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Közösségi média – mire jó és mire nem 
 

TeSzedd!-nap 
 

A cirkusz az élete – Axt László artistaművész 
 

Fő az egészség! – Szemünk világa II. 
 

Gasztroutazások a világ körül 

Virágvasárnap 
 

A nagy király jön! Hozsánna! hozsánna! 
Zeng a kiáltás előtte s utánna. 
Zöld ágakat szeldeljünk útjára; 
Békességet hoz népe javára. 
Áldott, aki jött az Urnak nevében, 
Általa léptünk az Isten kedvébe’. 
Békesség ott fenn a mennyországban, 
Áldott az Isten a magasságban. 
 
Oh Szentegyház! Hivek boldog országa! 
Mely édes ez a Jézus királysága! 
Szelid, szegény ő és alázatos, 
De nagy irgalmú és csudálatos; 
Ő igaz, és a bűntűl szabadító, 
Poklot, halált és népeket hódító. 
Vasvesszővel birja ellenségét, 
De szeliden őrzi örökségét. 
 
Jézus király, és magát annak vallja, 
De hogy királlyá tegyék, nem javallja; 
Ő noha Isten, Sion királyja, 
Lett az időben szolgák szolgája. 
Jön szamárháton alázatossággal, 
Aki pedig bir az egész világgal; 
Nem jön királyi fényes biborban, 
Nem fegyverekkel zörgő táborban. 
 
Oh édes Jézus! Atyádnak szolgája! 
De Isten, népednek kegyes királyja! 
Vezéreld jóra egész éltünket, 
Tégy tulajdon népeddé bennünket. 
Légy segitségül, ki a magasságban 
Űlsz, Isten! és e véren vett országban 
Tégy engedelmes hiv polgárokká 
S nyert kincseidben birtokosokká. 
 
Hogy csak a Jézus és az ő szent Atyja 
Törvényje légyen és szent akaratja 
Cselekedetink zsinórmértéke; 
S áldott Királyunk királyi széke 
Hiv sziveinkben légyen felemelve, 
És hüségére életünk szentelve; 
S tegyen méltóvá a Jézus vére 
A minden szentek lakóhelyére. 

 

Pálóczi Horváth Ádám 
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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 
ápr. 19., 20., 21.: Ráckeresztúr 
ápr. 22., 27., 28.: Ercsi �06-25/505-790 
máj. 1., 4., 5.: Martonvásár �06-22/569-146 
máj. 11., 12.:  Ráckeresztúr 
máj. 18., 19.:  Ercsi 
 

Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; �25/455-804) 
Háziorvos: Dr. Mihalicza Ingrid  
�06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva, Bakonyi Éva 
Mindkét körzet közös rendelési ideje: 
Hétfő: 9.00–15.00 
Kedd: 9.00–15.00 
Szerda: 9.00–15.00 
Csütörtök: 9.00–15.00 
Péntek: 8.00–12.00 
Terhes- és csecsemő-tanácsadás ideje: 
Szerda: 8.00–9.00 
Csütörtök: 8.00–9.00  
Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30  
Vérvételhez előjegyzés szükséges! Idő-
pont-egyeztetés a háziorvosi rendelésen 
lehetséges.  
Fogorvos – dr. Rózsás Diána 
�06-20/389-0278  
Hétfő, szerda: 14.00–19.30  
Kedd, csütörtök, 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. 

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 

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) 

 

MENTŐK: 104            RENDŐRSÉG: 107           
 
 

TŰZOLTÓK: 105        SEGÉLYHÍVÁS: 112 

Sírhelymegváltás – Kossuth Lajos utca 40. (volt téesz-irodaház)  
Ügyintéző: Bokorné Illyés Ibolya 
Telefon: 06-20/405-8150; e-mail: temetkezes@rackeresztur.hu 
Temetőgondnok – Baki Mátyásné: 06-20/852-0361 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye 
2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet (a családsegítő szolgálat épülete)  
Telefon: +36 (22) 796 175; +36 (30) 302 3453 
E-mail:  martonvasar@fejermepsz.hu; Honlap:  www.fejermepsz.hu 
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 8.00–16.00; péntek: 8.00–14.00 

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

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



2019. április                                                                                                                                   3 

 

Közösségi média –  
mire jó és mire nem? 
 

Felgyorsult világunkban 
központi szerepet játszik a 

közösségi média. Szélsőséges véleményekkel szemben én 
úgy vélem: igen, van létjogosultsága! Sőt, azonnali cselek-
vést igénylő esetekben életet menthet, gondoljunk csak egy 
elcsatangolt gyermekre, vagy egy idős emberre, aki nem 
veszi fel a telefont. Szomszédunk be tud csöngetni hozzá, 
akkor is, ha mi épp külföldön vagyunk… Baleseteknél, bűn-
cselekményeknél ma már szintén óriási segítség lehet, min-
dennapjainkban, amikor nekünk van szükségünk bármilyen 
segítségre, ugyanúgy. 
     A net világa kontinenseken átívelően is képes fenntartani 
emberi kapcsolatokat, ugyanakkor egymás mellett lakó em-
bereket elidegeníthet egymástól: az a tény, hogy megosz-
tom, hogyan sétáltatom a kutyámat, és erre kapok egy órán 
belül 26 like-ot, még nem változtat azon a tényen, hogy 
egyedül sétáltattam a kutyámat. Az igazi emberi kapcsolato-
kat nem pótolja a világháló: együtt sírni, együtt nevetni, 
együtt élményekkel telítődni csak akkor lehet, ha tényleg 
EGYÜTT vagyunk. 
     A különböző oldalak, fórumok lehetőséget nyújtanak a 
közösségépítésre, többeket érintő, foglalkoztató kérdések 
felvetésére, megvitatására. A fórum tagsága azt is el tudja 
dönteni beszélgetései során, melyik kezdeményezés fontos 
egy nagyobb közösség számára, és melyik az, amit nem 
tart érdemesnek továbbgondolásra.  
     Vannak olyan felvetések, kérdések, amiket viszont nem 
lehet fórumokon megvitatni, vagy elintézni. Egy kérdésre 
adott válasz újabb és újabb kérdéseket szül, az adott vá-
laszt nem mindenki ugyanúgy értelmezi, vagy adott esetben 
a válasz túl terjedelmes lenne. Hiába körülményesebb, mint 
az elektronikus út, mégis, a személyes beszélgetés az, ami 
a mai napig a legalkalmasabb bármilyen kérdés megvitatá-
sára. 
     A közösségi média azonban nem alkalmas hivatalos 
ügyintézésre sem (erre még az e-mail forma sem, hiszen 
egy elektronikus levél a jelenlegi szabályok szerint nem 
kaphat iktatószámot). 
     Mindemellett mégis fontos lenne, hogy azok a kérések, 
amiket a közösség indokoltnak tart, hivatalos úton bekerülje-
nek az önkormányzathoz, hiszen egyetlen képviselő sem 
birtokolja a bölcsek kövét, több olyan téma lehet, amiben 
nagyon is érdemes a felmerült igényeket számba venni. 
Természetesen vannak olyan területek is, amik nem tartoz-
nak az önkormányzat hatáskörébe, de adott esetben ezeket 
a felvetéseket továbbítani lehet a megfelelő hatóságnak. 
    Minden ember egyforma, s annyit ér, amennyit a közös-
ség érdekében dolgozik – írta Wass Albert. 
     Azért dolgozunk, hogy településünk minél szebb, élhe-
tőbb legyen. Várjuk javaslataikat, kéréseiket, amiket eljuttat-
hatnak írásban (ebben a kérdéskörben akár e-mailben is) a 
Hivatalhoz, vagy keressenek bizalommal engem, képviselő-
társaimat, a Hivatal dolgozóit. 
     Legyen mindenki tagja az építő közösségnek! 
 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

Áprilisban a költészet napján nem csak József  Attilára 
emlékezünk.  
     A verskedvelők tudják, néha pár soros költemény is 
gondűző lehet, hiszen a műalkotások elsősorban a lélek-
re hatnak. Gondoljunk például Weöres Sándor szössze-
neteire, töredékeire. A Versek a hagyatékból című kötet 
éppen húsz esztendővel ezelőtt, 1999-ben jelent meg, 
tele apró vázlatokkal, négysoros ujjgyakorlatokkal. Az 
1950-es években hallgatásra ítélt költő igazán tömör és 
mélységesen filozofikus egysoros költeményei bizonyít-
ják, hogy felesleges fecsegni, a lényeg néhány szóban is 
elmondható. „Tetteid medre: életed.” Vagy: „A minden-
ség a szemedben fészkel.” De a legtalálóbb talán ez: „Az 
igazi felelet szótlan.” 
     Gondolatébresztő és szinte minden élethelyzetben jól 
alkalmazható tanács olvasható a Szembe-fordított tükrök-
ben: „Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz 
úgy érezni, / gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek 
javára legyél.” Vajon megvalósítható mindez? Javára len-
ni a családunknak, a közösségünknek, s közben nem 
elveszíteni a hitet és önmagunkat. Olykor persze hajla-
mosak vagyunk elkeseredni, főként ha azt látjuk, érez-
zük, nem támogatják, nem értékelik tevékenységünket, 
vagy ismeretlenek leszólják és becsmérlik munkánkat.  
     Ha a bántásokra és fájdalmakra gondolok, mindig 
eszembe jut Adél, aki egy éve nincs már közöttünk, de 
sziklaszilárd hite és örökké mosolygós lénye erőt adó. Ő 
mindig csodásnak látta a világot s a benne élőket, hiszen 
tudta, hitte, „Isten csupa-csupa szeretetből adta”. Inter-
netes naplójában számos szép költeményt is leírt, s egy 
alkalommal – egy Madách Imre-idézethez – hozzáfűzte: 
„valakinél mindig ráakadok egy olyan gondolatra, ami 
visszatükrözi, hogy mit gondolok”. Az ember tragédiája 
XV. színében megszólal az Angyalok kara – legyen ez 
most a végszó:  

„Szabadon bűn és erény közt  
Választhatni, mily nagy eszme,  
S tudni mégis, hogy felettünk  
Pajzsul áll Isten kegyelme.  
Tégy bátran hát, és ne bánd, ha  
A tömeg hálátlan is lesz”   

 

 Gajdó Ágnes 

Friss hírek, információk: 
www.rackeresztur.hu 

EGY PERC VERS – a költészet napján, április 11-én 
 

 (CSAK AZ OLVASSA…) 
 

Csak az olvassa versemet, 
ki ismer engem és szeret, 
mivel a semmiben hajóz 
s hogy mi lesz, tudja, mint a jós, 
 

mert álmaiban megjelent 
emberi formában a csend 
s szivében néha elidőz 
a tigris meg a szelid őz. 

