogy az önkor-
mányzat a jövőben erre a célra is nagyobb össze-
geket tudjon elkülöníteni, hiszen a megvalósítás-
hoz nem saját forrásait kell felélnie. 
 

A település jövője, fejlődése szempontjából 
tehát óriási lökést jelentenek az elnyert támo-
gatások. Mindezeket a sikereket nem érhet-
tük volna el országgyűlési képviselőnk, 
Tessely Zoltán segítsége és szakmai irány-
mutatása nélkül.  
     A ráckeresztúri iskola felújítása például erede-
tileg nem szerepelt a Tankerület tervezett beruhá-
zásai között, ez a projekt a létét köszönheti an-
nak, hogy Képviselő úr időt áldozott arra, hogy 
mint pedagógus és mint szülő is meghallgassa 
panaszainkat és kéréseinket. Ismeri településün-
ket, problémáinkat, amelyekre együtt keressük a 
megoldást.  
     A pártszimpátia sokszor elválaszt, vagy akár 
szembefordíthat embereket, közösségeket. 
Tessely Zoltán személye, nyitottsága, segítő-
készsége garancia településünk további fejlő-
désére, pártszimpátiától függetlenül. Kérjük, tá-
mogassák őt szavazatukkal április 8-án! 
 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester 

Tessely Zoltán 2017-ben, a tanév-
nyitón jelentette be: megújul az iskola  
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Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat 
képviselő-testülete 2018. február 13-i ülésén hozott 
döntésekről: 
 
 
 

● Jóváhagytuk az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Kft. új ügyveze-
tő igazgatójának megbízását. 
● Döntöttünk néhány nem helyi társadalmi szervezet támoga-
tásáról. 
● Megvitattuk a polgármester szabadságával és cafetéria 
juttatásával kapcsolatos előterjesztést. 
● Megállapítottuk, hogy valamennyi képviselő, bizottsági tag 
és a polgármester eleget tett a 2018. évi vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének. 
● Több közterület forgalmi rendjének változásáról hoztunk 
határozatot. 
● Döntöttünk vízgazdálkodási fenntartási feladatok elvégzé-
séről. 
● Elfogadtuk az önkormányzat 2018. évi költségvetését, 
melynek főösszege 356 105 349 Ft. 
● Tudomásul vettük, hogy dr. Bánovics Ilona a háziorvosi 
tevékenységét 2018. július 31. napjával megszünteti. Ezt 
követően az önkormányzatnak kell megoldania a körzet he-
lyettesítését. 
● Állást foglaltunk a „Minority SafePack – Egymillió aláírás az 
európai sokszínűségért” elnevezésű európai polgári kezde-
ményezéshez való csatlakozásról. Az aláírásgyűjtő ív a régi 
téeszirodában vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán 
ügyfélfogadási időben aláírható.  
 
Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat 
képviselő-testülete 2018. február 27-i ülésén hozott 
döntésekről: 
 
 

● Döntöttünk a fogorvosi rendelő tetőszerkezetének felújítá-
sáról, az óvodai kazán cseréjéről és a tornacsarnok szenny-
víz bekötésének megtervezéséről. 
● Tudomásul vettük, hogy dr. Szabó Ildikó gyermekorvos 
2018. március 16. után mivel Ercsiben jelenleg egyedül ren-
del, a magas beteglétszámra tekintettel már nem vállalja köz-
ségünkben a gyermekorvosi rendelést. 
● Módosítottuk a vagyonrendeltünket, a képviselő-testület 
szervezeti és működési szabályzatát, a köztemető rendeletet, 
a szociális rendeletet és a költségvetési rendeletet. 
● Megválasztottuk a szavazatszámláló bizottságok tagjait, 
póttagjait. 
● Elfogadtuk a polgármesteri hivatal 2017. évi munkájáról 
szóló beszámolót és a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról szóló jelentést. 
● Elvégeztettük az önkormányzat gépjárművén szükséges 
javításokat. 
● 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  

Tájékoztató a sírhelymegváltásról (újraváltásról) 
  

2018. március 1. napjától a sírhelymegváltás és újraváltás a 
Kossuth u. 44. szám alatti Irodaházban kezdeményezhető, ügy-
intézője Bokorné Illyés Ibolya. Március 15-ig mindennap, ezt 
követően minden hónapban két, előre meghirdetett csütörtöki 
napon, 8.00-tól 15.00-ig lesz lehetőség az ügyintézésre. Ezeken 
a napokon lesz kifizetés is a Polgármesteri Hivatalban. 
     Természetesen temetkezés esetén vagy egyéb, sürgős 
esetben soron kívül bármelyik napon intézhető a megvál-
tás  (újraváltás), és beadható a hozzá kapcsolódó támogatási 
kérelem is. 
     Március hónapban az ügyintézés napja március 14. 
után március 28., április hónapban az ügyintézés napjai: április 
11. és április 25. Az időpontokat kifüggesztjük az Irodában, 
megjelennek a helyi lapban, és fent lesznek a honlapon is. 
     Temetkezéssel és sírhelyekkel kapcsolatban bármilyen kér-
déssel, kérjük, forduljanak az ügyintézőhöz bizalommal 
a temetkezes.rackeresztur@gmail.com e-mail címen vagy a 
06-20/405-8150-es telefonszámon. 
     Kovács Antal temetőgondnokot a 06-20/852-0361-es telefon-
számon érhetik el.  

 Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

KNTSZ-közgyűlés Ráckeresztúron 
 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége 2018. évi első 
közgyűlését Ráckeresztúron tartotta. A jelentős eseményre 
február 23-án, pénteken került sor. Tizenkét Keresztúr ne-
vű település képviselője vett részt a közgyűlésen. Rácke-
resztúron találkozott Hejő-, Sajó-, Bodrog-, Magyar-, Bala-
ton-, Mura-, Nemes-, Sár-, Dráva-, Bere-, Sarkad- és Rákos-
keresztúr küldötte.  
     Sárkeresztúr polgármestere, Csutiné Turi Ibolya részlete-
sen beszámolt a nyáron megrendezendő találkozóról. Az 
idei, XIX. nagy találkozó Fejér megyében lesz, így mind-
azoknak alkalmuk lesz belekóstolni egy ilyen „össznépi 
keresztúri forgatag” hangulatába, akik előtt ez idáig nem 
volt ismert. Csak egy kicsike utazást kell vállalni egy csodás 
élményért cserébe! A találkozó ideje: 2018. június 21–24. ■ 
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Köszönetnyilvánítás 
 

Minden tanév végén elhangzik a köszönet alapítványunknak 
címezve, mellyel természetesen nem tudjuk eléggé kifejezni 
hálánkat az adott tanévben végzett áldozatos munkájukért. 
Ezért most nagyobb nyilvánosság előtt is szeretném tantes-
tületünk minden tagja nevében megköszönni az évek óta 
végzett áldozatos munkájukat. 
     Köszönjük azt a sok-sok segítséget, amit munkánkhoz 
kaptunk. Nagy öröm számunkra, hogy ilyen nagyszerű csa-
pat áll mellettünk, akikre mindig, mindenben számíthatunk. 
Az anyagi támogatásokon túl személyes segítséget is kap-
tunk rendezvényeink lebonyolításában, minden alkalommal, 
amikor kéréssel fordultunk az alapítvány tagjaihoz. Köszön-
jük támogatásukat, önzetlen segítségüket. Kérjük, a jövőben 
is erősítsenek minket eredményes munkánkban, sikereinkben. 
     Szeretnék néhány konkrét számadatot ismertetni, amely-
lyel a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány bevételeiből az 
iskolánk tanulóit támogatta. 
     2015: Támogatták projekthetünket, táboroztatást, osz-
tálykirándulásokat, versenyre utaztatást. Hozzájárultak esz-
közbeszerzésünkhöz, kézműves foglalkozásokhoz anyagot 
vásároltak. Személyi számítógép vásárlásával segítették ad-
minisztrációs munkánkat. Összesen 290 000 Ft értékben. 

Jótékonysági bál 
 

Több éve februárban rendezzük a Ráckeresztúri Iskolásokért 
Alapítvány jótékonysági bálját. Idén is így történt február 17-én. 
Mint minden rendezvény előtt, most is nagy lelkesedéssel ké-
szültünk, hogy vendégeink fogadása és az este kellemes legyen 
mindenki számára. 
     A bált hagyományosan a palotással nyitották meg iskolánk 
tanulói, majd Dienes Gábor alpolgármester úr és Gergics     
Mihályné, iskolánk igazgatója köszöntötte a vendégeket. 
     Alapítványunk ezúton köszöni mindazoknak, akik idejüket 
rászánva megtiszteltek bennünket azzal, hogy jótékonysági 
bálunk sikeréhez hozzájárultak munkájukkal, adományaikkal, 
részvételükkel. 
     A bál helyszínének csinosításában segítségünkre voltak isko-
lánk pedagógusai közül többen, kiknek köszönjük az ízléses 
dekorációt, melyhez az anyagok egy részét Marosné Glócz  
Mónikától kaptuk. 
     Sokan sokféleképpen járultak hozzá a sikeres lebonyolítás-
hoz, melyet hálásan köszönünk a Roxána virágboltnak, az Őszi-
rózsa Nyugdíjas Klubnak, Gajdó Lászlónénak és családjának, 
Kozocsáné Nyerges Zsuzsannának, Bécsi Zsuzsannának, 
Gajdó Györgynének és családjának, Scheszták Kornélnak és a 
Rácmenza Kft.-nek, Bereczki Csabának (Reál bolt), Lőke Kriszti-
nának, Tóth Andrásnénak, Herkli Gyulánénak, dr. Ürmösi   
Gyöngyi volt fogorvosunknak, Ráckeresztúr Község Önkor-
mányzatának, Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnek. 
     Köszönjük a közfoglalkoztattoknak – Balog Györgynek, Nyer-
ges Sándornak, Lakatos Krisztiánnak –, a takarítóknak – Száraz 
Péternének, Csizmarik Alexandrának, Boldizs Györgynének – a 
rendezvény előtti és utáni munkájukat, a nyolcadikosoknak az 
asztalok, székek elrendezésében való közreműködésüket.  
     Köszönjük az iskolai Szülői Munkaközösség, a Polgárőrség 
részvételét és nélkülözhetetlen munkáját.  

Köszönjük segítőinknek a kiszolgálást és felszolgálást, jó érzés, 
hogy mindig számíthatunk munkájukra annak ellenére, hogy 
gyermekeik kinőttek már az iskolapadból. 
     Az idei bál bálkirálynője Pilinyi Zsuzsanna lett, a bálkirály 
pedig Bendák Gergő. Gratulálunk mindkettőjüknek. 
     A talpalávalót a Voice Band zenekar szolgáltatta, az ízletes 
vacsorát a Rácmenza Kft. készítette 
     A támogatóknak és a résztvevőknek köszönhetően a jóté-
konysági bál bevétele 505 140 forint lett. Az összeget tanulók 
jutalmazására, tanulmányi kirándulások, nyári táborok, verse-
nyek résztvevőinek támogatására fordítjuk. Az idei tanévben 
támogatni szeretnénk még azokat a tanulókat, akik szívesen 
részt vesznek településünk értékeinek, hagyományainak gyűjté-
sében. 
     Alapítványunk nevében mindenkinek hálásan köszönjük 
munkájukat, anyagi hozzájárulásukat, tombola felajánlásaikat. 

