
 

 

Kukoricaföld 
 

Osvát Ernőnek 
 

A kukoricaföldön űlök, várok, 
Tán arra, hogy a varju mikor károg 
És mikor kell zengő cínnel tovaűzni. 
 

A hűs Alkony beborít csöndes kékkel, 
Én Rád gondolok nagy gyönyörüséggel 
S szeretném a karom derekadra fűzni. 
 

A Nap lement. Oly egyedűl maradtam, 
A Föld is kezd kihűlni már alattam. 
A néma út fölött már a bagoly huhog. 
 

A Nap lement. És én még várok, várok. 
Terád várok. Nem jössz? És sírdogálok: 
Szivemre a bánat halk csöppekben csurog. 

 
 

* 
 
 

Ősz 
 

Tar ágak-bogak rácsai között 
kaparásznak az őszi ködök, 
a vaskorláton hunyorog a dér. 
 

Fáradtság üli a teherkocsit, 
de szuszogó mozdonyról álmodik 
a vakvágányon, amint hazatér. 
 

Itt-ott kedvetlen, lompos, sárga lomb 
tollászkodik és hosszan elborong. 
A kövön nyirkos tapadás pezseg. 
 

Batyuba szedte rongyait a nyár, 
a pirosító kedvü oda már, 
oly váratlanul, ahogy érkezett. 
 

Ki figyelte meg, hogy, mig dolgozik, 
a gyár körül az ősz ólálkodik, 
hogy nyála már a téglákra csorog? 
 

Tudtam, hogy ősz lesz s majd fűteni kell, 
de nem hittem, hogy itt van, ily közel, 
hogy szemembe néz s fülembe morog. 
 

József Attila 

 

Újabb pályázatok a Magyar Falu programban 
 

Ráckeresztúriak az első világháborúban 
 

Fő az egészség! – Felkészülés a babavárásra 
 

Szeptemberi filmajánló 
 

Múltidéző – Hetven éve ballagtak 

 

RÁCKERESZTÚRI 
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Szent Kereszt Gyógyszertár 
(Hősök tere 4/5.; �25/455-812) 
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00 
Gyógyszertári ügyelet

 

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: 9.00–14.00 
Kedd: 9.00–14.00 
Szerda: 13.00–16.00; 16.00 és 17.00 
óra között csak előzetes egyeztetés 
után, a munkából hazaérkezett dolgo-
zók részére  
Csütörtök: 9.00–14.00 
Péntek: heti váltásban 8.00–12.00, illet-
ve 12.00–16.00 között 
A járványveszély miatt előzetes idő-
pont-egyeztetés szükséges! 
 

Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
A vérvétel jelenleg szünetel! 
 

Fogorvos – dr. Rózsás Diána 
�06-20/389-0278  
Hétfő, szerda: 14.00–19.30  
Kedd, csütörtök: 8.00–14.00  
Péntek: 8.00–13.00 
Gyermekfogászat: kedd: 8.30–12.30 
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583 
 

Védőnői szolgálat  
I. körzet: Peszter Zsuzsanna  
�06-20/852-0351; 
e-mail: rackeresztur.vedono@gmail.com 
II. körzet: Farkasné Vancsura Ildikó  
�06-20/225-1820; e-mail: 
vedono.rackeresztur@gmail.com 
Nőgyógyászat dr. Zsolnai Csaba

Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuáli-
san rendelő háziorvos. 
Sürgősségi betegellátás 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 órá-
ig; hétvégén szombat reggel 8-tól hétfő 
reggel 8-ig, valamint ünnepnapokon: Ercsi 
Egészségügyi Központ (Esze T. u. 14., 
06-25/492-021) 
Állatorvos – dr. Zamody János 
�06-30/974-0374  

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

 

MENTŐK: 104            RENDŐRSÉG: 107           
 

 

TŰZOLTÓK: 105        SEGÉLYHÍVÁS: 112 

Sírhelymegváltás – Hősök tere (volt takarékszövetkezet épülete)  
 

Ügyintéző: Bokorné Illyés Ibolya 
Telefon: 06-20/405-8150; e-mail: temetkezes@rackeresztur.hu 
 
 

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

A ráckeresztúri temető reggel 6 órától este 21 óráig van nyitva.  

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 

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (www.eon.hu) 

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 
(06-20/514-4816); 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) 
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (hajcsi75@freemail.hu) 
Peták Norbert (06-30/428-9092) petaknorbert2019@gmail.com 
Scheszták Kornél (schesztakkornel@rackeresztur.hu) 
Szabó Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu 
Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu 
Ügyfélfogadás: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00; 13.00−17.00 
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs. 
Pénztár: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00  
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez,            
adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok. 
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  

 

Őszül köröttünk minden. Korábban konyul le a nap 
utolsó sugara, bár a déli, kora délutáni időszakban még 
képes megperzselni az érzékenyebb bőrűek orrát, fülét. 
Érik az alma, a körte, a határban tán már betakarították 
a kukoricát.  
     Emlékszem, gyerekkoromban nagy eseménynek 
számított a kukoricaszedés. Sokszor segítettem nagyma-
mámnak a morzsolásban, érdekes kis szerszámmal, a 
cucával hántottuk le a szemeket, a csuta aztán zsákok-
ban a kamrába került, télen azt használták gyújtósnak a 
kiskonyhában álló vaskályhában. Néhány vörös színű 
csutát mama félretett nekem, s játszhattam velük vona-
tost vagy ami épp eszembe jutott. S amíg ott matattam 
mama körül, ő az életéről mesélt, a gyerekkoráról, a 
háborúról, s arról, mit élt át, amikor elvesztette férjét, s 
ott maradt fiatalasszonyként egyedül a három kicsi lá-
nyával . „Istenem, mit mérsz még rám” – sóhajtotta, 
amikor később alig negyvenéves fiától is búcsúznia kel-
lett. Nem tudom, hogyan élte át mindazt, amit át kellett 
élnie. Illetve tudom: a hit segítségével. Mama számára a 
„ne félj, csak higgy” nem követendő parancs volt, ha-
nem legbelső lényegének része. Naponta elmormolta 
azt az imát, amit egy gyógyszertájékoztató fecnire írt föl 
gyönyörű betűkkel: „Segíts, Uram, hogy mindennap 
higgyek Benned, és ne hagyj el! Ámen.” 
     Sokat gondolkozom, a mostani helyzetet vajon ho-
gyan élné meg a mindig határozott, sosem türelmetlen 
nagyanyám. Mivel védekezne a bizonytalanság, a féle-
lem, a kiszámíthatatlan holnap ellen. Azt hiszem, egyér-
telmű: imádsággal. Ő még jobban tudta, átélte és átérez-
te, hogy az élet véges, s egyszer mindannyian megha-
lunk. Valahogy természetesebb volt számára az, hogy 
aminek kezdete van, annak vége is. Biztosan megvigasz-
talná, és jó tanácsokkal látná el, aki hozzá fordulna se-
gítségért, jó szóért. Mert rendíthetetlen hite erőt ad.  
     Ha még élne, mindennap fölhívnám.   

Gajdó Ágnes 

Újabb pályázatok a Magyar Falu programban 
 

Az önkormányzat újabb két pályázatot nyújtott be a 
Magyar Falu program kiírásai keretében.  
     Az egyik az óvoda energetikai fejlesztése, ennek 
tartalma külső szigetelés és födém-hőszigetelés, 
valamint radiátorcsere. Korábban a nyílászárók és 

a kazán cseréjével már 
sokat javult az épület 
energetikai állapota, de 
ezzel a fejlesztéssel len-
ne a mai igényeknek 
megfelelő az épület 
energiafelhasználása, 
emellett esztétikai szem-
pontból is sokat javítana 
az összképen. 
     A második pályázat a 

temető újabb infrastrukturális fejlesztéséről szól: a 
ravatalozó épületének felújítására, valamint a rava-
talozó épületéhez kapcsolódó, 45 urnafülkét tartal-
mazó kolumbárium építésére adtunk be pályázatot. 
     Az idén májusban a Vajda utca felújítására szin-
tén a Magyar Falu program keretében beadott pá-
lyázatunk egyelőre még bírálat alatt áll, a hivatalos 
értesítő szerint a pályázat „megfelelt a pályázati 
kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szem-
pontoknak, azonban a rendelkezésre álló forrás 
kimerült, ezért a pályázat tartaléklistára került.”  
     Bízunk benne, hogy a járványhelyzet nem húzza 
át a lehetőségeket, és még ez a pályázatunk is  
sikeres lehet. 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester 

Elkészült a temetőben a kút új fedlapja,  
és a falugondnokság dolgozói felújították 

a padokat is. Köszönjük munkájukat!  
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(HULLADÉKSZÁLLÍTÁS) 
Ügyfélszolgálat címe: 2451 Ercsi,  

Rákóczi út 80. (bejárat a víztorony felől)  
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 

 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS  
IDŐPONT-EGYEZTETÉS 

 

Telefon: 06-25/436-53 E-mail: dunanett@dunanett.hu 
Honlap: www.dunanett.hu  

POSTA (2465 Ráckeresztúr, Ady Endre u. 22.)  
Telefon: 25/455-819  

 

Általános nyitvatartás: 
Hétfő:   8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00 
Kedd:   8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00 
Szerda:   8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00 
Csütörtök:   8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00 
Péntek:   8:00 – 12:00; 12:30 – 15:00 
Szombat, vasárnap:     zárva 

Pénzforgalmi nyitvatartás: 
Hétfő:   8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30 
Kedd:   8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30 
Szerda:   8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30 
Csütörtök:   8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30 
Péntek:   8:00 – 12:00; 12:30 – 14:30 
Szombat, vasárnap:     zárva 

 

Elsőbbségi küldemények végső feladási időpontja:        
hétfő–csütörtök: 16.00; péntek: 15.00. 