 

József Attila 
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS  2019-BEN  

VETIKÁL ZRT. 
 

Az 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       E-mail: ercsi@vertikalrt.hu 
A VERTIKÁL emblémával ellátott biológiailag lebomló 
zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 darab) átvétele a helyi 
ügyfélszolgálaton történik. 
 

Házhoz menő lomtalanítás időpont-egyeztetés  
Telefon: 06-25/436-535; e-mail: dunanett@dunanett.hu;  
honlap: www.dunanett.hu  

Ingyenes informatikai képzés 
 

Időpontok: 
• 2019. május 4–5. (szombat–vasárnap) 

• 2019. május 11–12. (szombat–vasárnap) 
• 2019. május 18–19. (szombat–vasárnap) 
A képzés valamennyi napon 9:00-kor kezdődik, és kb. 16.30 óráig 
tart. 
Helyszín: Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola (2465 
Ráckeresztúr, Szent János tér 31.). 
A képzés 52 órás, 6 teljes nap. A képzés első napján sor kerül 
egy ismeret- és tudásfelmérő tesztre is. Megengedett hiányzás: 
legfeljebb a teljes óraszám 20%-a. 
A képzés a felnőttképzési törvény alapján engedélyezett képzés. 
Ezáltal a résztvevők a képzés befejezését követően tanúsítványt 
kapnak, amely felhasználható a későbbiekben például bármilyen 
álláspályázathoz. A tanúsítvány kiadásának feltételei: 
• aktív részvétel a képzésen; 

• a felnőttképzési dokumentumok aláírása (felnőttképzési szerző-
dés, jelenléti ív, stb.). 
Melyek a képzés főbb témakörei? 
• Hardveres – szoftveres alapismeretek 
• Okoskészülékek, alkalmazások 
• Levelezőrendszerek 
• Szövegszerkesztés 
• Közösségi média, netikett 
• Böngészés, internetbiztonság 
• Online vásárlás, intenetbanking 
A képzés az EFOP-1.2.11.-16-2017-00016 „Vidéki fiatalok hely-
ben tartása” pályázat keretében kerül meghirdetésre, ezért ki-
emelten várjuk a célcsoport, a 18–35 év közötti fiata-
lok jelentkezését, de bárki érdeklődő jelentkezhet a képzésre, 
korosztálytól függetlenül is.  
     Jelentkezni 2019. április 25. (csütörtök) 16 óráig a Rácke-
resztúri Polgármesteri Hivatalnál lehet a képzésre e-mailben, 
telefonon vagy személyesen Csesztreginé Osztafin Ilma ügyfél-
szolgálati ügyintézőnél (e-mail: ugyfelszolgalat@rackeresztur.hu; 
telefon: 06-25/517-900). 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Pávakör-siker 
 

A Székesfehérvá-
ron megrendezett 
Kor-Társ Nyugdí-
jas Ki mit tud?-on 
a Ráckeresztúri 
Pávakör produk-
cióját oklevéllel 
ismerte el a zsűri. 
A több mint negy-
venéves múltra 
visszatekintő dal-
egylet jelenleg 
nyolc főből áll, 
művészeti vezető-
jük Halász Tibor. 
 

Gratulálunk az újabb sikerhez, és további eredmé-
nyes munkát kívánunk!                                        ■ 

Megérkeztek! 

golyakamera.livenetwork.hu 

 

KÖSZÖNETET MONDUNK MINDENKINEK, 
AKI RENDEZVÉNYÜNK ALKALMÁBÓL 
MEGJELENÉSÉVEL HITÜNKET ERŐSÍTET-

TE, VALAMINT ANYAGI TÁMOGATÁSÁVAL 
TOVÁBBI MŰKÖDÉSÜNKET SEGÍTI ELŐ. 

PÁVAKÖR 
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Gondolatébresztő… 
 

„Bírálni könnyű, alkotni nehéz.” 
 
 

(André Cardinal Destouches) 

TeSzedd!-nap –  
nem csak a tisztább környezetért 

 

Az önkormányzat idén is csatlakozott az országos sze-
métszedési akcióhoz. Koordinátorként több helyszínt is 
megjelöltem, bízva abban, hogy sokan tartják majd fon-
tosnak környezetünk tisztaságát. 
     A kezdeményezéshez szívesen csatlakozott az óvo-
da és az iskola is: nem volt olyan gyermek, aki ne vett 
volna részt örömmel az akcióban. Természetesen a pe-
dagógusok kicsiknek és nagyoknak is elmagyarázták, 
mit szabad felszedni, mit nem, és vigyáztak az 
„ökolurkókra”. 
     Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kap a 
környezeti nevelés, nem véletlenül. Az emberiség egyre 
több hulladékot termel, a reklámok arra ösztönöznek, 
hogy mindent cseréljünk újra, jobbra, akkor is, ha még 
használható lenne. Javítani minek, dobjuk ki… Bár ezt a 
szakirodalom több helyen hangsúlyozza, mégis érdekes 

tapasztalat, hogy a felnőttek kevésbé vonhatók be kör-
nyezettudatos kezdeményezésekbe. A gyermekek még 
nem rohannak, több érzelemmel fordulnak az őket körül-
vevő világ felé. Optimizmusuk, tenni akarásuk talán ha-
tással lehet szüleikre, ebben a témában sokszor a gyer-
mekek példát tudnak mutatni az idősebb generációknak 
is. S bár a legtöbb esetben a felnőtt, a szülő felelőssége, 
hogy megtanítsa gyermekének az alapvető illemszabá-
lyokat, ha ez mégsem történik meg, egy TeSzedd!-nap 
alkalom lehet arra, hogy a gyermek maga ébredjen rá, 
milyen fontos is az alapoknál kezdeni: „Ne dobd el!” 
     Ezúton szeretném megköszönni a munkájukat mind-
azoknak, akik részt vettek a szemétszedésben: gyere-
keknek, fiataloknak és nyugdíjasoknak, egyedül tevé-
kenykedőknek és családdal érkezőknek, hogy fontosnak 
tartották szebbé tenni mindannyiunk lakókörnyezetét. 
     Ahhoz, hogy községünkben tisztaság legyen, össze-
fogásra van szükség. Nem szabad szó nélkül tűrni, ha 
valaki a szemünk láttára szemetel. Aki esetleg félelem-
ből nem szólna, de tudomása van szemétlerakásról, 
kérem, jelezze a hivatalban, hogy a megfelelő lépéseket 
meg tudjuk tenni. Nem lehetünk ott mindig, mindenhol, 
de az Önök segítségével hatékonyan gátat szabhatunk a 
hulladékhalmok kialakulásának. 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester 

A Mikes közben és környékén összegyűjtött hulladék egy része 

Szabadságról, hazaszeretetről 
 

Kölcsey Ferenc 1833-ban írt, Emléklapra című kétsorosával 
kezdődött a március 15-i községi ünnepi megemlékezés: „Négy 
szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak / hagyd örökűl ha 
kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.” 
     A Makk Marci és Napsugár csoport óvodásai, majd az általá-
nos iskola alsós színjátszói elevenítették föl a forradalmi esemé-
nyeket, megteremtve azt a felemelő ünnepi hangulatot, ami az 
1848-as emlékidézés sajátja. A kokárdák, a nemzetiszínű zászló 
láttán, Petőfi lelkesítő, sokszor nemzetét 
ostorozó szavai hallatán valami különös, 
máshoz nem hasonlítható érzés tölti el a 
XXI. században élő, mai magyarokat. 
     Szabó József önkormányzati képviselő 
ünnepi beszédében kiemelte, Magyaror-
szág 1848. március 15-én az összefogás-
ról, a küzdeni akarásról, az önzetlenségről 
tett tanúbizonyságot, s eleink példájából „erőt tudunk meríteni 
magunknak, hisz ugyanazon értékekre van ma is szükségünk, 
és ezek közt a legfontosabb az összefogás”. Ahogy Széchenyi 
írta: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” 
     Az ünnepség a Hősök kertjében álló emlékműnél zárult, ahol 
az önkormányzat, a civil szervezetek képviselői és magánsze-
mélyek elhelyezték a megemlékezés koszorúit, virágait, s mé-
csest gyújtottak a forradalom és szabadságharc hőseinek     
emlékére.                                                                                     ■ 
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Az óvodások is részt vet-
tek az immáron VIII. alka-
lommal megrendezett Te 
Szedd! akcióban, melynek 
célja, hogy közösen tisztít-
suk meg szűkebb-tágabb 
környezetünket.  

