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Kormányzati támogatás útépítésre 
 

Tájékoztatás kommunikációs képzésről 
 

Ráckeresztúriak az I. világháborúban 
 

Bővült az értéktár 
 

Gasztroutazások a világ körül – A cseh konyha 

Balázsolás 
 

Szépen könyörgök, segíts rajtam, szent Balázs! 
        Gyermekkoromban két fehér 
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon 
        s úgy néztem a gyertyák közül, 
mint két ág közt kinéző ijedt őzike. 
        Tél közepén, Balázs-napon 
szemem pislogva csüggött az öreg papon, 
        aki hozzád imádkozott 
fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az 
        oltár előtt, kegyes szokás 
szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én 
        s ő se jól értett. De azért 
te meghallgattad és megóvtad gyermeki 
        életem a fojtogató 
torokgyíktól, s a veszedelmes mandulák 
        lobjaitól, hogy fölnövén 
félszáz évet megérjek, háladatlanul, 
        nem is gondolva tereád. 
Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is, 
        segíts, Sebasta püspöke! 
Lásd, így élünk mi, gyermekmódra, balgatag, 
        hátra se nézünk, elfutunk 
a zajló úton, eleresztve kezetek, 
        magasabb szellemek de ti 
csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt. 
        Nem sért ha semmibe veszünk 
s aztán a bajban újra visszaszaladunk 
        hozzátok, mint hozzád ma én 
reszkető szívvel... Mosolyogj rajtam, Balázs! 
        ki mint a szepegő kamasz, 
térdeplek itt együgyű oltárod kövén 
        mosolyogj rajtam, csak segíts! 
Mert orv betegség öldös íme engemet 
        és fojtogatja torkomat, 
gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm 
        zihál, s mint aki hegyre hág, 
mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel, 
        kifulva, akként élek én 
örökös lihegésben. S már az orvosok 
        kése fenyeget, rossz nyakam 
fölvágni, melyet hajdan olyan megadón 
        hajtottam gyertyáid közé, 
mintha sejtettem volna már... Segíts, Balázs! 
        Hisz a te szent gégédet is 
kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány 
        kivégzett: tudhatod, mi az! 
Te ismered a penge élét, vér ízét, 
        a megfeszített perceket, 
a szakadt légcső görcseit, s a fulladás 
        csatáját és rémületét. 
Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen, 
        okos felnőtt! Te jól tudod, 
mennyi kínt bír az ember, mennyit nem sokall 
        még az Isten jósága sem, 
s mit ér az élet... S talán azt is, hogy nem is 
        olyan nagy dolog a halál.  

Babits Mihály 

Szent Balázs a hagyomány szerint örmény származású, a 3–4. 
században élt, a kis-ázsiai Szebaszté püspökeként szolgált.     
Számos csoda fűződik nevéhez. 316 körül végezték ki: 
előbb gerebennel kínozták félholtra, majd lefejezték. Vértanú 
halálát követően a keleti egyházban a 6., a nyugati egyházban a  
9. századtól tisztelik a torokbajok elleni védőszentként. Szent 
Balázs ünnepét február 3-án tartják, a katolikus egyházban ekkor 
végzik a balázsolást. A balázsáldás két (régebben X, ma Y alak-
ban összekötött) gyertyával adott áldás „torokbetegség és      
minden más baj” ellen.     
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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 
febr. 16., 17.: Ráckeresztúr 
febr. 23., 24.: Ercsi �06-25/505-790 
márc. 2., 3.:  Ercsi 
márc. 9., 10.: Ráckeresztúr 
márc. 15., 16., 17.: 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 
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

A magyar kultúra napja alkalmából a könyvtár irodalmi és 
rajzpályázatot hirdetett. Erről már értesülhettek olvasóink 
a település honlapjáról, a www.fejerkszr.hu honlapról, a 
kihelyezett plakátokról és az ismert közösségi oldalról is. 
Többektől hallottam, hogy készülnek az alkotások, hama-
rosan hozzák, küldik.  
     Nemrég a postán levél érkezett, szabványméretű borí-
ték, nem gondoltam volna, hogy a rajzpályázatra nevez 
valaki. Ahogy a háromba hajtott papírlapot megfordítot-
tam, kiderült, nem Ráckeresztúrról, de még csak nem is a 
megyéből küldték a pályamunkát, hanem Bekecs község-
ből, amely Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Tokaji 
borvidéken található. Az illusztráció a Jónás könyvéhez 
készült, a hatalmas cethal gyomrában a próféta látható. 
Úgy tűnik, ez a pályázati kiírás a fővárosba is eljutott, 
onnan ugyanis e-mailben érkezett rajzos pályamunka, 
szintén óvodás alkotótól. Az ötéves kislány a Bóbitához 
készített rajzokat, méghozzá négyet is, s felirattal is ellátta 
őket: táncol, játszik, épít, álmos. 
     Remélhetőleg, a ráckeresztúri óvodások, iskolások is 
tollat, ceruzát, filcet, ecsetet ragadnak, s írnak, rajzolnak, 
festenek. Kíváncsian várjuk a könyvajánlókat is, melyek-
ből tán kiderül, milyen témájú könyveket szeretnek olvas-
ni a Z generáció tagjai.  
     Hamarosan már a most születettek is alkothatnak... 
Isten éltesse a 2018-ban érkezett babákat és családjukat – 
a 11. oldalon található babatablót Peszter Zsuzsanna védő-
nő készítette. Köszönet érte.  

 

 Gajdó Ágnes 

Kormányzati támogatás útépítésre 
 

Magyarország kormánya a települési önkormányzatok 
2019. évi feladatainak támogatásáról szóló 1004/2019  
(I. 18.) számú határozata értelmében Ráckeresztúr köz-
ség önkormányzata részére belterületi út- és járdaépí-
tés céljára 25 000 000 forint támogatást ítélt meg. 
     Ezt a forrást önerővel is kiegészítve meg tudjuk kez-
deni belterületi útjaink felújítását. 
     Elsődleges cél a Kocsy-Mayer utca–Arany János  
utca–Korniss utca mint elkerülő útvonal rendbe tétele. 
Szintén fontos a Petőfi utca elejének javítása, az orvosi 
rendelő előtt a vízelvezetés megoldása, parkoló kialakí-
tása. 
     A felmérés folyamatban van, az árkalkuláció elkészül-
te után pedig közbeszerzést kell kiírni a megvalósításra. 
     Mindeközben az önkormányzat pályázatot szeretne 
beadni a Modern Falvak program keretében is útfelújí-
tásra. 
     Belterületi útjainkat szeretnénk addig is folyamatosan 
karban tartani. Ehhez a szükséges anyag rendelkezésre 
áll, reméljük, hogy a munkaerőhiány sem akadályozza 
majd a folyamatot, illetve számítunk a lakosság segítsé-
gére is, ami jelentősen meggyorsíthatja a munkát. 
     Mert ahogy Széchenyi István írta: „egynek minden 
nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” 
 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester 

Friss hírek, információk: 
www.rackeresztur.hu 

 

F E L H Í V Á S  
 

Kérjük, aki bármilyen emléket őriz a ráckeresztúri önkén-
tes tűzoltókról, ossza meg velünk – legyen az történet, 
fénykép, dokumentum vagy akár egyenruha, sapka, jel-
vény, igazolvány. 
   Idén lesz az 1889-ben létrejött Önkéntes Tűzoltó Tes-
tület megalakulásának 130. évfordulója, melyről szeret-
nénk méltóképpen megemlékezni.  
   Köszönjük segítségüket! 