Az összes szervezésben és lebonyolításban részt vevő segí-
tőnknek jó egészséget, töretlen lelkesedést kívánunk, hogy 
szándékuk szerint a jövőben is községünk tanulóit támogassák 
alapítványunkon keresztül. 
     Szeretettel várjuk 2019. februári bálunkra is. 

Bereznai Istvánné, az alapítvány titkára 

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

Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány 
Adószám: 18489509-1-07  

2016: Múzeumi foglalkozáshoz 23 000 Ft-tal járultak hozzá, 
a tanulóink év végi jutalmazásához 80 000 Ft-tal; nyári tábo-
rokhoz, kirándulásokhoz, versenyekre utazáshoz 117 860 Ft-
tal. A rendezvényeink szebbé, színvonalasabbá tételét a ha-
gyományőrző ruhák megvarratásával segítették, amely        
92 000 Ft-ba került. Mindez összesen 312 860 Ft. 
 
2017: A tanulmányi célra kiírt pályázatok mindegyike nyertes 
pályázat volt, ennek köszönhetően az iskolai projekteket 
(tizenegy megvalósult projekt volt) összesen 266 000 Ft-tal 
támogatták 
A tanulók év végi jutalmazására, illetve a júliusban megvaló-
suló erdélyi kirándulásra egyaránt 75 000 Ft-ot adott az ala-
pítvány. Összesen 416 000 Ft. 
 

A fentiekből jól látható, hogy az áldozatos munka nem ma-
rad sikerek és eredmények nélkül.  
 
Köszönjük, hogy töretlenül mellettünk állnak, és megköny-
nyítik munkánkat, kiegészítik szűkös költségvetésünket.   
Reméljük, a jövőben is folytatódik ez a gyümölcsöző együtt-
működés. 

Gergics Mihályné intézményvezető 
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Ajánlja fel adója egyik 
1%-át valamely 

egyháznak!  
 

A Magyar Katolikus 
Egyház technikai száma: 

0011.  
 

A Magyarországi 
Református Egyházé: 

0066.  
 

Bővebb információ: 
http://www.nav.gov.hu/
n a v / s z j a 1 _ 1 /
technikai_szamok 

Kedves Barátaink! 
 

Az elmúlt esztendőben az adó 1%-ból összesen 420 391 
forinttal tudott a Református Rehabilitációs Alapítvány 
hozzájárulni a Családterápiás és Drogprevenciós To-
vábbképző Központ kertjének a rendezéséhez, szépí-
téséhez. Sikerült egy 12 gépkocsi elhelyezését szol-
gáló parkolót kiépíteni, és egy kerti szaletli és sza-
lonnasütő elhelyezésével a kikapcsolódni vágyó ven-
dégek nyugalmát biztosítani. 2017-ben akkreditált hat-
vanórás drogprevenciós továbbképzésünket három alka-
lommal, a családkonzultációs üléseket két alkalommal 
tudtuk megszervezni háromnapos, bentlakásos blokkok-
ban teljes ellátással. Azon családtagok számára, akiknek 
nehézséget okozott a részvételi összeg kifizetése, rászo-
rultságuktól függően anyagi támogatást nyújtottunk. Tá-
mogattuk a hozzánk forduló gyógyult szenvedélybetege-
ket, illetve két helyi volt közfoglalkoztatott uniós tovább-
foglalkoztatásához szükséges önerőt finanszíroztuk. Az 
idén az 1%-os felajánlásokat továbbra is az anyagi 
problémákkal küzdő, tanulni vágyó, gyógyult szenve-
délybetegekre, illetve azon családok támogatására 
szeretnénk fordítani, akik nem tudják a családkonzul-
tációs képzéseket megfizetni. Köszönjük, hogy imád-
ságaikkal és lehetőségük szerint adójuk 1%-val segítik 
Alapítványunkat! 
     Szervezetünk neve:  
 

Református Rehabilitációs Alapítvány 
     Adószámunk: 18492415-1-07 

Tisztelt Ráckeresztúri Lakosok! 
 

Adójuk 1%-ával segíthetnek a települé-
sen működő civil szervezeteknek. Kér-
jük, a bevallás elkészítésekor ne feled-
kezzenek el a helyi egyesületekről. (A 

szervezet adószámát kell a rendelkező nyilatkozaton fel-
tüntetni.) 

Tisztelt Támogatónk! 
 
 

A Ráckeresztúron 1977-ben megalakult klub negyven-
egy éve a nyugdíjasok széles körű lakossági összefogásá-
val, rendezvényei színvonalával, 2004-től mint önállóan 
bejegyzett civil szervezet tevékenyen vesz részt a helyi 
közélet magasabb színvonalú kialakításában, igényesebb 
környezet megteremtésében, valamint valós segítséget 
ad – nem csak a klub tagjainak – községünkben élő idős, 
beteg, mozgásukban korlátozott rászorulóknak is. 

 Ráckeresztúri „Őszirózsa”  
Nyugdíjas Klub Egyesület 
 Adószám: 18496608-1-07 

Köszönjük a felajánlott 1%-ot! 
 