* * * 
Minden csoport 
kis veteményes-
kertet alakított ki 
az óvoda udvarán. 
Az ágyásokba 
saláta, retek, sár-
garépa került. 

* * *  
Az óvoda Makk Marci és Napsugár csoportja szerepelt 
március 15-én a községi ünnepségen. A gyerekek színvo-
nalas műsorral készültek, melyet Herkliné Boros Márta, 
Petkes  Nóra, Takács  Jánosné, Horváth Ernőné, Baksáné   
Rókás Mónika és 
Győrfi Ferencné 
tanított be. 

* * * 
Az óvodapedagó-
gusok részt vettek 
a XXI. érdi szak-
mai napok prog-
ramján, melyet az 
Érdi Szivárvány 
Óvoda szervezett.  

* * * 
Meghívást kaptunk a víz világ napja alkalmából bemutató 
foglalkozásra a Pusztaszabolcsi Manóvár Óvodába. 

* * *  
Jelentkeztünk a víz világ napja projektbe, az egész hetünk 
a  víz fontosságáról szólt. 

* * * 
Részt vettünk két konferencián: a Brunszvik Teréz szak-
mai napon (A digitális világ hatása a gyermekekre) és a 
székesfehérvári Maroshegyi Óvoda előadásán (Óvodai 
zenei nevelés). 

* * * 
Gratulálni szeretnénk a minősült kollégánknak, további 
sikereket kívánunk neki a szakmában.  

* * * 
Április 13-án Húsvéti készülődés címmel jótékonysági csalá-
di napot rendezünk az óvodában, melyről a májusi Rác-
keresztúri Hírmondóban részletesen beszámolunk.                              

 

Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető 

MOSOLY HÍREK 

BEIRATKOZÁS AZ ÓVODÁBAN 
 
 

A 2019/2020-as nevelési évre a beiratkozás időpontja:  

2019. május 6-tól május 8-ig,  
reggel 8 órától délután 16 óráig (Korniss utca 25.). 

 
 

Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 

Versenyeredmények a felső tagozaton 
 

A hagyományokhoz híven a Petőfi-héten iskolánk felső tagoza-
tán is versenyek zajlottak. A versenyek színvonalasak voltak, a 
részt vevő gyerekek pedig mind nagyon ügyesek! A következő 
eredmények születtek: 
Pingpongverseny: 1. Elek Miklós; 2. Somodi Zalán; 3. Zatkó 
Zénó 
Németverseny: 1. Tóth Kira, Világosi Balázs, Apró Maja, Ács 
Adrienn, Pintér Olivér 
Helyesíró verseny ● 5–6. évfolyam: 1. Ónody Ágnes; 2. 
Zatkó Zénó; 3. Károlyi Dániel; 7–8. évfolyam: 1. Ördög Vero-
nika; 2. Ferenczi Dávid; 3. Furján Fanni, Pintér Olivér, Garai 
Hanna 
Angol betűző verseny: 1. Venczkó Alexandra, Furján Berna-
dett; 2. Major Dominik, Fekete Alexander; 3. Horváth Hunor, 
Békes Zoltán, Mihály Zoltán 
Fejszámoló verseny: 1. Zatkó Zénó, Gondi Dominik, Török 
Máté, Elek Miklós. Összesített: 1. Elek Miklós; 2. Ferenczi 
Dávid; 3. Pintér Olivér 
Honfoglaló verseny ● Csapat: 1. Gondi Evelin, Elek Miklós; 
2. Borbély Zoltán, Bendák Gyula, Bús Barnabás; 3. Gulyás 
Viktor, Nagy Krisztián, Szegedi Erik. Egyéni: 1. Elek Miklós; 2. 
Varga Lóránt; 3. Horváth Hunor 
Történelemverseny: 1. Horváth Hunor, Világosi Gergő; 2. 
Szalay Bendegúz, Zatkó Zénó; 3. Jankovics Kincső, Tóth Kira 
     Mindenkinek gratulálunk! 

Gajdó Rita 

Emelt szintű informatikaoktatás iskolánkban 
 

Négy évvel ezelőtt gondoltunk egy nagyot, és létrehoztuk az 
informatika tagozatot. A gyerekek negyedik év végén dönt-
hetnek, hogy alap- vagy emelt szinten szeretnék folytatni a 
tanulást. Az emelt szintet választóknak lehetőségük van 
ECDL vizsgát tenni. (Az ECDL az Európai Unió által tá-
mogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyít-
vány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a fel-
használói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét 
hivatott igazolni.) Ennek a vizsgának több típusa létezik, mi 
az ECDL Base-t választottuk, ami négy modulból áll: számí-
tógépes alapismeretek, szövegszerkesztés, online alapismere-
tek és egy szabadon választott modul, ami nálunk a prezen-
táció. (Ezt később a gyerekek kiegészíthetik a hétmodulos 
vizsgára.) Ha mind a négy modulból sikeresen vizsgáztak, 
megkapják a bizonyítványukat. A „kísérleti” gyerekeink most 
nyolcadikosok, tavaly év végén már megvolt a négy vizsgá-
juk, és már megkapták a bizonyítványt. A hetedikesek három 
sikeres vizsgán vannak túl, reméljük, év végére nekik is meg-
lesz a negyedik is. 
     Miért jó ez?  
     Az informatika kötelező tantárgy, tehát mindenképp ta-
nulniuk kell. Sokkal hasznosabbnak gondoltuk, hogyha ezt 
tematikusan, a vizsgára felkészítve tesszük.  
     Sok középiskolában kötelező letenni ezeket a vizsgákat. 
Azok a gyerekek, akik ilyen iskolába mennek, hatalmas 
előnnyel indulnak, hiszen nekik a hétből, már négy megvan.  
     A másik fontos dolog, hogy a munkaerőpiacon elvárás a 
számítógép használatának ismerete. Az ECDL bizonyítvány 
bemutatásával ez az ismeret kellőképpen igazolható. 
     A környék iskolái közül ez a lehetőség csak nálunk adott. 
Fontosnak tartjuk, hogy ezt a további években is folytassuk, 
és minél több diákunk kerüljön ki nyolcadik osztályból 
ECDL bizonyítvánnyal a kezében. 
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Petőfi-hét az iskolában 
 

Az ünnepi hétre különféle versenyeket hirdetett az alsós DÖK: 
népdaléneklő, szavaló, szépíró, memóriabajnokság és nyelvi 
versenyek.  
     A népdaléneklő versenyre egy kötelező és egy szabadon 
választott dallal lehetett jelentkezni. Nem lehetett rajzfilmslágert 
és táncdalt választani. Az első és második évfolyamosok előad-
ták kedvenc énekeiket: hallhattuk többek között a Kiskece lá-
nyomat, a Kiskacsa fürdiket, a Mély erdőn ibolyavirágot, a Méz, 
méz, méz… kezdetűt, és még sok szép dalt, amelyeket az 
énekkönyvekből választottak. A harmadik évfolyamon a kötele-
ző Házasodik a tücsök után szebbnél szebb magyar népdallal 
örvendeztették meg a hallgatóságot a néptáncra járók, a többi-
ek az énekkönyvben található dalok közül választottat énekel-
ték. A negyedikesek is kitettek magukért, szép, csengő hangon 
énekeltek – bár náluk a lámpaláz már néha legyőzte a biztos 
szövegtudást. Nagyon nehéz volt a zsűri munkája, a helyezése-
ken kívül nagyon sok különdíjat is kiosztottak. 
     A szavalóversenyre is sokan jelentkeztek. A kortárs költők – 
Varró Dániel, Nagy Bandó András, valamint Szalai Borbála és 
Mentovics Éva gyermekversei mellett idén is hallhattunk egy 
csodaszép Petőfi-költeményt. Sőt: két kisdiákunk még 
eszperentéül is megtanult a vers kedvéért. Csodálattal és tiszte-
lettel adózunk azok előtt a diákjaink (és persze segítő szüleik) 
előtt, akik a mindennapi tanulás mellett nem kevés időt töltöttek 
e szép versek megtanulásával és előadásával.  
     A tanulmányi versenyen matematikából és magyar nyelvből 
mérték össze a tanulók a tudásukat: hatvan percig dolgozhattak 
a tanító nénik által összeállított feladatlapon. A szépíró verseny-
re minden évfolyamon tavaszi vers másolásával lehetett bene-
vezni, amit írásórán írattunk meg a gyerekekkel. 
     A csütörtök délután jó hangulatú memóriabajnoksággal zá-
rult a 3. és 4. évfolyamosok között. Egyenes ági kiesésben 
döntöttük el, hogy idén kinek a legjobb a memóriája, ki tudja a 
legjobban megfigyelni a kártyalapokat. A bajnokságot annyira 
élvezték a gyerekek, hogy aki már kiesett, az sem csüggedt el, 
hanem félrevonult másik asztalhoz, és versenyen kívül folytatta 
a játékot. 
     A nyelvtanárok által meghirdetett angol és német 
szépkiejtési verseny családias hangulatban zajlott le. 
     Az iskolai és a községi megemlékező műsort az alsó tagoza-
tos színjátszókör adta elő. Február közepén, amikor a szerepe-
ket kiosztottam, először átbeszéltük, hogy mit is ünneplünk 
március 15-én. Néhány szó jelentését magyarázni is kellett (pl. 
cenzúra, úrbéri viszonyok…), hiszen a színjátszókör tagjai 2. és 
3. osztályosok, akik még nem tanultak erről a korszakról.  
     Nagyon-nagyon fellelkesültek, örömmel vállalta mindenki a 
szerepet. Alkalmi énekkar is alakult, amelynek tagjai néha kicsit 
hamisan, de annál nagyobb lelkesedéssel énekelték a Kossuth-
nótákat. A Nemzeti dal refrénjét pedig teli torokból skandálták.  