Életveszélyes dizájner drog jelent meg 
 

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), a 
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK), 
valamint az EMMI Nemzeti Drog Fókuszpont kép-
viselői sajtótájékoztatón számoltak be egy     
veszélyes hatású új pszichoaktív anyag meg-
jelenéséről. 
 
AZ ORFK folyamatosan monitorozza és figyeli a kábító-
szerrel kapcsolatos folyamatokat. Ennek része a droggal 
kapcsolatba hozható halálesetek körülményeinek aprólé-
kos vizsgálata.  
     Egy Borsod megyei 23 éves fiatalember halálával 
kapcsolatban felmerült, hogy a tragikus eset egy új di-
zájner droggal hozható összefüggésbe, amely gyanút az 
NSZKK szakértői megerősítettek. Az előzetes vizsgála-
tok alapján megállapították, hogy az elmúlt két hónapban 
Tizenegy olyan haláleset történt, amelyben vagy az el-
hunyt szervezetéből vagy a környezetében található 
anyagokból ugyanaz a dizájner drog volt beazonosítható. 
     Az esetekben közös, hogy rosszullét után rövid időn 
belül bekövetkezett a halál. Azokban az esetekben, ahol 
lehetséges volt, megkísérelték az újraélesztést, ám ez 
nem járt eredménnyel. A halálesetekben Borsod-Abaúj-
Zemplén, Nógrád, Tolna,  Fejér és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye, valamint Budapest érintett, a tizenegyből 
öt haláleset Borsodban történt. 
     A jelenlegi ismeretek alapján az új dizájner drog má-
jus végén jelent meg a hazai utcai forgalomban, az elő-
zetes vizsgálati eredmények alapján eddig ötvenegy 
különböző lefoglalásban azonosították. Legtöbbször 
„varázsdohány” néven ismert, szintetikus hatóanyaggal 
átitatott dohánymintát, néhány esetben átitatott zöld 
gyógynövény-törmeléket, illetve barnás-narancssárgás 
színű, por formájú közel tiszta hatóanyagot foglalt le a 
rendőrség. Az új hatóanyag leggyakrabban az ország 
északkeleti megyéiben és Budapesten fordult elő, de az 
ország többi régiójában is azonosították már egyes lefog-
lalt mintákban. 
     Az eddigi eredmények alapján valószínűsíthető, hogy 
az új dizájner drog a korábbi hasonló vegyületeknél sok-
kal veszélyesebb, ám külsőre nem különböztethető meg 
a más hatóanyagot tartalmazó „herbál”, illetve 
„varázsdohány” készítményektől, illetve ezek tiszta for-
mában is előforduló hatóanyagaitól. 
     A Nemzeti Drog Fókuszpont kábítószerügyi statiszti-
kai adatgyűjtő szerepkörénél fogva kapcsolatban van a 
hazai drogambulanciákkal, addiktológiai és pszichiátriai 
gondozókkal, kórházi osztályokkal és az alacsonyküszö-
bű szociális ellátókkal.  A szervezet a lakossági általános 
tájékoztatás mellett az ORFK-val együttműködésben 
riasztást ad ki a szakmai szervezet és drogbeteg ellátó-
helyek számára arról, hogy a hazai piacon új anyag   
jelent meg. 
 

(Forrás: Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság hírlevele) 

Á��������	
�� 
 

Ráckeresztúron működő mezőgazda-
sági üzem szakképesítéssel és gyakor-
lattal rendelkező munkatársakat ke-
res az alábbi munkakörök határozat-
lan idejű betöltésére: 
 

● Gabonatároló és szárító  
üzembe kisegítő munkatárss  

Feladata: terménymozgatás,  
raktárkezelés, karbantartás 

 

● Növénytermesztésben  
erőgépkezelő 

 

● Sertéstelepre állatgondozói 
munkakörre 

 

Szükség esetén szállást is tudunk biz-
tosítani. Bérezés megegyezés szerint. 

 

Érdeklődni lehet:  
06-30/373-1354 
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Virágosítás 
 

Árokszállási Istvánné 
ebben az évben is 
segített a község 
szebbé tételében: 
száz tő virágot 
a d o m á n y o z o t t , 
amivel nyár végén 
felfrissítettük köz-
területeinket.  
 

Nagyon szépen  
köszönjük!  

Táblatisztítás  
 

Dienes Gábor alpol-
gármester és bará-
tai, Zsigmond Pál és 
Gyurcsányi János 
megtisztították a 
település elején 
található üdvözlő 
táblákat, és kicse-
rélték az elkopott 
címereket!  

 
Köszönet munkájukért!  

„A gyerek az öröm, a reménység” 
 

Ráckeresztúr is csatlakozott a Három Királyfi,    
Három Királylány Mozgalom felhívásához: már kint 
is van a polgármesteri hivatal erkélyén a két baba-
zászló. 
 

Fontos számunkra minden gyermek, ezért is vezet-
tük be 2016 szeptemberében az újszülötteket      
köszöntő babacsomagot, majd 2017-től a jövede-
lemhatárra tekintet nélkül igényelhető óvoda- és 
iskolakezdési támogatást, illetve eseti jelleggel a  
bérlettámogatást és a nagyobbak részére a második 
nyelvvizsga díjának megtérítését. 
 

„A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében 
van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; 
egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi 
vetés: ígéret és gyönyörűség.” (Gárdonyi Géza) 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
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PEER ANDRÁS (1878. NOVEMBER 21–1915. NOVEMBER 23.) 
 

Hat és fél éve, a falu nagy háborús hőseinek kutatása sorsán sok fájdalmas történet 
tárult fel számomra. Ilyen Peer Andrásé is, akinek 37 év és 2 nap adatott meg az élet-
ben. Távol szeretteitől, az olasz karsztokon, Monte San Michelén – Szent Mihály he-
gyén – halt hősi halált; feleségére, Zsigmond Évára hagyva két gyermeküket. 
     1878. november 21-én keresztelte az édesanyja, Peer Rozália, aki később Rácke-
resztúron férjhez ment Ispán Jánoshoz. Peer András, miután katonaidejét leszolgálta, a 
faluban feleségül vette Zsigmond Évát 1904. május 11-én. Két gyermekük született, 
tervezték közös életüket egészen 1914 nyaráig, amikor a háború – az övéken kívül – 
százezrek jövőjét borította ködbe, vagy tette semmivé. 
     Mozgósításkor a székesfehérvári magyar királyi 17. honvéd gyalogezred Malom 
utcai laktanyájába vonultak néhány napi elemózsiával a katonaládájukban, hogy aztán 
augusztus 21-én elinduljanak velük a – nótaszótól hangos – vasúti kocsik a keleti front-
ra. Ők nyugtatták az aggodalmaskodókat: „hazajövünk a jövő hét valamelyik napján”. 
     29-én már Galíciában, Rohatynnál voltak, ahol megállította őket a morajló ágyúszó, 
a füstölgő házak, üszkös romok, a sebesült bajtársak látványa és a becsapódó orosz 

gránátok. Ez volt a 17-es honvédek tűzkeresztségének helyszíne. Itt nyugszik Ráckeresztúr első hősi halottja, Vass Pál is. 
Ők ott voltak a Kárpátokban, 1915 májusában a gorlicei 
áttörésnél, majd pár napi pihenő után az első isonzói csata 
utolsó napjaiban megérkeztek az olasz frontra, ahol a 
karsztokon ezredükkel a leghősiesebb harcokban bizonyí-
tották legendás bátorságukat, ám százával temették bajtár-
saikat is. És itt hangzott el ezredparancsnokuk szájából a 
bátorító kérés: „Csak még egyszer előre!”  
     November 22-én a II. és III. zászlóaljat a Monte San 
Michelére – Szent Mihály hegyére – vezényelték azzal, 
hogy a San Martinó-i szakaszon az állásainkba betört ellen-
séget onnan verje ki. A nyolc század már az elinduláskor 
súlyos veszteségeket szenvedett egy olasz nehézgránát 
becsapódásakor. Még az éjszaka folyamán erősítést kap-
tak. Ezzel – a 23-án de.10 órától du.15 óráig tartó pusztító olasz tüzérségi tűz és bombatámadás ellenére – állásaikat a bu-
dapesti 29. honvédek részeivel újból visszavették. A fenti sorok csupán érzékeltetik, de nem adhatják vissza a gyilkos küzde-
lem borzalmait…  
     Peer András a 37. születésnapjára kaphatott szeretett családjától, rokonaitól jókívánságokat. De hogy elolvashatta-e eze-
ket? Már nem tudjuk meg. Ő meghalt a hazáért ott, 1915. november 23-án. Nyughelye nem ismert. Talán a Vallon-völgyben 
létesített 17-es temető volt, melyet az olaszok a háború 
után felszámoltak, és monumentális sírkertet létesítettek az 
elesetteknek. Nyugodjon békében!   
     Az internet egyik háborús adatbázisában az 1915.2.3. 