 Az „Őszirózsa” Nyugdíjas Klub Egyesület 
vezetősége és tagjai 

Tisztelt Támogatóink!  
 

Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák szervezetünket, hogy 
tovább dolgozhassunk Ráckeresztúr közbiztonságáért. A 
következő címre várjuk a felajánlásokat:  

 

Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség 
Adószám: 18491603-1-07  

Tisztelt Támogatóink!  
 

Köszönjük mindenkinek, aki eddig is támogatta munkán-
kat. Az elmúlt évben többször osztottunk ételt és ruhát, 
több mint ötven kérést teljesítettünk (kórházba szállítást 
vállaltunk, mikrót, hűtőt, mosógépek, bútorokat szereztünk 
be). Idén gyerekek táboroztatását is tervezzük. 
Honlapunkon megismerkedhetnek alapítványunkkal köze-
lebbről is: www.szivcsucske.hu.  
Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák szervezetünket, hogy 
még több embernek segíthessünk a jövőben.  

Szív Csücske Alapítvány 
Adószám: 18731349-1-07 
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Paizs Istvánné 
Annuska 

 

„Élni való minden élet, 
Csak magadnak hű maradj 
Veszteség nem érhet téged, 
Hogyha az leszel, ami vagy.” 

(Goethe) 

Boldog születésnapot 
kívánunk! 

Ki mit tud?  
 

Negyed százada minden évben 
megrendezik a Kor-Társ nyug-
díjas ki mit tud?-ot. A 
ráckeresztúri civil szervezetek 
rendszeresen megmérettetik 
magukat, számos szép sikert 
értek már el az évek folyamán. 
     A Székesfehérváron rende-
zett XXV. Kor-Társ Nyugdíjas 
Ki mit tud?-on előadó-
művészeti kategóriában nyújtott 

teljesítményéért különdíjat kapott a ráckeresztúri Darázs-
derék Nyugdíjas Táncegyesület. Király Antalné, az egyesü-
let elnöke elégedetten nyilatkozott a fellépésről, s köszö-
netet mondott a táncosoknak kitartó munkájukért, lelke-
sedésükért. A csapat – Paulovicsné Éva, Tarjányiné Marika, 
Kissné Marika, Asztalosné Ibolya, Takácsné Erzsike, Nagyné 
Erzsike, dr. Tímár Ilonka, Király Antalné – rock&roll ko-
reográfiával kápráztatta el a zsűrit. 
 

A BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület ugyancsak különdí-
jat kapott – tudtuk meg művészeti vezetőjüktől, Péter 
Andrástól. Tiszántúli dalcsokrot adtak elő citerazenekari 
citerakísérettel. 
 

A Mákvirág Tánccsoport Egyesület produkcióját szintén 
különdíjjal jutalmazták. A somogyi tánc ezúttal is nagy 
sikert aratott. 
 

A Ráckeresztúri Pávakör nemrég két új taggal bővült. 
Sajó-völgyi népdalcsokrot adtak elő Halász Tibor vezeté-
sével. A zsűri oklevéllel díjazta fellépésüket. 
 

Gratulálunk valamennyi fellépőnek, s további sikereket 
kívánunk!                                                                      ■  
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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!)  

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 

HÚSVÉTI AKCIÓ!!!HÚSVÉTI AKCIÓ!!!  
Mini vegyesboltunkban 

(Hősök tere 1.) 

szeretettel és kedvező árakkal  
várjuk kedves vásárlóinkat 

 

hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig,  
szombaton 8-tól 12 óráig. 

 
 

Kínálatunk:  
 
 

friss sertéshús és baromfihús  
füstölt sonka, kolbász 

tepertő 
ecetes torma 

 

Húsrendelést felveszünk! 
 
 

Bankkártyás fizetés lehetséges! 
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Farsangi délután a jótékonyság jegyében 
 
A Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség idén 
immár hetedik alkalommal szervezett jótékonysági 
farsangi délutánt, amelyre 2018. február 10-én került 
sor a tornacsarnokban. A rendezvény bevételét a ko-
rábbi évekhez hasonlóan idén is a plébánia felújításá-
ra, udvarának közösségi térré alakítására tervezzük 
felhasználni. Az elmúlt évek farsangi bevételének és 
egyéb pályázati forrásoknak köszönhetően az épület a 
karitatív tevékenységek mellett már otthont ad ünnepi 
agapéknak, nyári hittantáboroknak, és tavaly ősz óta 

„ügyes kezek” alkotó kör is működik a falai között. 
Az idei rendezvényen egyházközségünk segítségével 
megvalósult egy másik jótékonysági adománygyűjtés 
is, amelynek célja a januárban, a Liliom utcában tűz-
kárt szenvedett Magó család támogatása volt. Köszön-
jük minden résztvevőnek az adományát és támogató 
szavait a károsultak nevében is.  

A farsangi délutánon több helyi intézmény 
(Ráckeresztúr Község Önkormányzata, Ráckeresztúri 
Petőfi Sándor Általános Iskola, MRE KIMM Drogte-
rápiás Otthona) és civil szervezet (BOR-ÁSZOK Da-
lárda Egyesület, Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesü-
let) képviseltette magát.  