A műsor egy képzeletbeli kirándulás keretén belül elevenítette 
fel a forradalom helyszíneit és az eseményeket. Nagy tisztelettel 
emlékeztünk azokra a hősökre, akik harcoltak és életüket áldoz-
ták a magyar szabadságért. 
     Február közepén egy tanítói facebookos csoportban a Kiss 
Kata Zenekar arra kérte az ünnepi műsort készítő pedagóguso-
kat, hogy a tőlük kapott zenei alap felhasználásával énekeljék el 
a Magyar vagyok című dalukat, és ha erről készítenek videofel-
vételt, és elküldik a zenekarnak, akkor ők készítenek egy pro-
fesszionális videoklipet, ami arról szól, hogy együtt énekel az 
ország. Mi is örömmel tanultuk meg a dalt, és énekeltük el mű-
sorunk zárásaként. Sok száz iskolában határainkon innen és túl 
együtt dobbant a gyermekszív, együtt csendült fel e dallam már-
cius 15-én: 

„Együtt dobban a szív, s benne dobban a szó: 
Magyarnak lenni, igenis jó! 
Az egekig ér már a nyíló virág, 
Karjába zárja a magyar hazát. 
Hazám e föld, mit szívünk fölé 
Kárpátok fonnak népünk köré.  
Hazámban mindig otthon vagyok. 
Hiszem, hogy én is jó magyar vagyok!” 
 

 Drozdikné Nagy Ágnes Tünde tanító 

Versenyeredmények az alsó tagozaton 
 

Szépíró verseny 
 

1–2. évfolyam: I. Erdődi Réka; II. Durányik Petra; III. Sándor 
Zsanett. Különdíj: Takács Mariann, Balog Larissza 
3–4. évfolyam: I. Sörös Mira; II. Pálinkás Bianka; III. Egyed 
Vivien, Szegedi Abigél. Különdíj: Ács Tamara, Novozánszki 
Bíborka 
Szavalóverseny 
 

1–2. évfolyam: I. Tamás Gréta; II. Sándor Zsanett; III. Maros 
Vivien, Mónos Csilla. Különdíj: Garamszegi Gergő, Peszeki Ger-
gő, Szegedi Szilárd. Könyvtári különdíj: Bársony Botond 
3–4. évfolyam: I. Sörös Mira; II. Szegedi Abigél, Megyeri Berna-
dett; III. Cserna Márton. Különdíj: Zsigmond Réka. Könyvtári 
különdíj: Dienes Regina, Bendák Mátyás, Vajdics Bendegúz,   
Bársony Boglárka, Szegedi Beatrix 
Népdaléneklő verseny 
1–2. évfolyam: I. Maros Vivien; II. Ács Bence; III. Sándor  
Zsanett. Különdíj: Szitai Erika, Durányik Petra, Peszeki Gergő 
3–4. évfolyam: I. Zsigmond Réka; II. Novozánszki Bíborka; 
III. Sörös Mira. Különdíj: Cserna Márton, Speier Panka, Ferenczi 
Gergő  
Tanulmányi verseny 
1. évfolyam: I. Süveges Barbara; II. Berta Levente; III. Leicinger 
Levente 
2. évfolyam: I. Garamszegi Gergő; II. Lakatos György; III. 
Békes Gergő 
3. évfolyam: I. Bognár Sarolta; II. Sörös Mira; III. Speier Panka 
4. évfolyam: I. Kovács Ádám; II. Ács Tamara; III. Tar      
Bendegúz 
Memóriabajnokság (3–4. évfolyam) 
3. évfolyam: I. Lukács Krisztián; II. Megyeri Bernadett; III. 
Mihály Roland. 4. évfolyam: I. Balog Jeromos; II. Tar Bendegúz; 
III. Dénes Márk 
Angol nyelvi verseny (3–4. évfolyam) 
3. évfolyam: I. Cserna Márton; II. Ruzsa Edina; III. Speier 
Panka. 4. évfolyam: I. Ferenczi Gergő; II. Demján Petra; III. 
Szegedi Abigél, Sipos László 
 

Német nyelvi verseny (3. évfolyam) 
3. évfolyam: I. Fuszenecker Zalán; II. Bognár Sarolta; III.    
Zsigmond Réka  
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A cirkusz az élete 
Axt László artistaművész magas 

állami kitüntetést kapott 
 

A Ráckeresztúron élő Jászai 
Mari-díjas artistaművész, Axt 
László idén március 15-e alkal-
mából a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetést ve-
hette át a magyar cirkuszmű-
vészet népszerűsítését, hagyo-
mányainak megőrzését szolgá-
ló művészi munkája elismeré-
seként. A világot bejárt artista 
feleségével, a neves cirkuszos 
dinasztia leszármazottjával, 

Eötvös Ibolyával együtt elevenítette föl életútját, a 
cirkusz világában töltött évtizedeket. 
 

A cirkusz különleges világa sokak számára a csillogást, a bá-
mulatos mutatványokat, színpompás ruhakölteményeket 
jelenti. Egy-egy lélegzetelállító produkció mögött azonban 
többéves megfeszített munka rejlik, sok-sok lemondás, fájda-
lom, sérülés. László és Ibolya ebben a miliőben nőtt föl, úgy-
szólván artistának születtek. A cirkuszos családokban a gye-
rekek a manézsban játszanak, egészen kicsi korukban tudnak 
már kézen- és fejen állni, észrevétlenül megtanulnak zsonglő-
rözni, s a légtornászok alapgyakorlatait képesek akár az 
oroszlánállványon is bemutatni. 
     – Fel sem merült, hogy mással keressem a kenyerem. Cir-
kuszban nőttem föl, édesanyám, nagyanyám légtornász szám-
mal lett ismert, nekem is ez lett a hivatásom. Amikor meg-
tudtam, hogy édesapám, a nagy Ervinó néven az egyik legna-
gyobb trapézos a világon, ő lett a példaképem – mesél László 
pályafutása kezdetéről. – Nem jártam artistaképzőbe, magam 
tanultam meg mindent, amivel később bejártam a világot. 

Kezdetben a bátyámmal dolgoztam 
együtt. 
    Hortobágyi Károly és Heitz 
György fedezte fel a fiatal Axt Lász-
ló tehetségét. Ők hívták Pestre, ahol 
testvérével együtt bemutatkozhatott 
a Fővárosi Nagycirkuszban, s ez 
fordulópontot jelentett az életükben: 
azonmód hollandiai szerződést kap-
tak. Majd nyolc és fél hónapos szov-
jetunióbeli turné következett, utána 
pedig Teherán, ami újabb jelentős 
állomás. 
     – Bizony az! – veszi át a szót 
Ibolya. – Húszévesen ott jegyeztük 
el egymást. Az, hogy összekötöttük 
az életünket, a munkánkra is hatott, 
ugyanis addig én a Hargitai ugrócso-
port tagja voltam. Ahogy Lacival 

egymásra találtunk, szinte azonnal elkezdtük gyakorolni a 
közös trapézszámunkat. 
     Az esküvőt Budapesten tartották 1971. január 26-án 
(ekkor Laci túl volt már egy japán turnén is), s a házaspár 
márciustól október végéig az akkori Jugoszláviába utazott – 
szerződéssel. Ott értesültek arról, hogy két évre leszerződtet-
te őket a világhírű amerikai Ringling cirkusz, amelyről sokan 
csak álmodoznak. László az egyedülálló saroktrapéz mutat-
vánnyal írta be magát a cirkusztörténelembe. 
     – Nyolc évig jártuk Amerikát, s az utazócirkusszal szinte 
valamennyi államban megfordultunk, Floridától Georgián és 
Atlantán át Észak- és Dél-Karolináig, Marylandig – idézi 
emlékeit László.  