 

Ráckeresztúri Helytörténeti Klub  

M E G H Í V Ó  

a Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség 
 

JÓTÉKONYSÁGI  
FARSANGI DÉLUTÁNJÁRA 

 

Időpont és helyszín:  
2019. március 2., szombat, 14 órától, 

tornacsarnok 
Program: 

sor- és váltóversenyek, akadálypályák,  
énekek, mondókák tanulása, 

kézműves foglalkozások,  
kreatív sarok, arcfestés,  

jelmezes felvonulás, 
tombola 

 

A rendezvény idején BÜFÉ működik. 
 

A tombola a gyerekeknek szól. Ajándéktárgyakat  
szívesen fogadunk, melyeket a helyszínen vagy előzőleg 

a gyógyszertárban lehet leadni. 
 

A jótékonysági délután bevételét a plébániaudvar 
közösségi térré alakítására fordítjuk. 

 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 
 

Építsük közösen gyermekközösségünket! 

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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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. 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS  2019-BEN  

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS  
IDŐPONT-EGYEZTETÉS 

Telefon: 06-25/436-535  
E-mail: dunanett@dunanett.hu 

Honlap: www.dunanett.hu  

Tájékoztatás a kutakról 
 

2018 decemberében megjelent egy törvénymódosítás, 
melynek lényege a következő: Mentesül a vízgazdál-
kodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy 
üzemeltető, aki korábban engedély nélkül vagy enge-
délytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín 
alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi 
fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. decem-
ber 31-ig kérelmezi. 2019. január 1. napjától men-
tes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól a fel-
szín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítmények enge-
délyezési eljárása. 
     Tehát az ingatlanokon található engedély nélkül 
létesített fúrt vagy ásott kutakra a bejelentési kötele-
zettség továbbra is érvényben van, azonban a bírság 
kiszabásának mellőzését 2020. december 31-re mó-
dosították, valamint az eljárást illetékmentessé tették. 
     Az illetékmentesség a kérelem benyújtására vonat-
kozik. A benyújtott nyilatkozaton szereplő adatok hiva-
talos engedéllyel rendelkező kútfúró általi igazolá-
sának – amely igazolás az eljárás részét képezi – 
(nem kevés) költségét a kérelmezőnek ki kell fizetni a 
kútfúró szakembernek. 
      Amennyiben meghatározzák az engedélyezési 
eljárás részletes szabályait, arról a lakosságot tájékoz-
tatni fogjuk. 

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 

Tisztelt Ebtartók, 
Ebtulajdonosok! 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, a ráckeresztúri kutyatartó-
kat, kutyatulajdonosokat, hogy 
törvényi kötelezettségének ele-
get téve Ráckeresztúr Község 
Önkormányzat 2019. évben 
ebösszeírást végez. A község 
közigazgatási területén az ösz-
szeírásra 2019. május 31-ig 
kerül sor. Az ebösszeíró adatla-
pot ebenként kell kitölteni, és 
eljuttatni a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatalba. 
     Az ebösszeírásról szóló felhívást és az ebenként kitöltendő 
adatlapot egy példányban eljuttattuk valamennyi háztartásba, 
bedobtuk a postaládákba. Ezen kívül átvehetők a falugazdál-
kodás irodájában a régi téeszirodán (Ráckeresztúr, Kossuth u. 
44.), a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási 
időben, és letölthetők az önkormányzat honlapjáról 
(www.rackeresztur.hu). 
     Együttműködésüket előre is köszönjük! 

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 

IRODALMI ÉS 
RAJZPÁLYÁZAT 

 

A könyvtár irodalmi és rajzpá-
lyázatot hirdet a magyar kul-
túra napja alkalmából óvodá-
soknak és diákoknak. 

     A Kedvenc mese- vagy regényhősöm című rajzpályá-
zatra ötéves kortól nevezhetnek az érdeklődők, a zsűri 
külön értékeli majd az óvodások, az alsósok és a felső 
tagozatos tanulók munkáját. Elvárás, hogy az alkotás mini-
mum A4-es méretben készüljön. A pályázók bármilyen 
rajzeszközt használhatnak. A rajzhoz mellékelhető néhány 
soros fogalmazás arról, mit ábrázol a kép.  
     Az irodalmi pályázat címe: Kedvenc könyvem, a feladat 
könyvajánló írása valamely ma élő szerző regényéről vagy 
verseskötetéről. Itt is három kategóriát hirdettünk: 2–4.,     
5–8. és  9–12. osztályosok írásait várjuk maximum két 
oldal terjedelemben. Kézzel vagy géppel írt pályázatokat 
egyaránt elfogadunk. 
 

A határidő: 2019. február 28., csütörtök, 17 óra 
 

 A pályázat részletei a település honlapján 
(www.rackeresztur.hu) olvashatók.                                    ■  
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Tájékoztató  
kommunikációs  

képzésről 
 

Ráckeresztúr Község Ön-
kormányzata 2017-ben 
támogatás nyert az      
Európai Uniótól „EFOP-
1.2.11-16-2017-00016” azo-

nosítószámú projektjének megvalósításához, melynek 
keretében a település lakossága különböző típusú, 
izgalmas képzéseken vehet részt 2019 folyamán. A 
soron következő, ingyenes képzési lehetőségről íme 
néhány információ. 

 

Mi a képzés célja? 
Képzésünk középpontjában az asszertív kommunikáció áll, 
amelynek segítségével a leginkább hatékonyan tudunk kom-
munikálni munkatársainkkal, családtagjainkkal vagy baráta-
inkkal. Célunk, hogy a képzés révén a résztvevők megtanul-
ják őszintén elmondani saját érzéseiket, ki tudjanak állni az 
érdekeikért, tudjanak meggyőzően érvelni és – ha kell – ne-
met mondani. Ez azért is fontos, mert a hatékony kommuni-
káció kiemelt jelentőségű Ráckeresztúr 16–35 év közötti 
fiataljai számára az életpálya-tervezés, a munkaszerzés és a 
munkaerőpiacon való helytállás szempontjából. 
     A képzésen a résztvevők kipróbálhatják magukat számos 
kommunikációs helyzetben, írásban, szóban egyaránt. Közö-
sen megnézzük, hogy mire érdemes figyelni a különböző 
netes csatornákon (Facebook, Skype, Messenger, 
Whatsapp…), illetve szórakoztató gyakorlatokon keresztül 
elemezzük a testbeszéd és a térhasználat kommunikációs 
hatásait is. Emellett kérdőív segítségével mindenkinek fel-
mérjük a kommunikációs stílusát, és egyúttal közösen azo-
nosítjuk, hogy miben lenne érdemes fejlődnie. 
 