Nr.262. veszteséglistán ezt találtam Peer Andrásról: M. kir. 17.8. 
század, 1878. Lövési sérülés bal combon, hadikórház, József Művé-
szeti Akadémia, Budapest. Megkeresésemre tájékoztatott a Bécsi 
Hadilevéltár is: P. A. honvéd m. kir. 17. ezred 6. század, 1915.    
november 23-án hősi halált halt, melynek körülményeiről nincs adat.” 
 
Talán a sors játéka... Száz év múlva, 2015 novemberében telefonon 
beszélhettem unokájával, a 93 éves Andrással, aki elmondta, hogy 
nagyapját a lováról leszállva érte egy lövés, mást erről nem tud. Ez a 
sérülés lehetett a fenti iraton. Sajnálta, hogy a hagyaték nagyobb 
része érdektelen emberekhez került. Őriz viszont egy értesítést  
1938-ból.  
     Szívén viselte és szóvá is tette a Hősök terén álló szobor állapo-

tát, amit később pályázati úton felújítottak, méltón a hősökhöz. Öröm volt találkozni vele a centenáriumi emlékezésen 2016-
ban, ahová elhozta a nagypapa fényképét.  
     Sajnos 2017-ben elhunyt ő is, de ezúton is megköszönöm fiának, Andrásnak az emlékezés megírásához nyújtott segítsé-
gét! A fénykép és a HM-értesítés az ő tulajdona.                                                                                                     

 Prága Ildikó 

Monte San Michele olasz lövészárkok  
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK” (ADY ENDRE) 

Vizek, versenyek, horgászat, halak 
 

Tavasztól őszig országszerte számos horgászver-
senyt rendeznek. A ráckeresztúri Raffer Kristóf 
amikor csak teheti, részt vesz a megmérettetése-
ken. Idén számos szép sikert ért el, és bejutott az 
V. Method Feeder Országos Bajnokság döntőjébe. 
 

A horgászás az egyik legősibb táplálékszerzési forrás. 
Eleink minden lehetséges eszközt felhasználtak arra, 
hogy olyan horgot készítsenek, aminek segítségével 
minél több halat szerezhetnek. Régészeti kutatások 
bizonyítják, hogy csontból, szaruból, kőből is készítet-
tek horgokat, de az elefántcsont és a mamutagyar is 

kiváló alapanyag-
nak bizonyult. A 
kezdetleges peca-
botok zsinórja 
rénszarvasinak-
ból vagy lószőr-
ből állt. Később 
persze finomo-
dott minden, s 
ma már különle-

ges arzenállal rendelkezik a horgász, még akkor is, ha 
nem feltétlen a zsákmányszerzés a célja. Sokan pusztán 
a kihívás, a hallal való küzdelem szépségei miatt üldö-
gélnek naphosszat a parton, s bármennyi pikkelyes 
jószág kerüljön is a szákjukba, mindet visszadobják a 
vízbe. A horgászat mint hobbi egyre népszerűbb, s 
hogy a horgászok ne céltalanul töltsék idejüket a víz 
mellett, versenyeket is szerveznek, több kategóriában.  
     Raffer Kristóf Ráckeresztúron nőtt föl, s már kicsi 
gyerekként gyakran pecázott a Kanálisban. Feszülten 
koncentrált, a lehető legjobb csalikkal kedveskedett a 
vízi lényeknek, s volt, hogy sikerrel járt. Legtöbbször 
spiccbotozott, vagyis egy nagyon hosszú könnyű bot 
végére kötötte a zsinórt, és ezzel eresztette a szereléket 
a vízbe. Keszegezésre, kisebb pontyok fogására ez is 
kitűnő módszer. Később, mintegy hét évvel ezelőtt a 
sporthorgászat felé fordult, két éve komolyabb verse-
nyeken is részt vesz: március elejétől október végéig 
minden hétvégén megméretteti magát. Negyven-ötven 
viadal évente, sok-sok türelem, koncentráció, s ki tudja, 
mennyi hal. Kristófot mindenben támogatják szülei, 
elkísérik a versenyekre, szurkolnak – persze csak 
csendben, nehogy elriasszák a halakat. A fiatal horgász 
öt éve csatlakozott az érdi Stég Product csapathoz, 
hiszen bár a sporthorgászat egyéni sport, nem árt meg-
osztani a tapasztalatokat, az idősebbektől ellesni a trük-
köket, megtanulni, hogyan érdemes felkészülni egy-egy 
megmérettetésre.  
     Hogy mit jelent a felkészülés? Aki nem horgászik, 
nem is gondolná! Fel kell szerelni a botokat, összeké-
szíteni a csalikat, szúnyoglárvát kell mászatni. Ez vajon 
hogyan történik? Kristóf elmagyarázta, hogy egy szita-
szerű eszközön többször is le kell mászatni a lárvákat, 

hogy erősebb, keményebb 
legyen a bőrük, így köny-
nyebb rátűzni a horogra. 
Ez a halak legtermészete-
sebb tápláléka, a vízben, az 
iszapban is benne van. 
Egyszerre két-három lárvát 
használ, de ha már nagyon 
pici horog kell, akkor csak 
egyet. Minden kelléket a 
versenyládában tart, hogy 
kéznél legyen. Ülve horgá-
szik, úgy lehet a legjobban, 
leggyorsabban. Tizenegy 
botot állít fel összesen, de 
csak egyet használ, a többi 
tartalék, ha netán valami 
nem várt esemény történik. A versenyek általában öt 
óra hosszúságúak, mindezt azonban megelőzi az etetési 
idő és a limitellenőrzés, hogy mindenki egyenlő feltéte-
lekkel induljon. A végelszámolásnál nem a kifogott 
halak száma számít, hanem hogy hány kilogramm a 
zsákmány. Közben a versenybírák ellenőrzik azt is, jól 
helyezte-e el a horgász a versenyszákot, nehogy közben 
elpusztuljanak a kifogott halak.  
     Kristóf eddigi legjobb eredményét idén, az V. 
Method Feeder Országos Bajnokság egyik selejtezőjé-
ben érte el, melyet június első hétvégéjén Székesfehér-
váron, a Palotavárosi Felső-tavon rendeztek. Nyolc 
pontot szerezve 
az országos dön-
tőre kvalifikálta 
magát, amire 
várhatóan októ-
ber elején kerül 
sor Nagybajom-
ban, az Ötös-
Hárs-víztározón.  
     S hogy miért jó horgászni? Elsősorban a kihívás, a 
versengés és a hallal való küzdelem az, ami Kristófot 
motiválja. Leginkább az amur elleni csatákat élvezi, de 
persze a ponty vagy harcsa elleni harc is izgalmas. A 
versenyeken nyugodtnak kell maradni, s csakis a saját 
botra koncentrálni. Nem szabad hagyni, hogy bármi 
elterelje a figyelmet, s kizökkenjen a megszokott     
ritmusból. 
     Az ifjú horgász a versenyzés mellett képezi is ma-
gát. A budapesti Tandem Gimnáziumban érettségizett, 
most haltenyésztést tanul. Haltenyésztőként a horgász-
tavak kezelését végezheti, lehet például tógazda, vagy 
dolgozhat majd tógazdaságban. Mindenképpen a ha-
lakkal szeretne foglalkozni, így a hobbija egyben a hiva-
tása is lehet.  

Gajdó Ágnes 
 

(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap 
2020. szeptember 7-i számában.) 
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Dobd a kosárba! 
 