– New Yorkban a 
Madison Sqare Garden-
ben léptünk fel. Aztán 
jött Philadelphia, Okla-
homa, Arizona, Los 
Angeles, San Francisco, 
Oakland, Denver Colo-
rado, Oregon. Egy év 
alatt 580 fellépésünk 
volt, naponta két-három 
előadás – előfordult, 
hogy harmincszor kel-
lett átöltöznünk, s a 
próbákról még nem is 
szóltam. Szerénytelen-
ség nélkül mondhatom, 
ott lettünk világsztárok. Egyedülálló produkciónk nemcsak 
a közönséget varázsolta el, hanem a cirkuszigazgatót is, aki 
újra és újra meghosszabbította szerződésünket.  
     – Amerika mindenképp felejthetetlen állomás az éle-
tünkben. Olyan hírességekkel léptünk fel együtt a 
Ringlingben, mint Muhammad Ali, Johnny Cash, John 
Wayne, Cher, Roger Moore és a Beatles együttes – sorolja 
Ibolya. 
     A kint töltött nyolc év arról is nevezetes, hogy ott szüle-
tett Ibolya és László lánya, Ibi, aki Elizabeth Axt néven lett 
szintén világhírű a szakmában. Ma egy ausztriai cirkusz 
elismert tagja, számos fesztiváldíj tulajdonosa. Megnyerte 
például az Év Légtornásza díjat, itthon neki ítélték a Po-
rond Ifjú Csillaga díjat, s 2006-ban a Hortobágyi Károly-
díjat is megkapta. 
     Az Axt család történetének fájdalmas epizódja az 1984. 
márciusi baleset. A Fővárosi Nagycirkuszban a Gála ’84 
című műsorban szerepeltek, s a viszonylag egyszerűbb 
abfalt nevű elem 
közben László lezu-
hant a trapézról. 
     – Szerencse a 
szerencsétlenség-
ben, hogy a porond 
közepére esett Laci, 
s hogy volt annyi 
lélekjelenléte, hogy 
zuhanás közben az 
oldalára fordult – 
Ibolya még ma is borzongva beszél a harmincöt évvel ez-
előtti történésekről. 
     – Ha a székek közé estem volna, biztosan nem élem túl 
gerincsérülés nélkül – mondja László –, de tudat alatt érez-
tem, hogy hasra kellene érkeznem. Sikerült valamiféle moz-
dulatot tenni a levegőben, s így megúsztam. Ma is vallom, 
hogy a háló sem fogott volna meg. 
     A balesetet hosszú gyógyulási folyamat követte, de Axt 
László visszatért a trapézra, hiszen élete a cirkusz. Húsz 
évvel ezelőtt, 1999-ben mondtak búcsút végleg a porond-
nak, s akkor költöztek Ráckeresztúrra. Csöndes otthonuk-
ban megtalálható egy darabka múlt – László édesanyjának 
trapéza, sok-sok fénykép a fellépésekről, a cirkusz világát 
idéző tárgyak. Ibolya a mai napig szoros kapcsolatban áll a 
hazai és nemzetközi társulatokkal mint közvetítő. Egyik 
ráckeresztúri tanítványa, az apró termetű Szentes Anita 
jelenleg a világhírű Cirque du Soleil társulat állandó tagja. 
     Vajon mi kell ahhoz, hogy valakiből világhírű artista 
legyen? A kérdésre az Axt házaspár egybehangzó választ ad: 
     – Elhivatottság, rengeteg gyakorlás, edzés, hatalmas adag 
kitartás, türelem, bátorság, olykor némi vakmerőség. 

Gajdó Ágnes 
 

(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlapban.) 
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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!)  

Vizsgálata és kezelése: Csecsemőkorban a háziorvos és a 
védőnő egyszerű vizsgálatokkal figyelemmel kíséri a szem 
fejlődését, és ha eltérést észlel, szemész szakorvosi vizsgálat 
szükséges a pontosabb diagnózis felállítása érdekében. A 
vizsgálat során a szemész meg tudja állapítani a szem fénytö-
rési hibáját, és ennek megfelelően szemüveget ír fel, vagy 
egyéb eljárást, például a szem takarását javasolja. A vizsgálat 
kisgyermekkorban pupillatágítással kezdődik, ez fájdalommen-
tes eljárás, de a pontos diagnózis érdekében szükséges. A 
rosszul látó szemet kényszeríteni kell a használatra. 
     Ha a szemüveg viselése nem hoz eredményt, műtétre van 
szükség. 
     Ha a kancsalsággal látásélesség-romlás is jár, akkor a 
műtét után is szükséges a szemüveg viselése. 
     Ha a kancsalságot nem kezelik, maradandó károsodást 
okozunk, mert a kancsalító szem nem tanul meg látni, és tom-
pa látás alakul ki. 
     Szemünk világa és a látásunk nagyon fontos, ezért érde-
mes már csecsemőkortól kezdve figyelni és óvni azt! 
 

Peszter Zsuzsanna védőnő 
 

Hasznos linkek: 
http://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/szembetegsegek  
http://gyogyhirek.hu/nehany-szo-a-kancsalsagrol  

Szemünk világa II. 
 

Áprilisi írásomban a kancsalságról szólok, amely leg-
gyakrabban gyermekkorban fordul elő. 
Oka: A két szemet mozgató izmok nem tudnak együtt 
mozogni, ez csecsemőkorban 6 hónapos korig normá-
lis, mert addigra erősödnek meg a szemmozgató iz-
mok. Féléves kor után a kancsalság kóros, szemészeti 
vizsgálatra van szükség. Tünete: Külső szemlélő is 
könnyen észreveszi. Az egyik szem előre nézve egy 
tárgyra fixál, a másik szem nem a nézett tárgyra irá-
nyul. Tehát a két szem állása nem párhuzamos, amikor 
előrefelé néz az illető. Amelyik szemével kancsalít, azt 
a szemét nem használja, tehát nem tanul meg vele 
látni. Ez pedig tompalátást okoz. Ami azt jelenti, hogy a 
két szem nem lát egyszerre, és a térlátás nem jól alakul 
ki. Aki tompalátó vagy a térlátása nem tökéletes, az 
bizonyos szakmákat nem tanulhat, és hivatásos gépjár-

mű-vezetői jogosítványt sem szerezhet. 
     Fejfájást, szemvörösséget, szemfájást okozhat a fénytö-
rési hiba, melynek következménye a koncentrációkészség 
csökkenése, ami tanulási problémákat okozhat. 
     A kancsalság öröklődik, ezért érdemes figyelni a gyer-
meket, ha a közeli hozzátartóknál valami fénytörési hiba, 
tompa látás vagy kancsalság előfordul. Ilyen esetben már 
kisgyermekkorban szükség van szemész szakorvosi vizsgá-
latra, majd rendszeres kontrollra. 
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SZAMURÁJ 07 KFT. 
AKCIÓK 

TÁVFELÜGYELETI  
SZOLGÁLTATÁS  

1000 forinttól! 

AKCIÓS  
ESZKÖZCSOMAGOK  

SZERELÉSSEL  
MÁR 27 000 Ft-tól! 

A RÉSZLETEKÉRT  
ÉRDEKLŐDJÖN: 

06-30-9-298-597 
06-30-9-817-396 
06-23-358-723 

www.szamuraj07.hu 

ELEKTROMOS HULLADÉKBEGYŰJTÉSI AKCIÓ 
2019. május 4., szombat,  

8-tól 12 óráig, a temető melletti parkolóban 
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Tisztelt Ráckeresztúriak!                
 

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

Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány 
Adószám: 18489509-1-07 

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

Szív Csücske Alapítvány 
Adószám: 18731349-1-07 

 

Református Rehabilitációs Alapítvány 
Adószám: 18492415-1-07 

Válaszol az adótanácsadó 
 

A munkaviszonyon kívüli munkavégzésnek más formái 
is léteznek. Lássunk két példát! 
 

Háztartási alkalmazott 
 

Háztartási alkalmazottat mindenki foglalkoztathat jogszerűen 
ezen munkavégzési forma keretében, ami tulajdonképpen  
magánszemélyek közötti megállapodást jelent. 
     Ki a háztartási alkalmazott? Az, akik megállapodás kereté-
ben egy másik személy háztartásában dolgozik. Nem háztartási 
alkalmazott az, aki alkalmi jelleggel végez háztartási munkát, 
vagy az, aki saját háztartásában ápol idős családtagot, gondoz 
gyermeket. 
     A háztartási munka nem összekeverendő a házimunkával, 
amit a családtagok munkaszerződés nélkül végeznek a saját 
háztartásukban. Háztartási munka a természetes személy és 
háztartásában vele együtt élő személyek mindennapi életéhez 
szükséges tevékenységek: takarítás, gondozás, mosás, főzés, 
házi oktatás, gyermekfelügyeleti tevékenység, házvezetés, 
kertgondozás. 
     A háztartási alkalmazott foglalkoztatását a foglalkoztatás 
megkezdése előtt egy vagy több hónapra előre a NAV-hoz kell 
bejelenteni. A bejelentést telefonon (telefonszám: 185) vagy 
ügyfélkapun kell megtenni. A bejelentéshez közölni kell a főbb 
személyi adatokat, adóazonosítót, TAJ számot és a foglalkozta-
tás kezdő időpontját. 
     A bejelentést visszavonni és módosítani is lehet. Ha telefo-
non történt a bejelentés, akkor a módosítás is telefonon törté-
nik. Ha ügyfélkapun történt a bejelentés, akkor elektronikus 
nyomtatványt kell kitölteni. A nyomtatvány száma: 19T1043H. 
Annak, aki háztartási alkalmazottat foglalkoztat, adót – hivata-
los nevén regisztrációs díjat – kell fizetnie, ami 1000 Ft/hó/fő. 
Ez az összeg fedezi a háztartási alkalmazott egész havi mun-
kája után fizetendő adót. Természetesen ez csak az adó; a 
háztartási munkáért megállapodott díj után, amiben a felek 
megállapodtak, további adókötelezettség már nincs. Ezután a 
juttatási forma után adóbevallást sem kell beadni, mivel ez egy 
adórendszeren kívüli kereset. 
     Ha a háztartási alkalmazott kéri, akkor a foglalkoztatónak 
igazolást kell kiállítania a munkavégzésről. 
Bővebben olvashatnak erről a NAV honlapján, az információs füzetek-
ben: nav.gov.hu/inf_fuz/...47_Haztartasi_munkavegzes_20190104.pdf  
 

Egyszerűsített foglalkoztatás 
 

Egyszerűsített foglalkoztatásnál vállalkozás alkalmazhat ma-
gánszemélyt – meghatározott feltételekkel –, az alábbi munka-
végzésre: 
● mezőgazdasági idénymunka: erdőgazdálkodási, állattenyész-
tési, növénytermesztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó 
munkavégzés, 
● turisztikai idénymunka: idegenforgalomhoz kapcsolódó foglal-
koztatás, 
● alkalmi munka: nem rendszeres munkavégzés. 
Az egyszerűsített foglalkoztatást nem kötelező munkaszerző-
déssel írásba foglalni, de akár lehet is. A jogviszony az adóha-
tósághoz történő bejelentéssel lép életbe. A bejelentést ügyfél-
kapun a 19T1042E nyomtatványon, vagy a 185-ös telefonszá-
mon, vagy az EFO alkalmazáson keresztül okostelefonon lehet 
megtenni a munkavégzés megkezdése előtt. 
     Egy bejelentett nap 8 órának minősül, de maximum 12 óra 
lehet. A 8 órán felüli munkavégzésre túlórát kell fizetni, illetve 
további bérpótlékot is kaphat a munkavállaló a Munka törvény-
könyve 139–140. §-a alapján. 