Mik a képzés főbb témakörei? 
● A kommunikáció jellemzői és törvényszerűségei 
● Kommunikációs stílusok – Milyen az én kommunikációs 
stílusom? 
● Kommunikációs készségek a gyakorlatban (az írásbeli és a 
szóbeli kommunikáció sajátosságai, nonverbális kommuni-
káció, testbeszéd, térhasználat, kommunikáció és viselkedés-
kultúra; etikett és öltözködés, illemtan az interneten: FB, 
Skype, Messenger…) 
● Asszertív kommunikáció – Teremtsünk mindegyik fél 
számára nyertes helyzetet! 
● Prezentáció, benyomáskeltés, nyilvános szereplés 
● Kommunikáció, tárgyalás és problémamegoldás 
● A munkahelykeresés és pályamódosítás technikái és    
eszközei 
 

Mivel zárul a képzés? 
A képzés a felnőttképzési törvény alapján engedélyezett kép-
zés. Ezáltal a résztvevők a képzés befejezését követően tanú-
sítványt kapnak, amely a Felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. törvény értelmében hitelt érdemlően igazolja a 
képzés teljesítését, és felhasználható a későbbiekben például 
bármilyen álláspályázathoz. A tanúsítvány kiadásának felté-
telei: aktív részvétel a képzésen (megengedett hiányzás: leg-
feljebb a teljes óraszám 20%-a); a felnőttképzési dokumen-
tumok aláírása (felnőttképzési szerződés, jelenléti ív, stb.). 
 

Hol és mikor kerül sor a képzésre? 
A képzés 52 órás (1 óra = 45 perc), vagyis 6 teljes és egy fél 
napot ölel fel. A képzésre három szakaszban, az alábbi idő-
pontokban kerül sor: 
     március 23–25. (szombat–vasárnap–hétfő) 
     március 30–31. (szombat–vasárnap) 
     április 6–7. (szombat–vasárnap) 

A képzés valamennyi napon 9 órakor kezdődik, és kb. 16 
óráig tart (az utolsó nap kivételével, amikor kb. délben ér 
véget). A képzési napokon általában három szünet van: egy 
hosszabb – kb. 45 perces – ebédszünet, valamint délelőtt és 
délután egy-egy rövidebb – kb. 15 perces szünet. 
     A képzés helyszíne: Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola (2465 Ráckeresztúr, Hősök tér 3.). 
 

Kiknek ajánljuk a képzést? 
Bárkinek, aki szeretné fejleszteni kommunikációs készségeit, 
megismerni az asszertív kommunikáció eszközeit és trükkje-
it, és megtudni, ő maga milyen kommunikációs stílust követ. 
 

Kik vagyunk mi? 
Cégünk, a RÁvezető Projekt Kft. felnőttképzési engedéllyel 
és számos felnőttképzési programmal rendelkező intézmény, 
amely sok év óta nyújt képzéseket a civil lakosság, a közigaz-
gatás és a versenyszféra számára egyaránt. Képzéseinkről, 
illetve referenciáinkról a www.ravezeto.hu oldalon tájékozódhat 
bővebben. Felnőttképzési nyilvántartásba vételi számunk:   
E-000362/2014 
 

Hogyan lehet jelentkezni 
a képzésre? 
Ráckeresztúr Község Ön-
kormányzata Polgármesteri 
Hivatalánál lehet jelentkez-
ni személyesen, telefonon 
vagy e-mailben (ügyintéző: 
Világosi Zsuzsanna – telefon: 
06-25/517-904, e-mail:  
muszak@rackeresztur.hu). 

50. házassági évfordulójukra  
szeretettel gratulálunk 

 

CSAPÓ JÓZSEFNEK  
és feleségének, 

CSAPÓ JÓZSEFNÉ  
PARTI ERZSÉBETNEK 

 

Baráti kör 
 

„Akit párodul melléd rendelt az ég, 
becsüld meg, szorítsd meg a kezét, 
és ha minden álmod valósággá válik, 
akkor se feledd el, légy hű mindhalálig.” 

SÁTOR JÁNOST 

80. 
születésnapján köszöntik: 

 

Baki Jóska, Manci, Jancsi és Marika 
 

„Születésnapodon nem kívánunk egyebet, 
csendes lépteidet kísérje szeretet. Szívedben béke, 

lelkedben nyugalom, légy boldog ezen a szép 
napon. Szívünk szeret, ezt ne feledd, a legtöbb,  

mit adhatunk: a családi szeretet.” 
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RÁCKERESZTÚRIAK AZ I .  VILÁGHÁBORÚBAN  

Lassan véget érnek a centenáriumi megemlékezések, 
filmbemutatók, szoborfelújítások, de talán nem túlzás, 
hogy mindezekkel együtt sem tudtunk méltó módon tisz-
telegni őseink előtt, akik végigharcolták a Nagy Háborút; 
fogságba estek, megrokkantak, megtébolyodtak, eltűn-
tek, vagy idegen földben nyugszanak – mindörökre. A 
családok hónapokig, sőt évekig nem kaptak megnyugtató 
hírt sorsuk felől. Ha mégis, akkor nem tudták elhinni…    

A magukra maradtakat csak a küzdeni tudás és az Isten-
be vetett hit segítette túlélni ezeket az éveket. 
 

A Monarchia legtöbb katonája orosz hadifogságban várta 
a békét, de számukról még ma sincs pontos adat. Az 
osztrák Hadügyminisztérium 1 479 000, míg a magyar 
királyi Belügyminisztérium 1 689 000 osztrák-magyar 
fogolyról ír.  
     Bendák István sorsa lehetne bármelyik bakáé, hiszen 
ahogy a kutatásom során megtudtam, ő is megsebesült 
az orosz fronton, és fogságba is esett. Kérésemre a bécsi 
Hadilevéltár 2015 májusában ezt írta róla: B. I. személyé-
re vonatkozóan a veszteséglistán található adat: a      

Magyar királyi 17. 
honvéd gyalogez-
red 8. századában 
ismeretlen helyen 
és időben megse-
besült. Én még 
ezenkívül találtam 
egy Bécsben 1917. 
7. 6-án kiadott 
veszteséglistát, 
miszerint B. I. Rác-
keresztúr 1879. 
LIR. 17. (magy. kir. honv. gyalogezred) hadifogságba 
esett, Oroszországba Spasskojéba, Primorszk kormány-
zóságba internálták. Ez a tábor Szibéria legkeletibb 
csücskében feküdt, közel a Japán-tengerhez, a kínai ha-
tárhoz és Vlagyivosztokhoz. Itt is zömmel földbarakkok-
ban sínylődtek a foglyok, –32 fokban, fél élelemadagok-
kal. Központjuk Habarovszkban működött. Rajta kívül, a 
sok száz között, néhány 17-es falubéli is a sorstársa volt: 
Pier Mátyás, Csizmárik József, Száraz István.  
     Eddig Bendák István fogságba esése, de szabadulási 
ideje sem ismert. Utóbbira támpont lehet, hogy 1919-ben 

megszületett hetedik gyermekük. 
A fogságba esése pedig az orosz 
(északi) fronton következhetett 
be 1914. augusztus–1915. május 
vagy 1917. február–augusztus 
közötti időszakban, amikor a 17. 
ezred az orosz harctéren szol-
gált. A székesfehérvári magyar 
királyi 17. honvéd gyalogezred – 
ahová őt is sorozták – a Dnyesz-
ter partján Rohatynnál esett át a 
tűzkeresztségen 1914. augusz-
tus 29-én. � 

Spasskojei hadifogoly-síremlék 

Bendák Istvánt 1879. november 5-én keresztelték Ráckeresztúron. Szülei 
Bendák István és Damak Mária. 1901-ben esküdött Bilik Máriával – az akkori 
íratlan szabályok szerint a rendes katonaideje letöltése után –, és az nem for-
dult meg a fejében, hogy 35 évesen majd igazi háborúban kell harcolnia, hat 
kisgyermeket hagyva a feleségére.  
     Két fényképét unokája, Bendák Gyula őrizte meg. Az egyik feltehetően mű-
teremben készült. A másik, viseltes fotó hátlapján írás is olvasható, 1917. októ-
ber 2-án küldte a feleségének: „Százezerszer csókollak benneteket. István. 
Isten  veletek és velem.” A fotón még a Vengria szó szerepel cirill betűkkel.  