Szeptember 9-én iskolánkat meglátogatta 
Zsolnay Gyöngyi 110-szeres válogatott ko-
sárlabdázó, aki a Dobd a kosárba! program 
szakmai felügyeletét látja el. 
     2012 márciusa óta alsós diákjaink sor- 
és váltóversenyen, Add tovább! játékon és 
streetball jamboree-kon vesznek részt. Ta-
valy az addigi kétszáz iskolából már csak 
száz maradt országos szinten a program-
ban, köztük mi is.  
     A munka nem áll meg, sőt. Lehetősé-
günk lesz azon tíz iskola közé bekerülni, 
amelyek a Tehetség 11 programban vesz-
nek részt. Olyan vidéki iskolák, amelyeknek 
tanulói a nagyobb városok távolsága miatt 
nehezebben jutnak el nívósabb egyesüle-
tekbe. Az ügyesebb tanulókat felkarolják, 

nekik helyben délutáni edzéseket tartanak, elindítják őket a tíz iskola saját bajnokságában. 
     A képen az 1. sporttagozat palántái láthatók, akik már egy hét után is nagyon ügyesen bántak a kosárlabdával! 
     HAJRÁ KERU! 

Endrődi Noémi 

Járványügyi készenlét idején alkalmazandó 
helyi eljárásrend 

 

Intézményünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
rendelkezésünkre bocsátott „Intézkedési tervben” foglaltak 
alapján a koronavírus elleni védekezéshez a következőkben 
felsorolt helyi szabályozásokat állította össze: 
● Az intézmény mindkét épületében elvégeztük a fertőtlení-
tő takarítást. A továbbiakban a tanítási nap végén, illetve a 
mosdókban, informatikateremben a nap során folyamatosan 
fertőtlenítünk. A tornateremben az önkormányzat dolgozói 
folyamatos fertőtlenítést végeznek az öltözőkben és az  
eszközökön. 
● A tanítási nap kezdetén mindkét épületben kint történik a 
gyülekezés. Az első, harmadik és negyedik szünetben a 
tanulók az ügyeletes pedagógus felügyeletével az udvaron 
tartózkodnak. 
● Mindkét épület bejáratánál fertőtlenítőszereket helyezünk 
el, az épületbe való belépésnél minden tanuló fertőtleníti a 
kezét. 
● Felhívjuk a figyelmet a szappannal történő kézmosásra, 
és fokozottan ellenőrizzük annak betartását.  
● Az iskola területén csak a tanulók és az iskola alkalmazot-
tai tartózkodhatnak. Szülő csak maszkban, előre egyeztetett 
(telefonon, írásban) időpontban léphet be az épületbe. 
● A gyerekeknek ajánlott tisztasági csomagot hozni (pohár, 
törülköző, esetleg evőeszköz). A mosdókban csak papír-
törülköző használata megengedett. 
● A gyerekeknek tanítási órákon, foglalkozásokokon nem 
kötelező a maszk viselése, de lehetséges. A Szent János 
téri épületben a szűk folyosók miatt a szünetekben a tanulók 
és pedagógusok részére a maszk viselése kötelező. 
● A kémia- és informatikaterem sajátosságai miatt a teljes 
„osztályvándorlás” nem kiküszöbölhető, így az esetleges 
vándorlás után a tantermeket, eszközöket szünetben      

fertőtlenítjük. Hasonlóan járunk el az idegen nyelvi, etika/hit- 
és erkölcstan bontások alkalmával is. 
● Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mu-
tató tanuló látogathatja. A tanítás első napján a szülők nyi-
latkozatot töltenek ki gyermekük egészségi állapotával kap-
csolatban. 
● Amennyiben az iskolai tanítási nap folyamán a tanulónál 
tüneteket észlelünk, azonnal elkülönítjük, majd értesítjük a 
szülőt, hogy gondoskodjon a gyermek hazajutásáról. Esetle-
ges fertőzés esetén csak orvosi igazolással vehet részt új-
ból a tanításban. 
● A tanév folyamán, új rendelkezésig, kerülünk minden cso-
portosulást, így az iskolai megemlékezéseket online tekintik 
meg a tanulók saját osztálytermükben. 
● Rendszeresen figyelmeztetjük a gyerekeket a távolságtar-
tásra, ennek betartását az órán, ügyeletben ellenőrizzük. 
 
Fentiek betartása intézményünk minden dolgozójára és 
tanulójára kötelező. 
 
 
 

     Ráckeresztúr, 2020. augusztus 31. 
 
 
 

Gergics Mihályné intézményvezető 

Tisztelt Szülők!  
 

Kérjük megértésüket az intézkedések miatt, 
hiszen mindannyiunk egészségének meg-
óvása érdekében történik, ezért kérjük, 
mindenképpen vegyék komolyan. A helyi 
eljárásrend a jövőben bármikor változhat – 
az EMMI iránymutatása szerint.  
     Köszönjük együttműködésüket!  
 

Iskolavezetés 
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Rendhagyó tanévkezdés 
 

Szeptember 2-án nemcsak a vírushelyzet, hanem a 
borongós idő miatt sem a szokásos módon történt 
a tanévnyitó, csak az elsősök vettek részt. Gergics 
Mihályné igazgató tervezett beszédéből idézünk. 
 

„Kedves Szülők, kedves Gyerekek! 
 

Nagy örömmel köszöntelek titeket! Végre újra együtt 
vagyunk, több mint öt hónap után.  
     Különösen nagy szeretettel köszöntöm az első osz-
tályosokat, akik ma izgatottan, de nagy kíváncsisággal 
várják, hogy megkezdjék általános iskolai tanulmányai-
kat, megismerjék a tanító néniket, osztálytársaikat. 
     A felsőbb évfolyamos tanulóknak is, remélem, 
öröm a mai nap, hisz utoljára március 13-án ültetek 
együtt osztálytársaitokkal a padban. 
     A nyári szünet mégis olyan gyorsan múlt el, mint a 
többi. Remélem, hogy mindenkinek sikerült kipihennie 
az előző év fáradalmait, és energiával megtelve, újult 
erővel, tele tudásvággyal, kibővült digitális ismeretek-
kel, tenni akarással vág neki ennek a tanévnek.  
     Ennek a tanévnek, ami sok változtatással, szigorú, 
olykor szokatlan intézkedésekkel indul. Ezek az intéz-
kedések azonban mind a Ti és családjaitok egészségé-
nek megőrzése érdekében születtek. 
     A nagyobbak, akik már ismerősként lépnek be ma 
reggel az ajtón, tudják, mi vár rájuk, de a legkisebbek 
még csak kóstolgathatták, hogy milyen is az iskola. Két 
Iskolanyitogató foglalkozáson volt erre lehetőségük. 
Az igazi ízét azonban a mai naptól fogják majd meg-
érezni. Bízunk abban, hogy egyetlen kisiskolás sem fog 

csalódni ebben az intézményben, és nagy szeretettel 
fog mindennap belépni az épületbe. A tanító nénik 
nagy izgalommal készültek tanítványaik fogadására és 
igyekeztek széppé, otthonossá varázsolni a tan-
termeket.” 
     Az intézményvezető beszámolt a nyári szünetben 
szervezett táborokról, bemutatta az osztályfőnököket, 
a tantestület új tagjait. Szólt arról, hogy az iskolában a 
Római Katolikus Egyház szervez hitoktatást, amelynek 
óráit Dienesné Zsebi Regina, a Református Egyház által 
szervezett órákat Darvas-Tanács Erik, a HIT gyülekeze-
te óráit Csányi Zsuzsa tartja. 
     Felhívta a figyelmet a Járványügyi készenlét idején 
alkalmazandó helyi eljárásrendre (amely lapunk 8. oldalán 
olvasható – a szerk.), s amelyet a gyerekeknek és a      
szülőknek is komolyan kell venni.   

■  

1. b osztály ● Osztályfőnök: Jezsóné Vörös Szilvia; Baki Kevin 
Martin, Balog István Eduárdó, Balog Mirella Zselyke, Csuka Kira 
Mária, Farkas Teodor, Góman Dávid Kornél, Józsa Krisztián, Kis 
Gyula, Kónya Virág, Kovács Lili Hanna, Molnár Natasa Szonja, 
Nagy Kamilla Bernadett, Nagy Tímea, Puskás Natan Emanuel, 
Tamás Dániel, Tamássy Petra, Virág Dávid Attila, Jusztin Laura 

1. a osztály ● Osztályfőnök: Gajdóné Csillár Enikő; Bajkó Lea 
Kiara, Balázs Mihály Arnold, Balog Eszter Fédra, Balog Mária, 
Gajdó Jázmin Lilla, Huber Jázmin, Hunyadi Alexandra Bella, 
Kovács Gyula Armandó, Kovács Panna Györgyike, Kovács   
Zoltán, Kővári Júlia, Maros Csaba, Menyhárt Szabolcs Márton, 
Molnár Balázs, Palkó Lili, Sajtos Liliána Emília, Stadler Dóra 
Réka, Szász Bence Károly 
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HIRDETÉSI LEHETŐSÉG ● Keretes hirdetések díja: 1/1 oldal: 14 400 Ft; 1/2 oldal: 7200 Ft;         
1/4 oldal: 4800 Ft; 1/8 oldal: 2400 Ft; 1/16 oldal: 1200 Ft (Az árak az áfát nem tartalmazzák!)  