Jelen volt továbbá számos ráckeresztúri család apra-
ja-nagyja, a pici babáktól az időskorúakig, valamint 
Kovács Zoltán plébános és a martonvásári és tordasi 
társegyházközségek tagjai is megtisztelték jelenlé-
tükkel a rendezvényt.     
     Pátkai István, az egy-
házközség világi elnöke 
köszöntője után a     
BOR-ÁSZOK, a Darázs-
derék és Marczinka Mária 
színvonalas énekes, ze-
nés, táncos előadása kö-
vetkezet t ,  va lamint     
Daradics Zoltán és Dienes 
Gábor nevettették meg a 
jelenlévőket. Kósik András 
szolgáltatta a zenét.  
     A jelmezes felvonulá-
son elsősorban az óvodás és iskoláskorú gyermekek 
vettek részt, akik Dienesné Zsebi Regina hitoktató ve-
zetésével körbetáncolták a tornatermet.  
     Idén sem maradhatott el a sokak által várt vetél-
kedő, amelynek során Daradics Zoltán számos 
s p o r t - , 
ügyességi- 
és fejtörő 
feladattal 
á l l í t o t t a 
versenybe 
az erre a 
célra szer-
veződött 
hat csapat 
t a g j a i t . 
Jókedvből, mókából, gyerekricsajból, baráti beszél-
getésekből az idei rendezvényen sem volt hiány, sőt 
ismerkedésnek is teret adott ez a farsang. 
     Ezúton is kifejezzük köszönetünket a          
BOR-ÁSZOK és a Darázsderék egyesületeknek és 
Marczinka Máriának a színvonalas előadásukért, 
valamint minden résztvevőnek, a helyi vállalkozók-
nak és intézményeknek, hogy segítségükkel, adomá-
nyaikkal támogatták a rendezvény céljait. 

Jankovics Tünde 



12                                                                                                                               2018. március 

 

Elpusztíthatatlan virágok 
 

Anyósnyelv 
Kevés fénnyel és szórványos öntözéssel is életben 
marad. Nyugat-Afrikából származik, más néven szo-
bai tigrislevélnek hívják. Télen csupán kéthavonta 
szükséges locsolni.  
Lantlevelű fikusz 
Csak szűrt fényt igényel, és öntözni sem kell túl gyak-
ran. Tágas térben hajlamos terebélyes méreteket 
ölteni. 
Aloé vera 
Kivonatait használja a kozmetikai ipar és az alternatív 
gyógyászat. Nyugtató, fiatalító, immunerősítő hatást tulaj-
donítanak neki. Egy cserépben is eléldegél. Szereti a napsü-
tést és a meleget, nyáron elég hetente, kéthetente, télen 
havonta locsolni. 
Vitorlavirág vagy békeliliom 
A békeliliom teljesen igénytelen. Beéri kevés fénnyel, ezért 
akár a fürdőszobában is tarthatjuk. Magas páratartalomban 
érzi jól magát. 
Záporvirág 
Hazánkban egynyáriként nevelik. Főleg akkor jó választás, 
ha sziklakertbe, virágágyásba, balkonládába szánjuk, tehát 
olyan helyekre, ahol erős napfény éri. 
Kánna 
Kerti növényként tartják, de egy nagyobb cserépben vagy 
dézsában is megél. Teleltetni kell. A meleg, napos körülmé-
nyeket szereti. A bő locsolgatás csupán fejlődési szakaszá-
ban indokolt, a továbbiakat rábízhatjuk az esőre. 
Afrikai szerelemvirág 
A dél-afrikai származású balkonnövény életben tartásá-
hoz mindössze teleltetésre és megfelelő vízellátására van 
szükség. 
Kínai selyemvirágfa 
Fagytűrésre nemesítették, mínusz 15 Celsius-fokig bírja a 
hideget, bár az igazán kemény teleken tanácsos betakarni a 
tövét. A nyári hóna-
pokban keressünk 
neki napos, meleg 
helyet. Elég az ülte-
tés után néhány hé-
tig naponta meglo-
csolni. 
Kerti sarkantyúka     
(a képen) 
Gyógynövényként is 
ismert. A napfürdőt 
kedveli, hamar elsza-
porodik. Cserépben vagy ládában nevelve könnyen felfut-
hat a falra. Sűrűn kell öntözni. 
Csillagjázmin 
Örökzöld, úgy fejlődik, ahogy a hajtásait igazítjuk: kúszhat 
a földön, vagy csünghet is valahonnan. Jól viseli a szárazsá-
got, a fagyot és a meleget. A növekedési időszakban folya-
matosan nyirkos legyen a földje, télen csak akkor kell lo-
csolni, ha jól láthatóan kiszáradt.                                    KL 

K
E
R
T
E 
L
Ő 

Gondolatébresztő… 
 
 

„Szigorú tekintetét a büszkeség kövekbe 
vési, a szeretet virágokban rejti el.” 
 
 

(Rabindranath Tagore) 

Amit a lázról tudni érdemes 
 
A láz nem más, mint a testhőmérsékletünk megemelkedé-
se. Testünk hőmérséklete napszaki ingadozást mutat, 
reggel alacsonyabb és este magasabb a testhőmérsékle-
tünk. A láz maga nem betegség, hanem tünet.  
     A láznak nagyon sok oka lehet. Okozhatja baktérium, 
vírus, gomba, parazita, különböző védőoltások esetén is 
előfordulhat, de lázat okozhat napszúrás, túlöltözködés, 
fokozott izommunka, túlzásba vitt sport is.  
     A láznak kísérő tünetei is lehetnek, többek között: hi-
degrázás, bőrelváltozások, keringési zavar, szaporább 
pulzus, levertség, bágyadtság, izzadás. 
Hónaljban mért értékek alapján:  
36–37 °C normális testhőmérséklet  
37–38 °C hőemelkedés  
38–39 °C mérsékelt láz  
39–40,5 °C magas láz  
40,5 °C felett igen magas láz  