Hadifogolytábor, Spasskoje  
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RÁCKERESZTÚRIAK AZ I .  VILÁGHÁBORÚBAN  
� A csatában 
62 hősi halottjuk, 
280 sebesültjük 
volt, de eltűnt 89 
emberük is. A galí-
ciai hadműveletek-
ben, a decemberi 
21–28-i Kárpátok-
ba való visszavo-
nulásig és azt kö-
vető támadások-
ban is sok embert 
veszítettek. Ott 
voltak 1915. május 
2-án a sikeres 
gorlicei áttörésnél. 
A kifáradt, megfo-
gyatkozott ezredet 
1915. május vé-
gén az olasz front-

ra irányították. Tarvisban több hét pihenéssel, jó étkezés-
sel, gondos kiképzéssel helyreállították az ezredet.  
     Tikkasztó hőségben érkezett el július 4-e, amikor a 
Doberdó-fennsíkon, az Isonzó-fronton elkezdődtek a 17. 
ezred küzdelmei az olaszokkal. Bendák István ekkor már 
nem volt az ezredével, Ázsiába, Kelet-Szibéria felé vitte a 
vonat. 
     Tizennégy és fél hónap után elhagyták a Doberdót és 
a hőseiket. 1917. február 8-án Bécsen át újból az orosz 
frontra, Volhyniába vezényelték őket, ahová 14-én nagy 
hóban, –15, –20 fokban érkeztek. A parancs szerint itt 
védőszakaszokat építettek, ez harcmentes időszakot 
ígért a számukra. A feljegyzésekben ezekről „boldog idő”-
ként írnak. A 17-es ezrednek csupán egy hősi halottja 
volt az utolsó napokban, és fogságba sem esett senki. 
     Az oroszokkal 1918. március 3-án Breszt-Litovszkban 
aláírt békeszerződést IV. Károly csak május 15-én emelte 
törvényre. A hadifoglyok kicserélése ezután kezdődhetett 
el. Ahogy a fogságba esettek, úgy a visszatértek számát 
sem tudták megadni – az iratok elvesztek! –, az októberig 
hazatértek számát 700 000-re becsülik.  
     Bendák István ráckeresztúri 17-es 
honvéd is az első 1918-as szerencsés 
hazatértek között volt, és folytathatta az 
életét immár békében, csinálhatta azt, 
amire a szülei tanították, amihez értett: 
gazdálkodhatott a földjén. Feleségével, 
gyermekeivel még tizennégy boldog, 
békés évet kapott: 1932-ben szívelégte-
lenségben hunyt el. Nyolc gyermekük-
nek tizenhárom unokája, huszonegy 
dédunokája született, és az ükunokák 
száma is közelít a harminchoz.  
     Bendák István leszármazottain kívül 
minden ráckeresztúri büszke lehet arra, 
hogy ilyen hősök éltek a falujában.  
 

                                Prága Ildikó  

Emlékeim Nagyapámról 
 

Nagypapám, Bendák István 1879. november 5.-én született 
Ráckeresztúron, édesanyja Damak Mária, édesapja idősebb 
Bendák István. Testvérei: Éva, Margit, Katalin és József. 
Elemi iskoláit Ráckeresztúron végezte, majd a család ősi 
birtokán gazdálkodtak és laktak a ma is megtalálható és 
részben a család birtokában lévő Táncsics utca 6. sz. alatt, 
amely sok-sok generációnak otthont adott. Itt élt és írta 
végrendeletét Bendák Pál nevű felmenőjük, akire méltán 
lehetett és lehet büszke a család. A végrendelet tanúsága 
szerint sok pénzt hagyott a ráckeresztúri egyház javára, 
melyből toronyórát és annak fenntartását kérte, s kapott a 
martonvásári szentegyház is, hozzárendelt kitéttel. Neki 
köszönhetjük, hogy a Szentháromság tiszteletére minden-
nap 3 órakor harangoznak a ráckeresztúri templomban. 
Soha el nem múló tisztelettel gondolhatnak rá a Bendák 
nevű leszármazottak, hiszen a harangszó nekik különös 
üzenettel bír: a név kötelez!  
     Ilyen elődök után a Nagypapa feleségül vette Bilik Mári-
át 1901. április 30-án, és nyolc közös gyermekük született: 
Mária (1901), István (1903), Gizella (1905), Anna (1907), 
Etel (1909), Erzsébet (1913), János (1919, később Bátfai 
lett) és Lajos, az én Édesapám 1921-ben. 
     Nagypapám 1914 és 1917 között kerülhetett az első 
világháborúba, mert 1917. október 2-án a Nagymamának 
búcsúképeslapot küldött külföldről, de hála Istennek, sze-
rencsésen hazaérkezett, és ezután még született János és 
Lajos gyermekük, akik már az elsők között született gyer-
mekek gyermekeivel hasonló korúak voltak. Fiatalon, 1932-
ben hirtelen szívelégtelenségben hunyt el, így az én Édes-
apám, Lajos és nagybátyám, János kiskorú árvák maradtak, 
akik tovább segítették édesanyjukat a gazdasági munkában. 
Így aztán nagyon összeszokva a Nagymama a legkisebb fiát 
választotta, hogy idős korában is együtt legyenek, majd  
1974-ben bekövetkezett haláláig a mi családunkkal élt. A 
szép 8 gyermeküknek lett 13 unokája, 21 dédunoka, és az 
ükunokák száma 20-30 között lehet, nem tudom pontosan, 
mert a leszármazottaik az ország több pontján élnek, hiszen 
nem mindenki maradt Ráckeresztúron. A Nagypapa élete és 
háborús küzdelme nem volt hiábavaló, mert sok szép értel-
mes gyermeket neveltek és adtak a HAZÁNAK. Emlékét 
szeretettel őrizzük, és ránk hagyott tárgyi emlékeit, illetve a 
szóban ki nem fejezhető értékeit igyekszünk átadni az utá-
nunk jövő generációknak, gyermekeinknek, unokáinknak. 
 