 

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

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 2020-BAN 

SZAMURÁJ 07 KFT. 
AKCIÓK 

2000 forinttól! 
 

AKCIÓS  
ESZKÖZCSOMAGOK  

SZERELÉSSEL  
MÁR 80 000 Ft-tól! 

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

 

www.szamuraj07.hu 
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Felkészülés a babavárásra 
 

Ismét egy sorozattal készültem Önöknek. Bízva abban, hogy 
sikerül minden témát érinteni majd a babavárástól a szülésig. Az 
első részben a babavárásra való felkészülés időszakáról szeret-
nék néhány gondolatot írni.  
     Nem szeretnék statisztikai adatokba mélyebben belemenni, 
viszont az tény, hogy nagyon sok párnak nincs egyszerű dolga a 
gyerekvállalás terén. Sajnálatos módon nem villámcsapásszerű-
en érkezik meg hozzájuk a várva várt gólya, hanem meg kell 
küzdeniük azért, hogy gyermekük megfoganjon.  
     Sok fiatalnál elég a fogamzásgátló tabletta abbahagyása, 
káros szenvedélyek, mint például a dohány és alkohol elhagyá-
sa. Előfordul viszont, akinél 
komolyabb életmódváltásra van 
szükség, ami kiterjed a táplálko-
zásra, rendszeres testmozgás-
ra, illetve plusz vitaminok sze-
dése is javasolttá válik. 
     A babatervezés időszakában 
érdemes a következő tanácso-
kat megfogadni. A férfiak kerül-
jék a szűk nadrágokat, iktassák 
be mindennapjaikba a rendsze-
res testmozgást, viszont meg-
erőltető fizikai munka vagy sport nem ajánlott, illetve a meleg 
ülőfürdőt is érdemes mellőzni.  
     Fontos lenne a stressz kiiktatása az életünkből. Érdemes 
több hangsúlyt fektetni a lazulásra, kikapcsolódásra, pihenésre, 
esetleg utazásra. Statisztikai adat, hogy a babák többsége nya-
ralás után kopogtat, amikor kipihenve, feltöltődve, nem törődve a 
mindennapok nehézségeivel élhetik meg a párok nemi életüket. 
     Sajnos azonban az is elképzelhető, hogy a babavárás idő-
szaka nemcsak az a bizonyos kilenc hónap lesz, hanem sokkal 
hosszadalmasabb és rögösebb út, ami az álmunk megvalósulá-
sához vezet. Gyakran van szükség különböző vizsgálatokra 
mind a nő, mind a férfi részéről is, amikor az előbb említett élet-
módbeli változások után sem történik meg a fogantatás.  
     Vajon mikor érdemes orvosi segítséget kérni? Ha egy év 
kitartó és rendszeres házasélet után sem sikerül a várva várt 
babaáldás. 
     Ekkor szükségünk van egy jó szakemberre, akiben meg tu-
dunk bízni, intimebb kérdéseket is fel merünk tenni neki. Fontos 
a bizalom, hiszen a vizsgálatok során sokszor érezhetjük kiszol-

gáltatottnak magunkat. A vizsgálatok sok időt, energiát 
emésztenek fel, anyagi terhet jelenthet a család számára, 
valamint megviselhetik testileg és lelkileg egyaránt a párt, 
illetve kapcsolatukat is. 
     A legtöbb esetben amikor „nem jön össze” a baba, első 
körben a leendő édesanyát kezdik el vizsgálni, hogy     
nincs-e valami szervi akadálya a fogantatásnak. Nőknél 
először ultrahangos vizsgálat történik, melynek során a 
peteérést is monitorizálni tudják. Ezután hormonpanel-
vizsgálat következik, mely komolyabb beavatkozás lehető-
ségét is előírhatja. A kiértékelt eredmények után többek 
között petevezeték-átjárhatósági vizsgálat vagy egyéb mű-
tét is szóba kerülhet. Sok esetben azonban nem kell mind-

járt a drasztikus megoldá-
sokkal kezdeni, elengedő 
lehet kisebb hormonpótlás, 
pluszvitamin szedése. 
     A férfiak vizsgálatai is 
nagyon fontosak, melyekről 
ritkábban esik szó. Náluk az első 
vizsgálat spermaminta adásából 
áll, melynek során megvizsgálják 
az adott mintát, hogy mennyi 
életképes, egészséges, megfele-
lő mozgású hímivarsejtet tartal-

maz. Ha itt valami eltérés mutatkozik, akkor további kivizsgálás-
ra számíthat a pár férfi tagja.  
     Amikor a korábban elvégzett vizsgálatok, illetve a gyógysze-
res kezelés sem hoz eredményt, akkor inszeminációra, lombik-
programra jelentkezhetnek a párok. Ma már több olyan meddő-
ség kezelésére szakosodott szakember van, aki ebben a hely-
zetben segítségünkre tud lenni, és teammunkában dolgozik 
együtt velünk. 
     A végére egy elszomorító statisztikai adat. Az eddig elvégzett 
vizsgálatokból kiderült, hogy 40%-ban a férfiaknál, 40%-ban a 
nőknél és 20%-ban mindkét félnél probléma jelentkezett. Ezért 
ajánlom, minél hamarabb járjunk utána, miért is nem jön az a 
várva várt gyermek, mert az idő ellenünk dolgozik. 

 

Peszter Zsuzsanna védőnő 
 
(A kép forrása: koranerkeztem.hu – egyéb források: 
https://babafalva.hu/babavaras-testben-es-lelekben/ 
https://www.webbeteg.hu/cikkek/terhesseg/78/lelkileg-is-keszen-allunk) 
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Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 
 

A koronavírus-járvány idején talán már mindenki megismerke-
dett az e-recept lehetőségével és kényelmességével. Felírják a 
receptet, személyivel vagy tajkártyával bármelyik gyógyszertár-
ban könnyen kiváltható. 
     De mi mindent ad még ez a rendszer, és hogyan férhetünk 
hozzá a felhőben keringő adatainkhoz? 
     Első teendőnk, hogy egy kormányablakban kérvényezünk 
ügyfélkapus belépési lehetőséget. Ezután már csak egy internet-
tel rendelkező gépre van szükségünk, és felkeresni a következő 
oldalt: www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal. 
     Belépés után az egészségügyi adatainkat, zárójelentéseket, 
leleteket, ambuláns lapokat, háziorvosi ellátásokat nyomon lehet 
követni. Ezenkívül a felírt, várakozó receptjeinknek is utána 
tudunk nézni, és annak is, hogy mit váltottunk ki korábban.  
     Elméletileg meghatalmazást is be lehet állítani hozzátartozó-
inknak, hogy ki tudják váltani helyettünk a gyógyszereinket, de 

ez legutóbb még nem működött tökélete-
sen, a rendszer folyamatosan fejlődik. 
     Honnan kerülnek fel ide ezek az ada-
tok? Az egészségügyi szolgáltatóknak 
jelentési kötelezettségük van. Van, aki 
csak az ellátás tényét vezeti fel, de na-
gyon sokan magát a leletet is feltöltik, ami innen letölthető, s 
nyomtatható, így ha elkevernénk egy leletet, nem kell rohangál-
nunk az adott intézménybe, hanem otthon nyugodtan megkeres-
sük és nyomtatjuk. 
     Az elmúlt pár hétben teszteltem a rendszert egy-két szolgál-
tatón. Százhalombatta, Ercsi szépen felrakja a leleteket is.   
Sajnos a laborvizsgálatnak egyelőre csak a ténye van fent, a 
lelet nincs. Remélem, lassan nálunk is elérhető lesz ez is. 
     Ha valakinek szüksége lenne segítségre, iránymutatásra, 
keressen bizalommal. 

Farkasné Vancsura Ildikó 
védőnő 
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Szeptemberi filmajánló 
 

Érkeznek a borongós idők, így még aktuálisabbá válik 
egy kellemes esti mozizás vagy egy romantikus össze-
bújós filmezés a párunkkal. Ebből kifolyólag állítottam 
össze egy kisebb listát nektek azokról a filmekről és so-
rozatokról, amiket érdemes lehet megnéznetek az ősz 
folyamán. Sok újdonsággal találkozhattok majd mind a 
Netflix, mind az HBO GO műsortárában, illetve a mozik 
kínálatában. Számos sztárokkal teletűzdelt film és soro-
zat jelenik meg a különböző streaming szolgáltatókon, 
illetve rengeteg ígéretes újonc alkotást és fiatal rendező 
által készített remekműveket is találhattok majd maga-
toknak. 
 