§ 
Alkalmi munkavállalói foglalkoztatás maximális napjainak száma 
ugyanazon foglalkoztatónál ugyanazon munkavállaló esetén: 
● mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén: 1 év alatt 
maximum 120 naptári nap, 
● alkalmi munka esetén: legfeljebb 5 egymást követő naptári 
nap, 1 hónapon belül maximum 15 naptári nap, 1 éven belül 
legfeljebb 90 naptári nap. 
     A törvény biztosít egy mentesített keretösszeget, ami azt 
jelenti, hogy a munkavállalónak eddig az összegig személyi 
jövedelemadó fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Ha nincs 
adókötelezettsége, akkor adóbevallást sem kell beadnia! Viszont 
ha a kifizetett bér a mentesített keretösszeget meghaladja, akkor 
adófizetési- és bevallási kötelezettsége keletkezik. 
     A munkavállalót az egyszerűsített foglalkoztatás után sem 
szabadság, sem betegszabadság, sem táppénz nem illeti meg. 
Nem válik biztosítottá, ugyanakkor baleseti egészségügyi szol-
gáltatásra, nyugellátásra és álláskeresési ellátásra jogosulttá 
válik. 
     A foglalkoztató a bérkifizetés napján a munkavállaló részére 
az egyszerűsített foglalkoztatásról kötelezően igazolást állít ki, 
amin többek között szerepel a megszerzett bevétel összege, 
annak jogcíme. 
 

2019-ben szja-mentesen kifizethető bérek az  
egyszerűsített foglalkoztatás jogviszonyában 

Bővebben olvashatnak erről a NAV honlapján: nav.gov.hu/
inf_fuz/...46_Az_egyszer_sitett_foglalkoztatas_20190220.pdf  

–onari 
 

(Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a fentebb leírtak szakmai irány-
mutatásnak minősülnek. Egyedi ügyekben célszerű személyre 
szabott tanácsadást kérni a szakemberektől. – a szerk.)  

Ajánlja fel adója egyik 1%-át valamely egyháznak!  
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.  

A Magyarországi Református Egyházé: 0066.  
Bővebb információ: https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/
technikai_szamos_kedv/technikai_szamok_2019.html 
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Neverland elhagyása – 
Egy életmű megsemmisítése? 

 

Tudom, Michael Jackson a nyolcvanas évektől inkább hason-
lított egy hermafrodita űrlényre, mint egy afroamerikai férfira, 
de ez engem sosem zavart. Szerettem a zenéjét, imádtam, 
ahogy táncolt. És azon a nyári délutánon, amikor 2009-ben 
meghalt, azt éreztem, egy valódi csillagot vesztettünk el. 
     És most itt ez a négyórás dokumentumfilm. Végignéztem. 
Jobban mondva, végigkínlódtam. És képtelen lennék azt írni 
róla: biztosan rágalom és hazugság. Sajnos minden, ami 
elhangzik benne: nagyon is hihető, belefér a képbe. A 
Neverland elhagyása című filmben ugyanis két hajdan volt 
kisfiú, ma már felnőtt férfiak, vádolják azzal a tíz éve elhunyt 
popsztárt, hogy szexuálisan zaklatta őket. 
     Erkölcs... Hogy mennyire (nem relatív, de mégiscsak) 
bonyolult tud lenni a bűn, ahol az elkövető egyértelműen 
maga is áldozat volt. (Egy erőszakos és brutális apa, illetve a 
show-biznisz áldozata.) És ahol a tetthez bizony sokan se-
gédkezhettek, hiszen pénzzel minden és mindenki megvehe-
tő volt. Pénz pedig volt elég. 
     Egy hétvége alatt evickéltem hát át ezen a dokumentumfil-
men. Kicsit még sírtam is rajta, és nem a hajdani kamasz 
lányos rajongásom tárgyát sirattam, hanem a fiúkat, akiket az 
énekes feltehetően bántalmazott. 
     Aztán felmentem a Youtube-ra, tizennégy éves korom óta 
(vagyis huszonhét éve) nem hallgattam ennyi Michael Jack-
sont, mint azon a márciusi vasárnapon. Megtaláltam őt kisfiú-
ként, ahogyan még afrofrizurával, elragadó fekete gyerekként 
profin táncol és énekel. Megtaláltam a tizennyolc perces Bad-
klipet, amit maga Martin Scorsese rendezett. Meghallgattam 

azt az interjút, amelyben Jackson 
elmondta, hogy a Dirty Dianát nem 
akarta elénekelni a londoni koncert-
jén, nehogy megsértse vele a walesi 
hercegnőt, aki aztán bevallotta neki, 
hogy ez a kedvenc dala. Néztem ezt 
az emberire már alig emlékeztető 
arcot a 2000-es évekből. És inkább 
becsuktam a szemem, és csak hall-

gattam, hallgattam, hallgattam. Már nem mint rajongó kislány, 
hanem felnőtt nő, akit azért bőven ért zenei hatás az elmúlt 
évtizedekben. Mégis, továbbra is azt éreztem: Michael Jack-
son még 2019-ből hallgatva is utánozhatatlanul tökéletes. És 
ez a fickó minden bizarrsága és a feltételezhető rettenetes 
bűne ellenére kincs volt. 
     A botrány miatt már sok rádió letiltotta a dalait. A tehetség-
kutatókban nem tanácsos Michael Jackson-számot énekelni. 
A botrány dagad. Amerika szereti az ilyen gumicsontokat. 
Most kapott egy jó nagyot. 
     A legszomorúbb ebben az egészben az, hogy ha Michael 
Jackson bűnös, már nem tud érte felelni, ha ártatlan, nem 
tudja magát megvédeni. Mivel tíz éve halott. Vagyis a doku-
mentumfilm szándékát és ezt a mostani cirkuszt nem egé-
szen értem. És ezzel megint nem a bűnt akarom relativizálni. 
     Azt pedig halkan, bár nem mellékesen teszem hozzá: ha 
most kidobjuk az ablakon Michael Jackson zenéjét, nem őt 
fogjuk büntetni, hanem magunkat. Főképp, ha van fülünk 
hallani, mivé vált az elmúlt évtizedekben a pop műfaja. Mert 
amit ma könnyűzene néven előállítanak, az is büntetőjogi 
kategória lehetne. 

Koncz Veronika 

ZOOM 

Krimi minden mennyiségben 
 

A színházi világnaphoz kapcsolódva a könyvtár különle-
ges, összetett programmal készült: krimivígjáték, 
krimikiállítás, krimikvíz, kölcsönzési és beiratkozási 
lehetőség.  
 

Ráckeresztúron idén színielőadással, kihelyezett könyvtári 
kiállítással emlékeztek meg a színházi világnapról a tornacsar-
nokban. Létrejöhet bordásfalak, svédszekrények és kosárpa-
lánkok között színházi hangulat? Az előadástól, az előadók-
tól, no és persze a közönségtől is függ. 
     Az ercsi Felvonási Tünetek Színházi Műhely tagjai és Pók 
László zongorista mindent elkövettek, hogy az Álarcok című 
zenés krimivígjáték nyomot hagyjon a nézőkben. Az egysze-
rű, ám jellegzetes bútordarabokkal berendezett színpad feled-
tette a tornatermi miliőt. Az egyik asztalon ízlésesen díszített 
karácsonyfa, a másikon régimódi piros telefon. Középen 
pamlag díszpárnákkal, fotelek, székek, kabátokkal teli fogas. 
A játszók otthonosan mozogtak a kulisszák között, elhitették, 
hogy ők nyolcan kénytelenek külső segítség nélkül megoldani 
a rejtélyt, hiszen elzárta őket a külvilágtól a havazás, a telefon 
süket, s a kocsi sem in-
dul, valaki elvágta a veze-
tékeket. 
     A ház ura a szobájá-
ban fekszik, hátából tőr 
áll ki – minderről persze 
csak hallomásból értesül-
tünk. Szép lassan aztán 
megismertük a nyolc nőt: 
az anyóst, a feleséget, a 
testvért, a sógornőt, az 
unokákat, a házvezető-
nőt, a szobalányt. Fodor-
né Schmidt Judit, Murzsa 
Renáta, Murzsa Kata, Adolf Mónika, Pupp Fanni, Spánitz 
Éva, Mihovics Márta és Szalay Csilla nyolc különböző karak-
tert, nyolc titkokkal teli nőt keltett életre. Vitáikból, civódása-
ikból, gúnyosan gonosz, olykor aljas megjegyzéseikből meg-
tudtuk, ki milyen valójában, s a takargatott hazugságokról, 
ballépésekről is lehullt a lepel. Vajon kinek állt érdekében a 
gyilkosság? Meglepő fordulatokban – ahogy jó darabokhoz 
illik – nem volt hiány, s a slusszpoén is csattanós. Mint egy jól 
irányzott pisztolylövés.                                                       gá 

 

(Az írás szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2019. március 
28-i számában.) 