Bendák Gyula 
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Metszés 
 

A kerti metszések időpontja kulcsfontosságú. Legko-
rábban a ribiszke-, köszméte-, szeder-, josta- és mál-
nabokrokat metsszük meg, mert ezek korán ébredő 
növények. Ekkor kell a rózsabokrokat is megmetsze-
ni. Metszeni csak akkor szabad, ha a hőmérséklet 
nem csökken –5°C alá, különben a seben keresztül a 
fa fagykárt szenved. A bogyósok felkopaszodott 
ágait, vesszőit úgy kell ritkítani, hogy helyet kapjanak 
az új hajtások. A szeder letermett indáit tőből távolít-

suk el, a hónaljvesszőket arasznyira vágjuk vissza. A mál-
na elszáradt vesszőit tőből vágjuk ki. Csonk ne maradjon, 
mert azon taplógombák telepedhetnek meg. 
     Március közepén megmetszhetjük az idősebb alma-, 
körte-, szilva-, cseresznye-, meggy- és mandulafákat. Csak 
a virágrügyek fakadása előtt metsszük meg a kajszi- és az 
őszibarackfákat. 
     Gondosan kell megállapítani a szőlőtőkék és szőlőlu-
gasok metszésének időpontját, nem a naptár, hanem az 
időjárás alapján. A korán metszett szőlővesszőkön a rü-
gyek fagyérzékennyé válnak, a késői metszés következté-
ben bekövetkező könnyezés pedig legyengíti a növénye-
ket. Minden termőcsap mellett kétrügyes ugarvesszőt kell 
hagyni, amely a jövő évi termővesszőt hozza létre. Az 
elöregedett fásrészek eltávolításával a tőke felkopaszodá-
sát előzzük meg. A szőlő metszésével a termés mennyisé-
gét is beállítjuk. Nem szabad a tőkéket termőrügyekkel 
túlterhelni, mert ez a következő évek termését csökkenti, 
a növény élettartamát rövidíti meg. 
     A frissen elültetett és a még nem termő gyümölcsfákat 
alakító metszésben kell részesíteni. A termő, idősebb gyü-
mölcsfák koronájának metszésénél arra kell törekedni, 
hogy annak minden részét érje a napsütés, és a permetlé is 
eljusson minden rejtett zugba. A koronából tőből ki-
metsszük a befelé törekvő vesszőket és gallyakat. Ha az 
ágak csúcsán több vessző versenyez egymással, akkor a 
legerősebbet hagyjuk meg, a többit tőből kimetsszük, de a 
megmaradt vezérvesszőt is a felére kurtítjuk. 
     Nem tavasszal, hanem augusztus–szeptemberben sza-
bad lemetszeni a diófák útban levő, felesleges ágait! Feb-
ruár végétől minden olyan fa metszhető, amelyet legalább 
négy-öt éve telepítettünk. A sebek kezeléséhez sebkezelő 
anyagot használjunk. 
     A helyes metszés a gyümölcsfa teljesítőképességét 
növeli és meghosszabbítja. A fa termése legyen inkább 
közepes, de minden évben rendszeres. Hátrányos, ha 
magasra nő a gyümölcsfa, és a termés egy része elérhetet-
len. Minden metszés élénkíti a fejlődést. Gyengébben 
fejlődő fákat erőteljesebben, erősebb fejlődésűt gyengéb-
ben kell metszeni. 

KL 
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JÁTÉKOS ANGOL  
 
 
 
 

Skidamarink  
 

Skidamarink a dink a dink.  
Skidamarink a doo.  
(Eddig magyarul is ugyanígy van.)  
I love you. – Szeretlek!  
I love you in the morning. – Szeretlek 
reggel  
And in the afternoon. – És délután  
I love you in the evening. – Szeretlek este  
And underneath the moon. – És ha a hold süt le ránk 
 

Ajánlott videó: Super Simple Songs - Skidamarink 
 
 
 

Hangos szótár: http://dictzone.com 
Online videók: http://youtube.com (Super Simple Songs) 

 

Baki-Nadu Judit 

Képek: www.pixabay.com 
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Tisztelt Ráckeresztúriak!                
 

Adójuk 1%-ával segíthetnek a településen 
működő civil szervezeteknek. Kérjük, a 
bevallás elkészítésekor 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 
 

Év elején papírmunka vár a munkavállalókra is. Meg 
kell tenni az írásos nyilatkozatokat, mert csak ez alap-

ján tudja a munkáltató az adókedvezményt biztosítani a munka-
vállaló számára. 
 

Milyen nyilatkozatokról van szó? 
 

a) Családi kedvezményt biztosító nyilatkozat: a kedvezménye-
zett eltartottakra, gyermekekre vonatkozik. 
b) Személyi kedvezményt biztosító nyilatkozat: súlyos fogya-
tékosság esetére vonatkozik orvosi igazolás alapján. 
c) Első házasok kedvezményéről szóló nyilatkozat. Az első 
házasok kedvezményének érvényesítésére a házaspár akkor 
jogosult, ha 2014. december 31-ét követően került sor – akár 
belföldön, akár külföldön – a házasságkötésre, és legalább 
egyiküknek ez az első házassága. Házastárs kifejezés alatt a 
bejegyzett élettársat is érteni kell. 
     Első ízben először lehet ezeket a nyilatkozatokat elkészíteni 
a NAV oldalán elérhető program segítségével. 
     A program elérhető itt: http://www.nav.gov.hu/anya 
A nyilatkozat kitöltéséhez fel kell készülnünk adóazonosító 
jelekkel. A program egyszerű, és gondoskodik arról, hogy a 
nyilatkozat hibátlan legyen. Kitöltés után a nyilatkozat elment-
hető, kinyomtatható és a munkáltatónak leadható. 
 

Az apáknak is jár a gyermek után pótszabadság? 
 

A szabadság 20 nap alapszabadságból és pótszabadságból áll. 
A legismertebb pótszabadságot mindenki ismeri, az életkorra 
járó pótszabadságot. 
    A munkavállaló 25 éves korától kezdődően jár, és 2-3 évente 
egy-egy munkanappal növekszik, amíg a munkavállaló 45 éves 
korára eléri a maximális, 10 munkanapos pótszabadságot. Így 
alakul ki a szabadság maximális mennyisége, 30 munkanap. 
     Ezen felül gyermekek után is kérhető pótszabadság, mely a 
gyermek 16 éves koráig jár. És igen, a gyermek után járó pót-
szabadság jár az anyának és apának is. Egy gyermek után 2 
munkanap, két gyermek után 4 munkanap, három és több gyer-
mek után 7 munkanap jár évente. Fogyatékos gyermek esetén 
további 2 munkanappal nő az éves pótszabadság. 
     Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a szüle-
tést követő második hónap végéig 5 munkanap, ikergyermekek 
születése esetén 7 munkanap pótszabadság jár, amelyet kéré-
sének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság akkor is 
jár, ha a gyermek halva születik, vagy meghal. 
     A pótszabadság iránti kérelmet, továbbá nyilatkozatot a 
gyermek életkoráról a munkáltatónak írásban kell benyújtani. 
     Ha a munkaviszony év közben kezdődik, a munkavállaló az 
éves szabadság arányos részére jogosult. 
 
 

Mi mennyi 2019-ben? 