Mindig az ördöggel 
Az ohiói Knockemstiffben és a szomszédos erdőkben 
baljós alakok – egy szentségtelen pap, egy furcsa pár, 
valamint egy tisztességtelen seriff – gyűlnek össze a 
fiatal Arvin Russell körül, miközben ő a saját és családja 
életét fenyegető ördögi erőkkel küzd. A film a II. világhá-
ború és a vietnámi háború közötti időszakban játszódik, 
és horrorisztikus képet fest az igazak és a korruptak kö-
zötti harcról. Az izgalmas és finoman szőtt történet Do-
nald Ray Pollock díjnyer-
tes regényén alapszik, 
amit Antonio Campos 
rendezett olyan világsztá-
rokkal, mint Tom Holland, 
Robert Pattinson, Sebas-
tian Stan, Jason Clarke, 
Misa Wasikowska és Bill 
Skarsgård. A film szep-
tember 16-ától elérhető a 
Neftix műsortárában. 
 

Palm Spring 
Az idei év vígjátékszenzációja a Sundance Filmfesztivá-
lon debütált, majd amerikai bemutatásának pillanatában 
kultuszfilmmé vált. A Palm Springs meglepő fordulatok-
kal teli, sokszor nézős romantikus kaland. A szakítófél-
ben lévő Nyles napról napra elkíséri barátnőjét egy Palm 
Springs-i esküvőre. Ugyanarra. Nyles ugyanis időhurok-
ba került, és mindig ugyanaz az egyetlen nap ismétlődik 
az életében. Az éppen aktuális napon Nyles a menyasz-
szony nővérére, Sarah-ra hajt, a vendégekkel gyűjtött 
tapasztalatait kihasználva persze gyorsan egyenesbe is 
kerül. Ekkor azonban Sarah is belekerül az időhurokba. 
A filmet szeptember 3-ától vetítik a mozikban. 
 

A farkas gyermekei 
Ridley Scott sci-fi-sorozata a nem is olyan távoli jövőben 
játszódik. Az emberiség kezdi uralma alá hajtani a világ-
egyetemet. A gyarmatosítás korai szakaszában két and-
roid történetét követhetjük nyomon, akiknek az a felada-
tuk, hogy emberi gyerekeket neveljenek az egyik isme-
retlen bolygón. A két androidnak – Apának és Anyának – 

komoly kihívással kell szembenéznie, amikor a növekvő 
kolóniát széteséssel fenyegeti egy vallási konfliktus. Az 
emberek hitének ellenőrzése nehéz és hálátlan feladat. 
A sorozat szeptember 5-étől elérhető a HBO GO-n. 
 

A harmadik nap 
A Dennis Kelly forgatókönyvíró-producer (Utópia) nevé-
vel fémjelzett minisorozatát két, három-három epizódból 
álló szegmens alkotja: a Nyár és a Tél. Az előbbiben, 
ami az első három rész lesz, Sam (Jude Law) egy rejté-
lyes szigetre kerül a brit partok közelében. Találkozik a 
szigetlakók egy csoportjával, akik bármi áron készek 
megvédeni a hagyományaikat. A Tél című további három 
részben Helen (Naomi Campbell), az erős akaratú kívül-
álló azért érkezik a szigetre, hogy választ kapjon a kér-
déseire. Ezzel azonban összetűzést robbant ki. A premi-
er szeptember 14-én volt az HBO GO-n. 
 

Enola Holmes 
Enola Holmes – a Stranger Things sztárja, Millie Bobby 
Brown, a híres Holmes fivérek (Sherlock és Mycroft) sze-
leburdi, de hasonlóan briliáns húgát alakítja ebben a vég-
telenül szórakoztatónak tűnő adaptációban – észreveszi, 
hogy eltűnt az édesanyja, és a keresésére indul. A saját 

jogán remek detektív-
vé váló lány túlszár-
nyalja híres testvérét, 
és feltárja a rejtélyes 
fiatal nemest körbeve-
vő veszélyes összees-
küvést. A film szep-
tember 23-ától lesz 
elérhető a Netflix mű-
során.  
 

Ratched 
Egyfajta előzményso-

rozat készült a Száll a kakukk fészkére című klasszikus 
filmhez, a főszerepet viszont nem az a McMurphy kapta, 
akit Jack Nicholson alakított a filmben, hanem az a Rat-
ched nővér, aki a páciensek életét megkeserítette. Ryan 
Murphy sorozatában Sarah Paulson alakítja a nővért. A 
Ratched sztorija 1947-ben játszódik, amikor a második 
világháborúban nővérként megedződött Mildred Ratched 
egy új, kísérleti eljárásokkal próbálkozó elmegyógyinté-
zethez megy dolgozni Kaliforniába. Mildred sajátos és 
potenciálisan filmes sorozatgyilkosokra emlékeztető mo-
dora aztán eléggé szálka lesz a betegek és az intézet 
többi munkatársának szemében. A sorozat szeptember 
18-ától elérhető a Netflixen. 

Horváth Benjámin 

ZOOM 

Gondolatébresztő… 
 

„Az a szeretet és emberség, amely nem   
párosul igazsággal, nem szeretet és kedves-
ség, hanem csalárdság és hiúság.” 

 

(Loyolai Szent Ignác) 
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Mi újság a könyvtárban? 
 

A járványveszély miatt március közepétől három hóna-
pon át zárva tartott településünk könyvtára. Sok olvasó 
nehezen viselte a kényszerű szünetet, s nagyon várták, 
hogy újra szabadon lehessen kölcsönözni. Közösségi 
programokat szervezni sem volt egyszerű ebben az 
időszakban, így a könyvtár leginkább online játékokat 
hirdetett. A Rajzolj medvét! felhívás még ma is érvényes, 
s szeptember végéig a Kertész Erzsivel való közös me-
seírásra is nevezhetnek még a gyerekek. 
     Az elmúlt időszakban jutott idő a könyvállomány 
rendezésére, a könyvek portalanítására, új polcok be-
szerelésére. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
segítségével idén folyóiratokra is előfizethettünk, így 
elérhető például a Príma Konyha magazin, a Képmás ma-
gazin vagy az Ötlet mozaik című barkácsmagazin. A gye-
rekeket a Szitakötő, a Csodaceruza és a Robot Minecraft 
című lapok várják. Értékes régi fotókkal gazdagodott a 
digitális helytörténeti gyűjtemény, melynek rendezésére 
ugyancsak bőven nyílt alkalom a kényszerű zárva tartás 
idején. 
     Az újranyitást követően csökkentett óraszámban 
működik a könyvtár. Heti három nap várjuk az olvasó-
kat, természetesen a járványügyi előírások figyelembe-
vételével. A maszk használata és a kézfertőtlenítés pél-
dául kötelező, s minthogy kicsi az épület alapterülete, 

egyszerre csak egy látogató tartózkodhat a könyvtár-
ban. Az olvasók kedvét nem szegte a megváltozott 
helyzet, előfordul, hogy egymásnak adják a kilincset. 
Az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok is szor-
goskodnak: volt, aki a kölcsönzésben segédkezett, má-
sok kvízjátékokat, feladatlapokat készítettek, s olyan is 
akadt, aki a helyi újságba írt cikkeket.  
     A legutóbbi könyvtári játék a Balatonhoz kapcsoló-
dott. Fiala Borcsa Balatoni nyomozás című kötetét nyer-
hette meg az a szerencsés játékos, aki helyesen vála-
szolt 5+1, a magyar tengerhez kapcsolódó kérdésre. Az 
ötödikes Zsigmond Réka és Sörös  Mira ügyesen oldotta 
meg a feladatot, a sorolás Rékának kedvezett, de Mira 
is kapott meglepetés ajándékot. 
     Szeptembertől a vírusveszély miatt marad az eddigi 
nyitvatartási rend, de ősszel is érdekes programokkal, 
új könyvekkel állunk az olvasók szolgálatára, és to-
vábbra is megjelenik a Könyvmoly.  
     Ne feledjék: olvasni jó! 