Végbélben mért értékek szerint:  
36,5–37,5 °C normális testhőmérséklet  
37,5–38,5 °C hőemelkedés  
38,5–39,5 °C mérsékelt láz  
39,5–41 °C magas láz  
41 °C felett igen magas láz  
Néhány szót érdemes ejteni a lázmérőkről is. Hagyományos 
higanyos hőmérőt 2009 óta nem lehet vásárolni, alkalmazása 
nem ajánlott. A digitális hőmérők ma a legmegbízhatóbbak. Az 
infravörös tympanicus (fülhőmérő) alkalmazása óvatosságra int, 
mert fülgyulladás esetén való alkalmazásakor fájdalmat okoz-
hat.  A homlokra helyezhető hőmérő mutat nem pontos értéket, 
ezért használata nem ajánlott.  
     Legújabb ajánlások szerint a lázat csak akkor indokolt csilla-
pítani, ha az levertséggel, közérzetváltozással jár. Nagyon sok 
esetben előfordul, hogy magas testhőmérséklettel is vidáman 
elvan a beteg, ilyen esetben nem szükséges a lázcsillapítás. 
Mindig az egyéni szükségleteket kell figyelembe venni.  
     Ha mégis szükséges a lázcsillapítás, több módja létezik, 
ilyen például a fizikális lázcsillapítás, a hűtőfürdő, priznic 
(borogatás). Ezeket a módszereket csak akkor alkalmazzuk, 
ha a betegnek ez nem okoz nagy kellemetlenséget. A didergést 
mindenképpen el kell kerülnünk, ha ezt a lázcsillapítási formát 
választjuk.  
A hűtőfürdő menete:  
     A víz hőmérsékletét testhőmérsékletű víztől kell indítani, és 
fokozatosan hűteni a vizet 31 fokig. A hideg víz közvetlenül ne 
érintkezzen a gyermekkel, csak kevergetve. A kellemes langyos 
vízzel locsolgassuk a lázas beteg testét. Jéghideg víz alkal-
mazása TILOS! Lázas beteget ne hagyjunk egyedül a fürdő-
kádban!  
Priznic: Az egész testet érintő borogatás nem ajánlott a kelle-
metlen érzés miatt.  
Gyógyszeres lázcsillapítás: Két formája van: szájon át alkal-
mazandó szerek, valamint a kúpok.  
     Többféle hatóanyag tartalmú lázcsillapító van jelenleg forga-
lomban, ezekről a gyógyszertárban kaphatunk bővebb tájékoz-
tatást. Az ugyanolyan hatóanyagú készítményt négy-hat órán-
ként lehet alkalmazni, de más hatóanyagú készítmény adására 
három-négy óránként van lehetőség.  
     Láz esetén fontos a folyadékpótlás! Ha három napnál tovább 
tart a lázas állapot, akkor háziorvosi ellátást igényel. 

Peszter Zsuzsanna  
védőnő 
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Új könyvek a könyvtárban 
 

Montgomery, L. M.: Gubanc 
Frei Tamás: A bankár 
Lázár Ervin: Napló 
Allred, K.: Az ámbrafa 
Bracken, A.: Az idő vándorai 
Cullinan, T.: Csábítás 
Bryson, B.: Hátizsákkal a vadonban 
Fenwick, L.: A tengerparti ház 
Erdős Zsuzsanna: Vedd már észre! 
Ambrus Izabella: Fundi és a kézmosás; Fundi óvodába megy 
Balázsi József Attila: Hasonlatszótár 
Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája 
Kulin, A.: Aylin 
King, S.: Az 
Kertész Erzsi: Ludmilla megoldja 
Nyulász Péter: A fürdők réme 
Picoult, J.: Apró csodák 
McGee, K.: Az ezredik emelet 
Martin, G. R. R.: Fekete lapok 
Oakley, C.: Karnyújtásnyira 
Stephens, J.: A kezdet könyvei 
Molnár T. Eszter: Szabadesés 
Rados Virág: Bipoláris 
Wéber Anikó: El fogsz tűnni 
Sparks, N.: Az őrangyal; Engem láss! 

Szépirodalmi ünnep 
 

Az Országos Wass Albert-felolvasást idén már tizenegyedik 
alkalommal rendezték meg több mint ötven településen or-
szágszerte és a határon túl. A szépirodalmi ünnephez a 
ráckeresztúri könyvtár is csatlakozott. A résztvevők felidézték 
a száztíz éve született író gondolatait, például a Te és a világ 
kötetből, valamint A funtineli boszorkány című regényből.  
     A rendezvényen részt vevő diákok és felnőttek a magyar 
irodalom legismertebb alkotóitól választottak gondolatéb-
resztő szemelvényeket, többek között Arany Jánostól, Petőfi 
Sándortól, Garay Jánostól, Tamási Árontól, Nemes Nagy 
Ágnestől. Előkerült József Attila két verse, a Születésnapomra 
és a Kései sirató, Fekete István Az erdő ébredése című novellája, 
valamint Rónay György Fiamhoz című megrendítő költemé-
nye. Hallottunk Varró Dániel-verset, Dolák-Saly Róbert-
mesét. Kókainé Mocsai Katalin saját versével lepte meg az ér-
deklődő közönséget, és részlet hangzott el Fa Nándor új 
könyvéből is. Az est zárásaként a magyar nemzet hét paran-
csolatát ismerhették meg a jelenlévők, melyben Wass Albert 
örökérvényű igazságokat fogalmaz meg: „Légy becsületes, 
tisztességes és igaz! Ezek azok az emberi értékek, melyeken 
nemzeteknek, országoknak épülniök kell. Hamis szó, hamis 
cselekedet ingoványba vezet. Aki csalásra épít: nyakát töri. A 
felelőtlen ember homokra épít, amit elfúj a szél, és elmos az 
eső. A becsületesség olyan, mint a sziklakő: kemény és mara-
dandó. Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, gazok és 
gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! 
Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövendő az igaza-
ké. Haladj csak bátran a becsület és tisztesség útján, a jöven-
dő az igazakkal van.”                                                          gá 