A Krimikvíz helyes megfejtése: 2, 2, 2, 
1, X, 1, 2, 1, 2, X, 2, 2, 2, 2. A szeren-
csés nyertesek: Miklós Katalin, Szűcs 
Hajnalka, Takácsné Spáh Erika.    
Nyereményük egy-egy izgalmas krimi.  
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Harry Potter még 
mindig népszerű  

 

A Kedvenc könyvem 
irodalmi pályázaton két 
harmadikos diák is a 
Harry Potter-sorozatról 
írt ajánlót. J. K. Rowling 
regényei ma is igen népszerűek a gyerekek köré-
ben, gyakran kölcsönzik ki a könyvtárból. Íme a 
két pályamunka, hátha még többen kedvet kap-
nak a varázsvilág kalandos történeteihez. 
 

Egyszer egy nap Dursleyék ugyanolyan napra ébredtek, 
mint az összes többi. Nem gondolták volna, hogy a 
varázsvilág egyik legfontosabb embere kerül hozzájuk. 
     Ez a könyv egy nagyon jó és érdekes történet, ame-
lyet harmadik osztálytól érdemes kezdeni. A varázsvi-
lág, a különlegesnél különlegesebb lények és persze a 
varázslat, a mágia. Az egészet az elejétől jó és tanácsos 
kezdeni. (Ezt úgy értem, hogy az első résztől.) 
     Ha belevágsz a dologba, hamar rászoksz az olvasá-
sára. Ez persze attól is függ, hogy mennyire szereted a 
varázslatot. 
     J. K. Rowling nagyon sok fantáziával rendelkezhe-
tett, ha így le tudta írni. Hetvennyolc nyelvre fordítot-
ták le, több százezer példányban talált gazdára, és a 
szám csak nő és nő. 

Sörös Mira 3. a 
 

* * * 
 

A Harry Potter-sorozatot azért ajánlom, mert hétkötet-
nyi könyv, tele van izgalommal és varázslatokkal. Ez a 
sorozat hét kötet könyvből áll; az a jó benne szerintem, 
hogy az izgalmakat, amik a könyvben vannak, azokat 
úgy képzeled el, ahogy szeretnéd, sőt az egész történe-
tet is. 
     Filmben is nagyon jó, de a könyvben előjöhet a 
képzelőerőd, és úgy néznek ki a szereplők, ahogyan te 
akarod. 
     Leírom a sorozat könyveit: 1. Harry Potter és a bölcsek 
köve, 2. Harry Potter és a Titkok Kamrája, 3. Harry Potter és 
az azkabani fogoly, 4. Harry Potter és a  Tűz Serlege, 5.  
Harry Potter és a Főnix Rendje, 6. Harry Potter és a Félvér 
Herceg, 7. Harry Potter és a Halál ereklyéi. 
     Szerintem ezek a könyvek izgalmasak, olvassátok el, 
ha érdekel titeket! 

Megyeri Bernadett 3. b  

A könyvtár nyitvatartási rendje 
 

 

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

Az irodalmi és rajzpályázat eredménye 
 

KEDVENC MESEHŐSÖM – RAJZPÁLYÁZAT 
Óvodások – I. Cseppen Lili Bonita; II. Csizmarik Ketrin; III.   
Buzás Ramóna. Különdíj: Németh Nikolasz, Huber Milán,   
Szőnyi Lilla 
1. osztály – I. Bíró Kevin; II. Erdődi Réka; III. Kovács Boglárka 
2. osztály – I. Garamszegi Gergő; II. Sándor Zsanett; III. Budai 
Csaba és Békes Gergő. Különdíj: Maros Vivien, Balog Larissza 
3. a osztály – I. Sörös Mira és Cserna Márton; II. Bognár   
Sarolta és Zsigmond Réka; III. Dienes Regina és Glócz      
Zsuzsanna.  Különdíj: Lukács Bianka, Lukács Krisztián 
3. b osztály – I. Speier Panka; II. Mádai Kíra és Bársony    
Boglárka 
4. osztály – I. Szegedi Abigél és Bereznai Anna; II. Völcsei 
Milán 
 

Különdíj: Juhász János (Bekecs), Gulyás Panna Ilona (Bp.) – 
mindkettő óvodás; Mabda Luca Boróka (9 éves, Érd); Dobi 
Lénárd (az egyetlen felső tagozatos pályázó) 
A többi pályázó emléklapot kapott. 
 

KEDVENC KÖNYVEM – IRODALMI PÁLYÁZAT 
Mind az öt pályázó különdíjat kapott: Dienes Regina Sörös 
Mira, Megyeri Bernadett, Baczoni Róza, Kristóf Ágnes 
 

Valamennyi pályázónak köszönjük a részvételt és gratulálunk! 

Internet Fiesta 
 

Az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség 
2019. március 21. és 
28. között immár hu-
szadik alkalommal 
rendezte meg az Inter-
net Fiestát. A Könyv-
tár – kommunikáció – 

internet mottójú országos rendezvénysorozathoz könyvtá-
runk két programmal is csatlakozott. Március 25-én, hétfőn 
Neten innen, chaten túl címmel internetismereti totót tölthet-
tek ki az érdeklődők, mely elsősorban a közösségi oldalak-
kal, a netszlenggel és a netikettel, azaz a hálózati kommuni-
káció általános illemszabályaival kapcsolatos kérdéseket 
tartalmazott. Kedden, március 26-án QR-kódvadászatra 
indulhattak a vállalkozó kedvű fiatalok. A falu több pontján 
– főként az iskolások által bejárt útvonalakon – QR-
kódokat helyeztünk el, amelyek egy-egy népszerű könnyű- 
vagy komolyzenei slágert, illetve egy-egy szép verset rejtet-
tek. Valamennyi résztvevő emléklapot kapott, a legügyeseb-
bek meglepetés ajándékban részesültek. A rendezvényeken 
összesen hetvenketten vettek részt. 

                                              (G.) 
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A szlovák konyha 
 

A szlovák ételek alapelemei a tej, a 
burgonya és a káposzta. Nemzeti étel 
a juhtúrós galuska (bryndzové halušky). 
Ez burgonyatésztából készült galus-
ka, melyet különleges juhsajt fajtával 
– brindzával – kevernek össze. Az 
adag tetejére pirított szalonnát és 

olvasztott sertészsírt tesznek. A juhtúrós galuskához italként 
az író vagy az aludttej való. A Nagy-Fátra (Veľká Fatra) hegy 
lábánál fekvő hegyi Turecká településen minden évben a 
juhtúrós galuska főzésének és fogyasztásának világbajnoksá-
gát rendezik. Kedvelt tejtermék az író, túró, tejföl, parenyica, 
a kis sajtkorbácsok. 
     A hagyományos hazai ételek közé más burgonyából, kü-
lönböző juhsajt fajtából és káposztából készült ételek tartoz-
nak. A jó szlovák ebéd elengedhetetlen része a leves – a ká-
posztaleves, cérnametélt (néhol kenyércipóban tálalják), virs-
livel készült bableves, erőleves vagy tyúkhúsleves. 
     Hagyományos szlovák tésztaféle a kelt tésztából készült 
kalács, melyeket lekvárral, mákkal, túróval vagy dióval tölte-
nek meg. Záhorie térségéből terjedt el a szakolcai kürtöska-
lács (Skalický trdelník). Bor vagy sör mellé a sós kalácsok 
(káposztás kalács, tepertős, valamint a burgonyás pogácsák) 
kedveltek. Konyhaművészeti esemény a libalakoma, melyről 
elsősorban a kis-kárpátaljai Slovenský Grob falu ismert. 
     A világmárka üdítőitalok mellett Szlovákiában sikeresen 
veszik fel a versenyt a hazai alkoholmentes italok, mint a 
Vinea és a Kofola vagy a helyi ásványvizek színes választéka. 
     Speciális szlovák pálinka a borovička, melyet borókabogyó-
ból főznek ki. Kedvelt szlovák pálinka a szilvapálinka 

(Bošácka slivovica). A likőrök közül népszerűségnek örvend a 
Demänovka, melyet gyógynövényekből és erdei gyümölcsök-
ből készítenek. 
     A pálinkafőzeteken kívül a sör a legkedveltebb ital. A 
szlovák söröknek magas a minőségük, a legjobb márkáknak, 
mint az Aranyfácán (Zlatý Bažant), Smädný Mních vagy a   
Topvar a cseh sörökhöz hasonló ízük van. 
     Szlovákiában minőségi borfajtákat is termelnek. Az or-
szág délkeleti részén a világhírű tokaji borvidék fekszik. A 
kis-kárpáti borok közül említést érdemel a híres récsei kék-
frankos. 

Sztrapacska ● Hozzávalók: 1 kg burgonya, 2 tojás, 50 
dkg liszt, 30 dkg juhtúró, 20 dkg füstölt szalonna, só. 
     A szalonnát apró darabokra vágjuk, és ropogósra sütjük. 
Egy nagy fazékba vizet teszünk fel forrni és megsózzuk. A 
burgonyát lereszeljük. Minden darab után a lisztből rászó-
runk a reszelékre, hogy ne barnuljon meg. 
     A krumplit és a lisztet összekeverjük, hozzáadunk 2 evő-
kanállal a szalonnából kisütött zsírból, valamint 2 tojást és 
megsózzuk. (A szalonnazsír megkönnyíti a szaggatást). 
     Közben a fazékban felforrt a víz. A tészta egy részét vi-
zezett deszkára tesszük, majd késsel a forró vízbe hosszúkás 
kövér galuskákat vágunk. A vízbe hullott galuskákat óvato-
san megkeverjük, nehogy letapadjanak az edény aljára. A 
galuskákat addig főzzük, amíg a víz tetejére fel nem jönnek, 
és utána közepes lángon öt-hat percig főzzük őket. Ezután a 
galuskákat leszűrjük, betesszük egy szalonnazsírral kikent 
tepsibe, rászórjuk az összemorzsolt juhtúrót és a ropogósra 
sült szalonnapörcöket. A tepsit csak annyi időre tesszük a 
forró sütőbe, hogy a túró megpókhálósodjon. (kb. 5 perc). A 
tálalásig lefedjük. 