Hivatkozás: 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet; 170/2011. (VIII.24.) 
Korm. rend. 2. § (1)  

§ 
„Nők 40 nyugdíj” melletti munkaviszony 

 

Korábbi szabályozás szerint, ha a kereset a minimálbér tizen-
nyolcszorosát (a „keresetkorlátot”) meghaladta, döntenie kellett a 
nyugdíjas munkavállalónak, hogy a nyugdíjra vagy a munkabérre 
tart-e igényt. A 2019. január 1-jétől életbe lépő szabály szerint a 
nyugdíjas munkavállaló a munkaviszonya alapján nem válik 
biztosítottá, így a fenti keresetkorlátot sem kell figyelemmel kí-
sérni. Így nem kell a „nők 40 nyugdíj” mellett dolgozóknak sem 
figyelni a keresetkorlátot, ha munkaviszonyban alkalmazottak. 
     Viszont, ha nem munkaviszonyról, hanem egyéb jogviszony-
ról van szó, mint például megbízási vagy társas vállalkozói jogvi-
szony, továbbá e tevékenység folytatása során kialakul a 
biztosítotti jogviszony, a keresetkorláttal számolni kell! 
 

Közelgő adózási határidők 
 

Közeleg a tavalyi évi bevallások beadásának határideje. Néhány 
adóbevallási határidő: 
     2019. febr. 25. 1843 EVA bevallási határidő 
     2019. febr. 25. 18KATA bevallási határidő 
     2019. márc. 18. (márc. 15.) gépjárműadó és iparűzési adó-
előleg-fizetési határidő az önkormányzatnak 
     2019. ápr. 1. (márc. 31.) kamarai tagdíj fizetési kötele-
zettség vállalkozások részére a választott kamarának 
     Személyes adónaptár mindenki számára elérhető a követke-
ző linken: http://nav.gov.hu/nav/szemelyes_adonaptar 
 

Újítások a NAV oldaláról 
 

Elindult az Online-Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (röviden: 
ONYA), mely az adóhatóság oldalán található meg a következő 
helyen: https://onya.nav.gov.hu 
     Webes felületen lehet kitölteni és benyújtani egyes adat- és 
változás-bejelentési kötelezettségeket. A használható nyomtat-
ványok kínálata fokozatosan bővül. Jelenleg a következő szol-
gáltatások érhetők el: a természetes személy adóazonosító jel-
lel, adóigazolvánnyal, vámazonosító számmal és levelezési 
címmel kapcsolatos bejelentése, valamint az egészségügyi szol-
gáltatási járulékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos bejelenté-
sek teljesítése. Jövedéki adóbevallások, adóbevallás-tervezet és 
adó-visszaigénylések kitöltése és benyújtása. 

–onari 
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Színházban jártunk 
 

Az első színházbérletes műsorunk január 30-án volt a székes-
fehérvári Vörösmarty Színházban. 
     Az ember tragédiáját néztük meg. Be kell ismernem, nem 
egy egyszerű darab! Néha nehéz volt egy kicsit a régies nyelv-
használat, és az, hogy időnként más színész játszotta ugyan-
azt a szerepet. Párszor bele is zavarodtam, hogy most ki kicso-
da! De ennek ellenére nagyon tetszett az előadás. Érdekes volt 
a megvalósítás, sok viccet is hallhattunk, és modern jelmezek-
kel, eszközökkel tették színesebbé, érdekesebbé a művet. 
Lehet, hogy néha nem értettem a jeleneteket, és a 4 óra egy 
kicsit lefárasztott, de összességében nekem nagyon tetszett. 
     Remélem, a következő darab, amit megnézünk, az is ilyen 
jó lesz! 

Ferenczi Dávid (8. b) 

Színház a színházban 
 

A magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen 
az ercsi Felvonási Tünetek Színházi Műhely amatőr színját-
szói Molnár Ferenc egyfelvonásosát, Az Ibolyát adták elő. 
A darabot átszabták, saját képükre formálták. Az egyetlen 
helyszínen, a színigazgató irodájában játszódó vígjáték 
könnyen érthető, a finoman elhelyezett poénokra mindig 
vevő a közönség.  
     Könnyűvérű színésznőcskék, fásult színigazgató, lelkes 
fiatal zeneszerző jelent meg a színpadon, s máris a szá-
zadforduló bohém világában találtuk magunkat. A zenés 
színház kóristalányokat keres, ám valamennyi jelentkező 
vezető szerepre – persze az igazgató kegyeire, kitüntető 
figyelmére – vágyik, s célja eléréséért bármire hajlandó. 
Szeniczey őnagysága, azaz Murzsa Renáta fúriaként tom-
bolt, mert az új darabban nem rá osztották a facipős táncot. 
Márkus Toncsi szerepében Mihovics Márti illegette magát, 
kacéran megkörnyékezve a fáradt direktort. Rakolnoki Luj-
za (a rendező Murzsa Kata játszotta) harsányabb teremtés, 
akinek a színház és a hála a passziója; a pedagógiában 
csalódott Thúz Janka (Pupp Fanni) bájosan egyszerű és 
rámenős egyszerre, ám az igazgató őket is kidobta. Mészá-

ros Géza remekül 
hozta a kiégett 
színidirektor figurá-
ját: arcát kezébe 
temetve támaszko-
dott az asztalon, 
néha szólalt csak 
meg, akkor is rövi-
den. Szarkasztikus 
megjegyzéseit a 

rajongó hölgyek sokszor félreértették. Vitába szállt a 
sármos ifjú zeneszerzővel (Banádi Edmond), aki szerint 
túlságosan goromba és türelmetlen volt a lányokkal, s min-
den csak a modoron múlik. Szó szót követett, majd meg-
egyeztek a szerepcserében. Ekkor érkezett a halk szavú, 
Hamupipőke-szerű leányka, Sobri Ilonka, akit Szalay Csilla 
keltett életre. Halványkék ruhájában oly törékenynek tűnt, 
mint a fű között megbújó ibolya…  
     A játszók igazán kitettek magukért, s a zongorán kísérő 
Pók László is nagyban hozzájárult az előadás sikeréhez. A 
zenés-táncos jeleneteket tapssal jutalmazta a szépszámú 
közönség. A korhű díszlet és jelmez Bán-Czuczai Gyöngyi 
munkáját dicséri. A társulat tagjaitól a gyerekek autogramot 
kértek, ami jelzi, a színház varázsa örök.  

GÁ 
 

(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap 
2019. január 29-i számában.)   

Bővült az értéktár 
 

A települési értéktár három 
értékkel bővült: a temetőká-
polna, a sibálás népszokás és 
Molnár Antal amatőr meteo-
rológiai tevékenysége került 
az értékek közé.  
     Az 1895-ben épült és 
felszentelt temetőkápolnát 
alsószatai Petheő János föld-
birtokos, országos törvény-
széki tanácsos leányai, Mária 
és Clementine építtették. A 

kápolna alatti családi sírboltban nyugszanak a Petheő 
család tagjai, köztük alsószatai Petheő Dénes is, akinek 
figyelemre méltó publicisztikai tevékenysége szintén az 
értéktárba kerülhet majd.  
     A sibálás mint húsvéti népszokás felélesztését tervezik 
a községben, a cél az, hogy kézműves foglalkozások kere-
tében már az óvodásokkal, 
kisiskolásokkal is megismer-
tessék e régi hagyományt. 
     Molnár Antal több mint 
húsz éve működtet meteoro-
lógiai állomást, s percről 
percre friss információkkal 
látja el az időjárás iránt ér-
deklődőket. „Amatőr meteo-
rológiai tevékenysége sokak-
nak jelent segítséget, főként 
azok követik figyelemmel 
rendszeresen, akik naponta 
utaznak a munkahelyükre. A rövid és hosszabb távú elő-
rejelzések a gazdálkodók életét is megkönnyítik, egy-egy 
munkafolyamatot előre tudnak tervezni. Molnár Antal 
önzetlenül, a saját költségén működteti a meteorológiai 
folyamatok észleléséhez szükséges számítógépeket, egyéb 
mérőműszereket. A közösségért végzett munkája tiszte-
letre méltó, és mindenképp méltó arra, hogy Ráckeresztúr 
értékei közé kerüljön” – olvasható az értéktárba történő 
felvételi javaslat indoklásában.  
     A bizottság következő ülésén további javaslatokról 
dönt. 