Nyelvi fejtörők 
 

Az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából február   
14–21. között könyvtári nyereményjátékon vehettek 
részt az érdeklődők. A helyesírási, nyelvhelyességi fej-
törőkből álló feladatlap néhány érdekes, nyelvújítás 
kori szókapcsolatra is rákérdezett. A legügyesebbek és 
legszerencsésebbek értékes könyveket nyerhettek.  
     Akik részt vettek a játékban: Baki Bálintné, Bendák 
Barnabás, Bendák Gyula, Bertalan Adrienn, Dobi Erika, 
Elek Miklós, Herkli Istvánné, Kristóf Ágnes, Németh  Leven-
te, Világosi Balázs, Világosi Dorka, Világosi Zsuzsanna, 
Zatkó Zénó. 
     A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási 
időben. 
     A játékot a székesfehérvári Vörösmarty Mihály 
Könyvtár támogatta a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer keretében.                                                   ■ 

Évtizedes érték-
mentés 

 

A helytörténeti klub már-
ciusi összejövetelén a 
nemrég Nemzetiségekért 
Díjjal kitüntetett Szili 
Istvánné Viczkó Tímea, 
az ercsi Szapáry Péter 
Honismereti Szakkör 
vezetője tartott előadást 
több évtizedes munkájá-
ról, az elért eredményekről. Tímea könyvtárosként kezdte 
az alapos gyűjtőmunkát, szakkörök, klubok szervezését. 
Úgy véli, az értékmentő és értékteremtő tevékenységhez 
egyaránt összefogás, közös munka szükséges. Érdemes 
figyelni a legapróbb részletekre is, hiszen minden jó valami-
re. Ercsiben a közösség teremtő erejének számos szép 
példáját látni: kegyképeket restauráltattak, szobrot állítot-
tak, helyi védelem alá vontak régi síremlékeket.   
     Tímea lebilincselő előadásából megtudhatták az érdek-
lődők, hogy olykor rokonok mennek el az utcán egymás 
mellett anélkül, hogy tudnának az őket összekötő szálakról. 
Egy-egy régi fénykép láttán azonban kiderül számukra a 
családi kapcsolat. Az ercsi újságban a honismereti szakkör 
rendszeresen megjelentet régi fotográfiákat, amelyek nem-
csak az egyes famíliák számára érdekesek, hanem kultúr-
történeti jelentőségűek is. 
     A tervek szerint a ráckeresztúri helytörténeti klub követ-
kező találkozóján a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és 
Hagyományteremtő Alapítvány egyik alapítója, Czöndör 
Mihályné tart előadást.                                                  G. Á. 
 

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

 

A hatezer-kétszáz lelkes Tolna megyei város már a legré-
gebbi időkben is lakott volt. A vaskorban kelták éltek itt, 
majd a római Provincia része lett. A birodalom bukása 
után szarmaták, hunok, frankok, avarok, szlávok, majd 
magyarok vették birtokukba. A honfoglalás után az itteni 
ciszterci monostor (Cikádor) a környék központja lett, a 

település ekkor élte virágkorát. A tatárjárás és a török idők pusztítása sem törte meg az itt élőket, 
mindig talpra álltak, s túljutottak a nehézségeken. 
A városka nevezetességei: Nagyboldogasszony-templom, Nepomuki Szent János-kápolna, az egykori 
ciszterci apátság romjai, a több száz éves molyhos tölgy. A 2015-ben az Év Fája címet elnyert vén 
tölgy évszázadok óta a település büszkesége, a helyiek szeretik és tisztelik, olyannyira, hogy különle-

ges hagyományt alakítottak ki. Minden év májusában, Orbán-napon a 
város apraja-nagyja felkerekedik, és a Szent Orbán-kápolna mellett álló 
öreg fához vonul, hogy gazdagon meglocsolja a fa törzsét borral.  

SKANDINÁV SKANDINÁV 
REJTVÉNYREJTVÉNY 

(Forrás: skandomata.hu)  
 

A rejtvényben két, a 
képen látható márci-
usi ifjú nevét rejtet-
tük el. 
A megfejtés bekül-
désének határideje:  

2018. április 5.  
E-mail cím: 
rackereszturi.hirmondo

@gmail.com  
 
 

A 2018. februári rejt-
vény megfejtése: 
Szepesi György. Re-
kordszámú, huszonöt 
hibátlan megfejtés 
érkezett, a három 
szerencsés nyertes: 

Fodor Fanni,  
Kiss Renáta,  

Kovács Gábor.  
A nyeremény a könyv-
tárban vehető át nyit-
vatartási időben.   
Gratulálunk!                                                                                                  