IRODALMI FELADVÁNY ● ● ● Kinek melyik versében találhatók a következő szavak?  
 
 

1. lehunyja, ház, Balázs, darázs, villamos, szakadás, óriás, juhász  2. csillámló, Szinva-patak, szeretlek, pillanatok, zörögve, kezed 
 

Beküldendő a költő neve és a két vers címe. A megfejtés beküldésének határideje: 2019. május 5. E-mail cím: 
rackereszturi.hirmondo@gmail.com ● A 2019. márciusi irodalmi feladvány megfejtése: Petőfi Sándor, Csatadal, Föltáma-
dott a tenger. Tizennégy hibátlan megfejtés érkezett, a három szerencsés nyertes: Katona Lászlóné, Mráz Jánosné, Virág 
Mihályné. A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!                                                                                                  

Petúnia 
 

Az egynyári virágok egyik legkedveltebb növénye a 
petúnia. Színgazdagsága és formavilága is igen válto-
zatos. Brazília őserdeiben őshonos. Ebbe a nemzet-
ségbe több mint huszonöt faj tartozik. Ebből került 
ki a kertészek által előállított petúnia hibrid faj. An-
nak ellenére, hogy a hibrid fajnál csak kétféle petúni-
át használtak fel, mégis az egyik legszínesebb és leg-
változatosabb egynyári dísznövény lett. Nemesítése a 

mai napig folyik. 
     A petúniák azért lettek kedvelt kerti növények, mert 
virágzásuk több hónapon keresztül tart, kedvelik a napos, 
meleg klímát, és aránylag kevés gondozást igényelnek. 
Alkalmazási területük is széles, nagy színfoltok kialakítá-
sához is ideális választás, de erkélyre vagy balkonra ládá-
ba, sírokra vagy futónövénynek is ültethető. 
     A futó petúniák 60–80 cm-es hajtásokat hoznak, ame-
lyek szinte egész nyáron át roskadoznak a virágtól. Szín-
skálájuk igen gazdag a fehértől a liláig, rózsaszín ciklá-
men, és tarka változatban is kapható. Jól viselik a déli 
tűző napot és a szárazságot is. A petúnia bár nem túl igé-
nyes növény, mégis érdemes odafigyelni gondozásukra, és 
ez leginkább a futó petúniára érvényes. 

Ha azt ta-
pasztaljuk, 
hogy egy 
gyönyörűen 
virágzó pe-
túnián egy 
hónap múl-
va már alig 
van virág, 
arra gyana-
kodjunk, 
hogy a futó 
kerti növé-
nyek cserepéből nagyon hamar kifogy a tápanyag. 
     A futó petúniát naponta kétszer is locsolni kell, reggel 
és este a legjobb. Ha egyszer is kiszárad a növény, a virág-
zás folyamata megszakad, és nem tud a növény regenerá-
lódni. Hetente kétszer adjunk neki bármilyen virágzó táp-
oldatot, így folyamatosan tudjuk pótolni a tápanyag hiá-
nyát. Ne hagyjuk túl hosszúra a hajtásokat a növényen, 
kb. 60 cm után kezdjük el folyamatosan metszeni, így 
mindig virágzó dús futó növényt kapunk. Szinte ugyanez 
érvényes az erkélyládába ültetett petúniákra, bár ezek nem 
olyan igényesek, mint futó társaik.                               KL 
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 NYEREMÉNYJÁTÉK  
 

Mi látható a képen? A fotó Rácke-
resztúron készült. Kérdés, hogy pon-
tosan hol.  

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

rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
 

Határidő: 2019. május 5.,  
vasárnap, éjfél  

Az előző lapszámban közölt felad-
vány megfejtése: az óvoda udvarán álló 
„hóember” részlete. Nyolc helyes meg-
fejtés érkezett, a szerencsés nyertes: 
Venczel Dóri. Gratulálunk! A nyere-
mény a könyvtárban vehető át nyit-
vatartási időben. 

ÚTRAVALÓ ÜZENET 

„Kitűnővé egy szerencsés perc 

által is válhatunk;  hasznos 

emberré a fáradtságos évek 

tesznek.” 

(Kemény Zsigmond)  

 
 

Jótékonysági futás 
 

Radócz Barna ötlete alapján Futás 
Ráckeresztúrért! címmel rendeztek 
futóversenyt március 16-án, 
melyen százegyen vettek részt. A 
legifjabb induló ötéves, a legidő-
sebb jóval hetven fölötti. A csa-
ládi táv 1848 méter volt, melyet 
kocogva vagy sétálva is megte-
hettek az indulók. A gyerekeknek 1500, a felnőtteknek (nőknek, férfiaknak egy-
aránt) 5000 métert kellett futni. Nyugdíjasok is nevezhettek, rájuk ezer méter 
várt, s engedélyezett volt a séta és a kocogás is. Minden kategóriában az első 
három helyezett oklevelet és érmet kapott.  
Eredmények 
Családi táv: 1. Laurán család; 2. Venczkó Vencel és Endrődi Noémi;              
3. Drozdik család 
Nyugdíjas táv: 1. Berkesi János; 2. Karajz Istvánné; 3. Bakos Istvánné 
Felnőtt női táv: 1. Dudás Bianka; 2. Tokicsné Baki Krisztina; 3. Németh Petra 
Felnőtt férfi táv: 1. Szilágyi Csongor; 2. Joó Zoltán, Furián Zsolt; 3. Laurán 
Márton 
Gyerek táv fiú felsős: 1. Szabó Zoltán; 2. Nonn Barnabás; 3. Békes Zoltán 
Gyerek táv lány felsős: 1. Dobi Dorina; 2. Tokics Rita; 3. Lukács Bianka 
Gyerek táv lány alsós: 1. Bársony Boglárka; 2. Szabó Zoé Zita; 3. Zsigmond 
Réka 
Gyerek táv fiú alsós: 1. Mihály Roland; 2. Tar Bendegúz; 3. Szabó Martin 
A szervezők az önkormányzattal közösen a nevezési díjakból befolyt összegből 
a tornaterembe vásárolnak focikapukat hálóval. Körvonalazódik a következő 
akció is: május elsején megrendezik a kerékpározásból és futásból álló keresz-
túri duatlont, szintén jótékony céllal.                                                               

GÁ 

SPORTSAROK 

Elkezdődött a tavaszi szezon 
 

A megyei II. osztályban idén már több mérkőzést játszott az MPF Ráckeresz-
túr felnőtt és ifi csapata. Íme a tavaszi menetrend. 
 

GROUPAMA MEGYEI II. OSZTÁLY DÉL FELNŐTT 
 

febr. 24., 14.30 MPF Ráckeresztúr–Szabadbattyán   4–3 
márc. 3., 14.30 Szabadegyháza – MPF Ráckeresztúr  3–1 
márc. 10., 15.00 MPF Ráckeresztúr – Adony    3–5 
márc. 17., 15.00 Sárbogárd II. – MPF Ráckeresztúr  0–4  
márc. 24., 15.00 MPF Ráckeresztúr – Káloz   1–3   
márc. 31., 16.00 Vajta – MPF Ráckeresztúr   5–0   
ápr. 7., 16.30 MPF Ráckeresztúr – Aba Sárvíz 
ápr. 14., 16.30 MPF Ráckeresztúr – Seregélyes 
ápr. 21., 17.00 Besnyő–Iváncsa II. – MPF Ráckeresztúr 
ápr. 28., 17.00 MPF Ráckeresztúr – LMSK Cobra Sport 
máj. 5., 17.00 Sárszentágota – MPF Ráckeresztúr 
máj.12., 17.00 MPF Ráckeresztúr – Előszállás 
máj. 19., 17.00 Perkáta – MPF Ráckeresztúr 
máj. 26., 17.00 MPF Ráckeresztúr – Nagykarácsony 
jún. 2., 17.00 Pusztaszabolcs – MPF Ráckeresztúr 
 

Az ifi csapat és az öregfiúk eredményeiről a következő lapszámban írunk.               ■ 

LABDARÚGÁS 

Új könyvek a könyvtárban 
 

Eszes Rita: Rókatündér 
Berg Judit–Kertész Erzsi: Az óra rejtélye 
Fábián Janka: A rózsalugas 
gróf Nádasdy Borbála: Asszonyszerelem,    
asszonysors 
Rácz-Stefán Tibor: Élni akarok! 
Sándor Anikó: Hamis profil 
Szabó Magda: Csigaház 
Tarjányi Péter–Dosek Rita: Diktátor 
Fforde, K.: Vidéki menedék 
Munro, A.: Kilátás a Várszikláról 
Moyes, J.: Párizs szólóban 
Mankell, H.: Arctalan gyilkosok 
Scott, N.: Anyám titkai 
Schlink, B.: A felolvasó 
Sparks, N.: Minden szívdobbanással 
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