gá 
 

(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2019. 
január 25-i számában.) 
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Hősök és példaképek 
 

Huszonöt izgalmas személyiség 
élettörténete elevenedik meg a 
kötetben Árpád-házi Szent Erzsé-
bettől kezdve az őssejtkutató  
Király Szilviáig. Hat ismert szerző 
– Kiss Judit Ágnes, Mesterházi 
Mónika, Miklya Luzsányi Mónika, 
Molnár Krisztina Rita, Szabó T. 
Anna, Tóth Krisztina – mutatja 
be a kimagasló teljesítményt nyúj-
tó, tanulni és tudni vágyó asszonyok és lányok történetét. 
A kötetben találunk ismertebb személyeket – mint például 
Brunszvik Teréz, Jászai Mari vagy Polcz Alaine –, de meg-
ismerhetjük például az első női nagykövet, Bédy-
Schwimmer Rózsa vagy az ásványok titkát kutató Vendl 
Mária életútját is.  
     Sokan el sem tudják képzelni, hogy egy asszony többre 
is képes lehet, mint a háztartás vezetésére, a gyerekek ne-
velésére. Mennyi mindent csinálhat egy asszony! Tevé-
kenysége számos területen lehet példaértékű. Gondolha-
tunk az első orvosnőre, Hugonnai Vilmára, vagy Görög 
Atára, aki a világon elsőként fényképezett amazonasi indi-
án törzseket, s vált világhírű fotográfussá. 
     A Magyar mesék lázadó lányoknak kötelező olvasmány 
kislányoknak, nagylányoknak, anyukáknak, nagymamák-
nak egyaránt – persze a fiúknak, apukáknak., nagypapák-
nak sem tilos megismerkedni e remek asszonyokkal. A 
történetek révén tudatosodhat az olvasóban, hogy bízni, 
hinni kell a tehetségben, a tudásban, s nem szabad félni a 
tanulástól, az új dolgok megismerésétől sem. Bárki, aki 
elég merész, hogy legyőzze önnön korlátait, alkothat   
világra szólót.  

GÁ 
 

(Szerkesztette Szlukovényi Katalin. Móra Könyvkiadó, Budapest, 
2018. 120 oldal, 2999 Ft – A kötet a könyvtárból kikölcsönözhető.) 

Új könyvek a könyvtárban 
 

Mandl Péter: Kiskobold és a szőrös idegen 
Kertész Erzsi: Fény Sebestyén 
Bosnyák Viktória: Gyöngyi gyöngysora 
Gévai Csilla: Amíg megváltjuk a világot 
Gre, O.: Kavicsfestés 
Hayes, F.: 51 játékos ötlet tojástartóra 
Hayes, F.: 51 játékos ötlet wc-papír-gurigára 
Greenland, S. K.: Játékok a tudatos jelenlétért 
Lickona, T.: Így neveljünk kedves gyereket 
Sparks, N.: Szerencsecsillag; Kedvesem 
Fortune, E.: Légy a Rubik-kocka bajnoka! 
Hoover, C.: Ugly love 

Rohanásban 
Egy nap 

 

Az Egy nap című filmet – bár a külföldi (nyugat-európai) 
kritika is elismerte –, a külföldi (nyugat-európai) nézők 
döbbent csendben ülték végig. Nem a katarzis miatt, 
hanem mert egyszerűen nem értették. 
     Nem értették, miként lehetséges az, hogy egy diplo-
más, budapesti, dolgozó házaspár filléres gondokkal 
küzd, a lakásukon hitel van, és úgy nevelnek három gye-
reket, hogy sehol egy állandó bébicsősz, csak időnként 
segít be az egyik jó fej nagymama. 
     A hazai negyvenes alsó középosztály kínjai értelmez-
hetetlennek tűntek Cannes napfényes ege alatt. A zsűri 
azonban szerencsére túllátott a magyar szociográfiai látle-
leten (Cannes-ban FIPRESCI-díjjal, majd Luxemburgban 
nagydíjjal jutalmazták az alkotást), és megérezte a drámát. 
Azt a drámát, amit itthon oly közelről ismerünk. Ami 
nem hangos, nem véres, nem eget rengető, csak lassan és 
csendben rágja szét az életünket. Úgy, hogy néha mi ma-
gunk sem vesszük észre. 
     A film főszereplője Anna (Szamosi Zsófia) háromgyere-
kes anya, olasztanár, a férje Szabolcs (Füredi Leo) jóképű, 
nagy mackó építészkarrierrel. Budán élnek, autójuk van, a 
gyerekeik egészségesek, tehetségesek. Mi akkor a baj? 
     A házaspár olyan mókuskerékben pörgeti a napjait, 
amelyben megkopik a házastársak közti intimitás, lanyhul 
a gyerekekre irányuló igazi odafigyelés, fárasztó rutin lesz 
a munka, de még egy közös vacsora is.  Ebben a helyzet-
ben pedig a csinos, egyedülálló családi barátnő könnyű-

szerrel csavarja ujjai köré a jó 
szándékú, de megfáradt   
férjet. 
     A film fő erénye a termé-
szetesség. Akár mi is ott ül-
hetnénk abban a konyhában, 
ahol a hétköznapi, de élete-
ket döntően befolyásoló pár-
beszédek zajlanak. Miközben 
apró gesztusok, lótás-

futások, kételyek, elfojtott indulatok, dermedt csendek, 
viták, humoros intermezzók és elromlott konyhai csapok 
köré szerveződik az élet. 
     S bár szólhatna a film pusztán arról is, hogy a magyar-
országi gyalázatos fizetések, a most már több nemzedék-
re rákényszerített lakáshitel, a rengeteg munka, amit vál-
lalni kényszerülünk – teszi tönkre az életünket, de      
Szilágyi Zsófia filmje nem csak csak erről szól. 
     Az Egy nap annak a túlvállalásnak a következményeit 
is boncolgatja, ami bizony felesleges. A gyerekek millió 
különórája, a budai lakás hitelre, egy autó fenntartása 
abban a városban, ahol tömegközlekedésre is van lehető-
ség – egy nem ránk szabott álom folyamatos kergetése. 
Erről is szól a film. 
     Szilágyi Zsófia (forgatókönyvíró és rendező) nagy eré-
nye, hogy nem ítélkezik a szereplők fölött. Nem morali-
zál, nem rágja a szánkba a „tanulságot”. És ügyesen kerü-
li ki a feminista csapdákat is. Annából nem lesz sem 
emancipált hősnő, sem könnyes szemmel sajnálandó 
anyaáldozat. 