GÁ 

A könyvtár nyitvatartási rendje 
 
 

 

hétfő: 15.00–18.00 
kedd: zárva 
szerda: 10.00–14.00 
csütörtök: zárva  
péntek: 8.00–12.00 
szombat: zárva 
vasárnap: zárva 

Zsigmond Réka és Sörös Mira 

Cormoran Strike nyomoz 
 

A Harry Potter-regények szerzője, J. K. 
Rowling hat évvel ezelőtt Robert Galbraith 
álnéven jelentkezett izgalmas krimivel. 
Mi tagadás, szépen kifundálta. A marke-
tingtanfolyamokon tanítani fogják, mi-
ként kell fölépíteni egy már sikeres író 
még az addigiaknál is sikeresebb reklám-
kampányát. Ahogy a Kakukkszóról kiderült, ki írta valójá-
ban, egyből az eladási listák élére ugrott. S minden bi-
zonnyal népszerűbb, mint az író előző könyve, 
az Átmeneti üresedés, amelyből cseppet sem vidám társada-
lomkép bontakozik ki, bár Rowling fanyar megjegyzései 
olykor-olykor oldják a torokszorító görcsöt. Abban a 
képzeletbeli kisvárosban szinte senki sincs, aki örülne az 
életnek, aki elégedett lenne a sorsával. 
     A Kakukkszó Londonban játszódik (itt is sok a kiáb-
rándult és megcsömörlött „fazon”), szinte útikönyvként 
tarthatnánk a kezünkben a regényt, olyan pontosan eliga-
zít például a The Tottenham pubhoz vezető úton. De 
nem ezért izgalmas a jól kitalált, meglepő és váratlan for-
dulatokban bővelkedő detektívtörténet. A magánnyomo-
zót, Cormoran Strike-ot egy olyan ügyfél keresi föl, akiről 
később ugyancsak kiderül egy s más. Rowling regényeit 
ismerve ez egyáltalán nem meglepő. S ha a krimi klasszi-
kus gyökereire gondolunk, Oidipusz nyomozására példá-
ul, utólag még könnyebb pontosan a helyükre illeszte-
nünk a mozaikkockákat. (Az ókori irodalmi párhuzamot 
maga Rowling is sejteti, épp a fejezetek élére helyezett 
Lucius Accius-, Boethius-, idősebb Plinius-, Horatius- és 
Vergilius-idézetekkel.) Mindez persze nem jelenti azt, 
hogy a kötet elején kiderül, ki a hunyó. Sőt! Ahogyan 
halad előre a történet, úgy bonyolódnak a szálak, szöve-
vényesebbnél szövevényesebb lesz a korábban világosan 
érthetőnek gondolt tényállás. 
     De hát a modellek, divattervezők, milliomosok, rap-
perek és paparazzik világában könnyű elveszni. Főként a 
mackós termetű, néha (főként a szakítása után) már-már 
igénytelennek és igencsak magának valónak tűnő Cormo-
rannak. Mr. Bristow mégis őt bízza meg, hogy derítse ki 
unokahúga, a fiatal modell, Lula Landry halálának pontos 
okát, körülményeit. A rendőrség ugyanis lezárta az ügyet 
azzal, hogy a lány öngyilkos lett, leugrott a tetőről. Strike 
esetlenül mozog viseltes ruháiban, de gondolkodása 
gyors, következtetései általában pontosak, s egyetlen apró 
részlet sem kerüli el a figyelmét. Ha szükséges, általa ké-
nyelmetlennek érzett helyzetekbe is belemegy, csakhogy 
az igazság mielőbb kiderüljön. Személyiségéről mintha 
kicsit elnagyolt rajzot alkotott volna az író, de azért alap-
vetően szerethető figurát teremtett.  

gá 
 

(A teljes írás az Élet és Irodalom 2014. szeptember 26-i számában jelent 
meg. Rowling több krimije a könyvtárból kikölcsönözhető. – a szerk.) 
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Szóló szőlő, mosolygó 
alma, csengő barack 

 

Szeptember mindig izgalmas hó-
nap, hiszen véget ér a nyár, a sza-
badság, a szünet, de vége a nagy 
hőségnek és a strandolás idejének 
is. Van helyette munka, iskola, 

óvoda, kinek mi. Örültünk a májusi első szem epreknek, 
korai cseresznyének, aztán a sárgabaracknak, meggynek, 
ribizlinek, málnának, dinnyének. Ilyenkorra viszont a nyár 
minden záporának, napsugarának ízét magába zárták az 
őszi gyümölcsök, zöldségek. Számomra ezért is ezek a 
legkedvesebbek, legzamatosabbak. Körte, alma, szőlő, 
füge, szilva kelleti magát a fákon, és várja, hogy szorgos 
kezek leszedjék, és kedvük szerint feldolgozzák. Mint 
tudjuk, mindenből lehet pálinkát főzni, az őszi gyümöl-
csök különösen alkalmasak erre, de ha sikerül a legszeb-
beket elrakni befőttnek, akkor a vasárnapi asztalon jól fog 
esni egy sült mellé vagy desszertként. Lekvár is főzhető 
mindegyik gyümölcsből, süteménybe, palacsintába raktam 
már fügelekvárt, buktába szilvát. 
     Nagyon egyszerű és gyors édesség készülhet szaftos, 
érett őszibarackkal, körtével, szilvával. A kulcsszó az 
érettség, sőt akár túlérett is lehet a gyümölcsünk, nem is 
kell az sem, hogy tökéletes legyen a külseje. Falatnyi dara-
bokra kockázzuk, beletesszük egy sütőedénybe, és liszt-
ből, vajból, cukorból morzsa állagú feltétet készítünk, 
rámorzsoljuk a gyümölcsre, sütőbe toljuk, és mire a körte, 
vagy szilva levet ereszt, a morzsa kissé megpirul, s kész is.  
     A nyár végi gyümölcsöknek az élettani hatása is igen 
jó. Ezért is ehetik már egészen korán a csecsemők is, 
gondoljunk csak a nekik készült bébiételekre, őszibarack, 
alma, körte gyakran van bennük. Az őszibarack frissít, 
üdít, jókedvre derít, ugyanis csökkenti a vérnyomást, jót 
tesz a szívnek. Ellenben lédússágának köszönhetően cu-
kortartalma és gyümölcssav bázis aránya miatt viszonylag 
sokat fogyaszthat belőle az is, aki szigorú diétát tart, akár 
egészségügyi okok miatt. A szilva közismerten segíti az 
emésztést, rostban gazdag élelem, mely magas C-vitamin 
tartalma miatt kiváló antioxidáns hatású is. Ugyanez igaz 
az almára és a körtére is, hiszen mindkét gyümölcs sokat 
segít a gyomorproblémák és béltisztító kúrák esetében is. 
Nem elhanyagolható szempont ezenkívül, hogy nagyon 
finomak nyersen, akár egy szelet sajtos-vajas kenyér mellé 
is uzsonna gyanánt. 
     És a szőlő. Aki a bort szereti, sokszor nem is tudja, 
milyen hasznos anyagokat juttat a szervezetébe, az élveze-

ten kívül, amit egy jó bor és a mellé összejövő jó társaság 
adhat. 
     Vérképzésben, immunerősítésben, a szervezet elsava-
sodásának meggátlásában segíthet maga az érett gyü-
mölcs, és akár a belőle készült bor is. 
     Mostani receptünkben szinte minden megtalálható, 
amit az őszben annyira szeretni lehet. 
 
Sült tarja vincellér módra 
 
4 szelet tarja (lehet kevésbé zsíros hús is, karaj vagy csir-
kecomb) 
két szép körte, nem kell, hogy túl érett legyen 
egy kisebb fürt szőlő 
4 szem szilva 
1 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma 
2 dl fehérbor 
só, bors, zsályalevél/bazsalikomlevél/rozmaringág 

A tarjaszeleteket kevés zsiradékon átpirítjuk, sózzuk, bor-
sozzuk, kitesszük egy tányérra, hogy ott várja jobb sorsát. 
Az apróra vágott hagymát ugyanebben az edényben meg-
fonnyasztjuk, a negyedelt gyümölcsöket is beletesszük az 
edényünkbe, és puhára, de nem szétesősre pároljuk. Fel-
öntjük borral, és most jöhetnek a zöldfűszerek, ha van a 
kertben. A zsálya vagy rozmaring nagyon jól illenek ehhez 
az ételhez. Most már visszarakhatjuk az átsült tarjaszelete-
ket, vagy más egyéb húst, és összerottyantjuk a gyümöl-
csös szafttal. Krumplipüré és egy pohár bor nagyon pasz-
szol hozzá. Jó étvágyat!   
 

Katona Anita 

IRODALMI FEJTÖRŐ 
 

Három magyar regény záró mondatát idézzük. Beküldendő a három regény címe és írója. 
  

  A) A hajnalban az Alföld közepén egy tűzfáklya mutatott az égre, a tűz, a tűz, a szent tűz, 
amely minden rosszat megemészt. 

                                         B) – A mi kis madarunk – tette hozzá apa – hazarepült. 
                     C) A szívét azért rejtette el az Isten, hogy senki se lássa. 
 