Nagyboldogasszony-templom ● Az 1903-ban felszentelt templom méretei igen 
jelentősek: külső hosszúsága 62,28 méter, szélessége 21,9 méter, a torony 82,45 
méter magas. Építéséhez 2,5 millió közönséges és félmillió darab Eszterházy-féle 
falburkoló téglát használtak fel. Főként helyi iparosok dolgoztak, csak a belső festést 
végezte Blaskovits Bátori Mihály szabadkai festőművész műhelye, illetve az oltárok, a 
szószék és az orgona homlokzata származik a tiroli fafaragókat is alkalmazó szom-
bathelyi oltárkészítő műhelyből. Az eltelt időszak alatt több mint 75 ezer szentmisét 
celebráltak, 11 ezernél is több gyermeket kereszteltek a bátaszéki nagytemplomban, 
amelyben hatszáz ülőhelyet alakítottak ki, de az állóhelyeket is számítva ötezernél 
több hívő egyidejű befogadására képes. Orgonáját a pécsi Angster cég készítette. A 
templomot 2014-ben újították fel, ekkor a több mint százéves, korhadt toronysisakot is 
kicserélték.  

Márciusi jégvirágok ● Az utóbbi években ritkán látható 
e különleges zúzmaraképződmény az ablakokon. A jégvi-
rág a fűtött helyiségek ablakainak belső felületén jelenik 
meg a téli zord hidegben, amikor a kinti hőmérséklet nulla 
fok alá esik. A meleg levegő az ablak közelében jelentős 
mértékben lehűl, s az ablakon lecsapódik a vízgőz, azaz a 
pára. Ez fagy meg az üvegen, szebbnél szebb, szabályos 
szerkezetű jégkristályokat képezve.  
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   NYEREMÉNY-NYEREMÉNY-NYEREMÉNY-
JÁTÉKJÁTÉKJÁTÉK   

 
 

Mi látható a képen? A fotó 
Ráckeresztúron készült. Kér-
dés, hogy pontosan hol.  

A megfej-
t é s e k e t 
személye-
sen is le-
adhatják a 
könyvtár-
ban nyit-
v a t a r t á s i 

időben, vagy elküldhetik a követ-
kező e-mail címre: 
 rackereszturi.hirmondo@gmail.com 

 
 

Határidő: 2018. április 5. 
 
 

A februári lapszámban közölt 
feladvány megfejtése: a Keresztúr 
nevű települések emlékművének 
részlete. Öt helyes megfejtés ér-
kezett, a szerencsés nyertes:  
Punhauser Tamás. Gratulálunk! 
A nyeremény a könyvtárban ve-
hető át nyitvatartási időben. 

ÚTRAVALÓ ÜZENET 

„Aki másokat nem szeretett, 
azt mások sem szerethetik, 
legfölebb bámulhatják. (...) 
A szeretet örök, mint az   
isten; a bámulat mulandó, 
mint a világ.” 

(Petőfi Sándor) 

Újabb szép siker 
 

A 26. Hungarian Tatami Karate Cup elnevezésű nemzet-
közi versenyt Szigetszentmiklóson rendezték február 24-
én. A magyar sportolók mellett Szlovéniából, Szlovákiából, 
Ukrajnából, Romániából, Horvátországból, Csehországból, 
Bosznia-Hercegovinából, Fehéroroszországból, Grúziából, 
Görögországból, Oroszországból, Görögországból is ér-
keztek versenyzők, a küzdelmek hat tatamin zajlottak.  
     A hat–hét évesek között a ráckeresztúri Bokrodi      
Levente remekül helyt állt. Eredménye: kata – II. hely; 

kumite – 
III. hely. Az 
Ercsi Harc-
művészeti 
Egyesület 
színeiben versenyző ifjú 
sportolót a megmérettetésre 
mestere, Ujvári József ké-
szítette föl.                      (G.) 

SPORTSAROK 
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Kukucs 
Azaz „Peek-a-BOO!”. Takarjuk el szemünket, majd a „BOO” kimondásakor vegyük el 
kezünket a szemünk elől, és ijesszük meg a szemben állót. 
 

Csináljunk kört! 
 

A ’Make a circle’ dal igazán összehozza a gyereke-
ket, de ülve, kézzel is elmutogathatjuk: 

Make a circle, big, big, big. 
Csináljunk kört: nagy(ot), nagy, nagy.  
Small small small. 
Kicsi(t), kicsi, kicsi.  
Big big big. Make a circle, small small small. Hello 

hello hello. (A ’hello’-ra integetünk)  
Make a circle, round and round. / ~ körbe és körbe / Round and round. Round and 
round. Make a circle, round and round. Hello hello hello. 
Make a circle, up up up. / ~ fel, fel, fel. / Down down down. / ~ le, le, le  / Up up up. 
Make a circle, down down down. Now sit down. Most üljünk le! 
 
 
 

Bújócska 
 

Let’s play hide and seek.     Játsszunk bújócskát!  
Are you ready?     Kész vagy?  
Everybody… HIDE!     Mindenki... Elrejtőzni!  
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10...  
one-two-three-four-five-six-seven-eight-nine-ten...  
Ready or not, here I come! 
Aki bújt, aki nem, megyek!  
 
 

Hangos szótár: http://dictzone.com 
 

Online videók: http://youtube.com 
Baki-Nadu Judit 

A Keresztúri képeskönyv már több 
mint ezer fotót  

tartalmaz.  
Megtekinthető a 

Facebookon:  
Községi könyvtár, 

Ráckeresztúr 
Továbbra is  
várjuk a régi  

fotókat, dokumentumokat. 
 

Gyűjtsük össze emlékeinket! 
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Hirdetés 