Beküldési határidő: 2020. október 5. E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com  
Fekete István: Tüskevár, B) Szabó Magda: Abigél C) Kertész Erzsé-

bet: Vilma doktorasszony. 
A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!      
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Online sakkolimpia 
 

Csoportelsőként, nyolc győzelemmel és egy vereséggel jutott 
túl válogatottunk az online sakkolimpia selejtezőjén, így kijutott 
az olimpiára. Csapatunk a Kozák Ádám, Gaál Zsóka, Demeter 
Dorina, Erdős Viktor, Gledura Benjámin, Papp Petra és Gara 
Tícia összeállításban állt fel. Az olimpián negyven csapat ját-
szott. A negyven együttest négy tízes csoportba osztották be, 
augusztus 21. és 23. között rendezték a 9 fordulós körverse-
nyeket, az első három helyezettek jutottak a kieséses rendsze-
rű szakaszba, ahol két-két meccsre került sor. A csoportgyőzte-
sek jutottak a negyeddöntőbe. Itt azonban a rajtlistát vezető 
orosz csapat összesítésben 3–1-re legyőzte válogatottunkat, 
így ők léphettek tovább az elődöntőbe. 
     A döntőt augusztus 30-án rendezték meg. Érdekesség, 
hogy a két döntős, Oroszország és India végül megosztva lett 
első, mivel a döntő játszmák közben elment az internetkapcso-
lat. Vannak azért hátrányai is az online megoldásoknak... 
     Bekerülni a legjobb nyolc közé az olimpián fantasztikus 
teljesítmény. Gratulálunk a válogatottunknak a nagyszerű ered-
ményhez!  
     Ajánljuk még olvasóink figyelmébe a következő érdekes 
feladványt.  
      Ez egy végjátékig leegyszerűsített állás. Mégsem olyan 
könnyű megoldani. Ebben az állásban világos öt lépésben mat-
tot adhat, ha megtalálja a megfelelő lépéssorrendet. Mi lenne 
világos legjobb lépése? 

 
A megoldás beküldhető a martonvalsakk@freemail.hu e-mail-
címre és további feladványok is kérhetők. A sakkos képessége-
ink fejlesztéséhez sakk-leckék és feladványok találhatók még 
egyesületünk weblapján is, a martonvalsakk.hu címen. 

Bakacs János MartonVál SC 

SAKK-SAROK Ötven év  
jóban, rosszban 
 

1970. szeptember 
2. „Bozse presszó”, 
2020. szeptember 
4. „Park vendéglő”. 
A helyszín, ahol 
mindkét időpontban 
n a g y  s ü r g é s -
forgással lakoda-
lomra készültek, 
ugyanaz. Nem vál-
tozott a menyasz-
szony és a vőlegény 
sem: Fehérvári Zsuzsanna (Lukács Veronika és Fehérvári 
József egyetlen lánya) és Bánkuti Ferenc (Takács Erzsébet 
és Bánkuti István hétből hatodik gyermeke). A fiatalok öröm-
mel kezdték közös életüket. Boldogságuk Zsuzsika és Feri-
ke születésével teljesedett ki. Repültek az évek, és a család, 
gyermekeik párjaival, Lacival meg ugyanolyan szeretettel 
vették körül, mint Ricsike, Natika, Barnus és Antónia unoká-
jukat. Ma már dédszülők. Legnagyobb ajándékuk: Mili, Maxi, 
Odin, a három dédunoka. 
    Hosszú-hosszú vendéglátós évek állnak mögöttük. Hét-
köznap, hétvégén, télen, nyáron, mindig rendelkezésre áll-
tak a törzsvendégeknek és a véletlenül betérőknek is. Nap-
jainkban nyugdíjas-
ként sem unatkoz-
nak. Kiskapujuk 
kilincsét gyermekeik 
egymásnak adják. 
Házuk folyamatosan 
hangos az unokák-
tól, dédunokáktól. 
     Feri papa fúr, 
farag, bútort javít, 
vagy fest, szüretel, 
kapál, gyümölcsöt 
szed, és ha marad 
ideje, szívesen ulti-
zik. Zsuzsi mama 
határidőnaplója min-
dig tele. Gyakran 
keressük egy jó 
pörköltért, pacalért 
vagy a specialitásá-
ért. Nála nincs jobb rizskókkészítő! Unokái internet-
előfizetéssel lepték meg. Kitárult előtte a világ. Azóta profi 
módon hódol a technika vívmányának. A családi összejöve-
telek főszervezője, anekdotázója, a jó hangulat meg-
teremtője. 
     Barátaik a régiek. Tartják a kapcsolatot, összejárnak. Az 
évek múlásával csak a bulik hangereje változott. 
     1970–2020. A két időpont között ötven év telt el. Fél 
évszázad örömmel, bánattal, munkás hétköznapokkal, vi-
dám ünnepekkel. Mindvégig egymás kezét fogva, jóban-
rosszban együtt, ahogy a házassági fogadalmukban ígérték 
egymásnak. 
     A család mozgatórugói, kedvencei. Aranylakodalmuk 
alkalmából szeretettel köszönjük őket! További sok erőt, jó 
egészséget, sok örömöt és boldogságot kívánunk! 

 

A „nagy” Bánkuti család  

LABDARÚGÁS 
 

Az MPF-Ráckeresztúr labdarúgócsapata augusztus 30-án a   
Mány II.–Csabdit fogadta, az eredmény: 6–2. Góllövők:  
Bendák László, Pintér László Zsolt (2), Iványi Martin, Payer 
Ádám, Cseprekál Gábor. 
Szeptember 6-án Pázmándon játszott a csapat, a mérkőzést 
a hazaiak nyerték 4–0-ra. 
Szeptember 13-án a Lovasberény együttese vendégeske-
dett a ráckeresztúri sportpályán. Az eredmény: 7–0. Gól-
lövők: Pintér László Zsolt (2), Völcsei Mihály (2), Cseprekál 
Gábor, Bendák László, Takács Benjámin.  
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„Vissza kellene adni hitelét, 
becsét, szépségét a szónak, 
a szóra érdemes szavaknak, 
melyekkel szót válthatunk, 
és szót érthetünk  

egymással 
jó szóban szűkölködő  

korunkban. ” 
 

(Ágai Ágnes)  

 NYEREMÉNYJÁTÉK  
 

Mi látható a képen? A fotó 
Ráckeresztúron készü l t .      
Kérdés, hogy pontosan hol.  

A megfejtéseket elküldhetik a 
következő e-mail-címre: 
  
 

 
 
 
 
 

Határidő: 2020. október 5.  
 

Az augusztusi Hírmondóban 
megjelent feladvány megfejté-
se: a Hősök téri iskolaépület     
bejárata. 
  
Nyolc helyes megfejtés érke-
zett. A szerencsés nyertes: 
Tóth Míra Lotti. 
  
Gratulálunk! A nyeremény a 
könyvtárban vehető át nyitva-
tartási időben.  
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Hetven éve ballagtak 
 

Nemrég nagyon jó állapotú régi fotót kaptunk Németh Lászlóné Gajdó 
Ilonka nénitől, aki elmondta, hogy 1950-ben, hetven évvel ezelőtt fejez-
ték be általánosi iskolai tanulmányaikat. A harmincfős osztályból ma 
már csak hatan élnek, találkozót sajnos már nem tudnak rendezni. 

Ilonka néni felidézte a kezdeteket is: „1942. szeptember 1-jén félve, 
riadtan léptük át az iskola küszöbét, de a mosolygós Kajszter Mária taní-
tó néni megfogta a kezünket, s nagy türelemével bevezetett ötvenkét 
kisgyereket az addig még ismeretlen világba. Amikor a háború idején 
bombázások, megszállások kezdődtek, hazament a családjához . Átvett 
bennünket a falu szülötte, Kárász Erzsébet, aki Pesten, a Szent Margit 
nővéreknél végezte tanulmányait. Amikor megkapta a diplomáját, min-
dig ide vágyott, ide is került. A falu összefogott, és az ő segítségével 
kezdték feleleveníteni a hagyományokat. Lettek bálok, színdarabokat 
rendezett. Nagy számban vettek részt a rendezvényein. Minket arra 
tanított, hogy segítsünk mindenkinek, és egy összetartó osztály lettünk. 
Azzal búcsúzott tőlünk: szeressétek egymást, gyerekek. 
     Négyszer tartottunk osztálytalálkozót – Kanadából, Angliából is 
hazajöttek, és örömmel borultunk egymás nyakába, és hálával gondol-
tunk azokra, akiktől ilyen jó nevelést kaptunk.” 
     Az 1950-ben ballagó osztály névsora: Bakonyi Erzsébet, Bádovszki 
János, Bendák Károly, Borbély István, Bús Julianna, Csizmadia Etelka, 
Fekete Márta, Gajdó Gábor, Gajdó János, Gajdó Ilona, Gutyina      
Veronika, Hoffner Dezső, Horváth Rezső, Katona Rozália, Kluber 
Erzsébet, Kunvári Gabriella, Kuzsel Margit, Makács Károly, Máté   
János, Németh Ilona, Piroth Irén, Pogány Dávid, Pálinkás Mária,    
Somogyi Rózsa, Szabó Julianna, Szakmány Károly, Takács Eszter,   
Vámosi Mária, Zsigmond Erzsébet, Zsigmond Katalin. 
      Ilona néni számos más témájú emléket is megosztott velünk, így a 
Hírmondó valamelyik következő számában erről is beszámolunk majd. 
     Jó egészséget kívánunk a hetven éve ballagóknak, akik még élnek, s 
őrzik emlékeiket! 

gá 

MÚLTIDÉZŐ 