Koncz Veronika 

ZOOM 

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 
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HARKÁNY 

 

A Baranya megyei, négyezer-kétszáz lelkes kisváros a Ten-
kes hegy lábánál található, kellemes mediterrán klímájú 
hely, messze földön híres a gyógyvizéről. A helyi értéktár 
része a harkányi gyógyvíz- és fürdőkultúra, a gyógyfürdő 
bejáratával szembeni őspark, az arborétum, az 58-as út 

nyugati oldalán található mocsári tölgyes facsoport. A kulturális örökséghez tartozik 
például a Harka-kút, a katolikus templom kertjében található tűzzománc stációk, Kanizsay Dorottya 
szobra, a millenniumi országalma, Czene Zoltán harkányi képeslap és tárgyi gyűjteménye. A település 
1999. július 1-jén kapott városi rangot, jelenleg is a turizmusból él.  

Gyógyfürdő ● Kiemelt országos minősítésű gyógyfürdő. Területén 
helyezkednek el a termálkutak, melyek 62 °C-os vizet szállítanak. A 
harkányi termálvíz a kénes vizek közé tartozik. A várost a reumások 
Mekkájának nevezik, hiszen sok gyógyulni vágyó keresi föl a gyógy-
fürdőt, amelynek természeti adottságai is kitűnők: kedvező éghajla-
ta, mikroklímája, az évi 2100-2200 napsütéses óra mind hozzájárul 
a fürdőkúra sikeréhez. A fürdőt 2003-ban újították fel, összesen 
2098 m2 vízfelszínnel, 34–38 C° vízhőfokkal biztosítja a gyógyulást. 
A mozgásszervi, ízületi betegségek megelőzésében, gyógyításában, 
csontritkulás, krónikus nőgyógyászati gyulladások, valamint a nyi-
rokkeringés zavarainak javításában nagyon szép eredmények érhe-
tők el egy-egy harkányi kúra során. (Forrás: www.harkanyfurdo.hu) 

LOGIKAI FELADVÁNY (Forrás: www.logikaifeladatok.hu) 
 

Három rabló osztozkodik egy zacskó aranyon. A rablóvezér megkapja a felét és még egyet, a másikuk a 
maradék harmadrészét. A harmadiknak kétszer annyi maradt, mint amennyit a második kapott. Legkeve-
sebb hány arany lehetett a zacskóban?  

 

A megfejtés beküldésének határideje: 2019. március 5.         E-mail cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
 

A 2019. januári logikai feladvány megfejtése: a csiga 14 nap alatt ér a felszínre. Tizennégy hibátlan megfejtés érkezett, a három 
szerencsés nyertes: Bognár Sarolta, Fritz Ferencné, Zsigmond Réka. A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási idő-
ben. Minden megfejtőnek gratulálunk!                                                                                                   

A cseh konyha 
 

A cseh konyhában nem fűsze-
rezik túl az ételeket, nem na-
gyon ízesítenek pirospapriká-
val, és kevés zöldséget használ-
nak. Különösen kedvelik azon-
ban a gombát és a káposztát, 
párolva vagy salátának. 
     A burgonya alapvető táplá-
léknak számít Csehországban. 

A burgonyás lepények neve bramboráky vagy bramboráčky. A 
legegyszerűbb variációkban sóval, fokhagymával fűszerezik, 
és nemritkán köretként kínálják, de megpakolhatják tejföllel, 
reszelt sajttal, sonkával, sőt akár mindhárommal is. Ebben a 
formában kifejezetten laktató főfogássá lép elő. 
     Az alapanyagok közül a legfontosabb a hús. Gyakran 
esznek halat (ryb), túlnyomórészt édesvízi halakat. A cseh 
konyha sok lisztet használ, a levesek is sűrűk, viszont ha a 
legfinomabbat akarjuk megkóstolni, válasszuk a kulajdát vagy 
a kyselót, a savanyú kenyérlevest. A cseh konyha egyik leg-
kedveltebb levese a mi gulyásunkhoz hasonló hússal, zöldsé-
gekkel, krumplival készült tartalmas leves. Nemritkán kerül a 
levesekbe füstölt hús, kolbász. A húsmentes levesek közül a 
majoránnával fűszerezett dél-cseh burgonyaleves is figyelem-
re méltó, de a tejszínnel készített krémleveseket is érdemes 
megkóstolni. 

Knédli sült hússal és savanyú káposztával a csehek kedvenc 
étele. Desszertként kóstoljunk meg egy vdoleket, vagyis gyü-
mölcsös gombócot túróval és porcukorral. Finomak és igé-
nyesek a hidegen kapható ételeik is, például a prágai sonka. 
     Nemzeti gasztro-jellegzetesség a sör. Csehországban az 
egy főre eső évi sörfogyasztás eléri a 157 litert, és ebben a 
csehek világelsők. A leghíresebb cseh sörök: Pilzner Urquell, 
Staropramen, Litovel, Krušovice, Gambrinus, Budvar, stb. 
     A cseh sörkísérők leggyakoribbika a „vízihulla”, mely egy 
prágai kocsma étlapjáról sem hiányozhat. Az utopenecet hely-
ben készítik a cseh vendéglátóhelyeken, általában ötliteres 
befőttesüvegekben. Az ecetes, borsos lében együtt ázik a 
szafaládé és a hagyma, ezt tálalják körítés nélkül, legfeljebb 
egy szelet kenyérrel és savanyúsággal.  

Knédli 
Hozzávalók 4 személyre: 500 g finomliszt, fél teáskanál cukor,   
1 tk só, 1 db tojás, 25 g friss élesztő, 150 ml víz (langyos) 
Az élesztőt feloldjuk a cukorral elkavart vízben, majd kb. 20 
percig állni hagyjuk. A lisztet elkavarjuk a sóval, majd hozzáad-
juk a megfuttatott élesztőt és a tojást, és sima tésztává gyúrjuk, 
ha szükséges, adunk hozzá még egy kis vizet. A tésztát letakar-
va meleg helyen kb. 60 percig kelesztjük. A tésztát két egyenlő 
részre osztjuk, és henger alakúra formázzuk. Egy nagy lábas-
ban sós vizet felfőzünk, a knédliket beletesszük, és közben 
megforgatva kb. 20-25 percig főzzük. A kész knédliket a vízből 
kiemeljük, cérnával szeletekre vágjuk. 
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A Keresztúri képeskönyv  
már több mint ezer fotót  

tartalmaz.  
 

Megtekinthető a Facebookon:  
Községi könyvtár, Ráckeresztúr 

 
 

Továbbra is várjuk a régi fotókat,  
dokumentumokat. 

 

Gyűjtsük össze  
emlékeinket! 
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 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. március 5.,  
kedd, éjfél  

Az előző lapszámban közölt felad-
vány megfejtése: a régi magtárépület 
részlete. Tizenegy helyes megfejtés 
érkezett, a kivételesen három szeren-
csés nyertes: Bogdán Zsuzsanna, 
Dobi Gyula Imre, Nagy Kristóf. 
Gratulálunk! A nyeremény a könyv-
tárban vehető át nyitvatartási időben. 

ÚTRAVALÓ ÜZENET 

„Gondoljatok az emberi erőre: 
nem születtetek tengni, mint az 

állat, 
hanem tudni és haladni előre!” 

(Dante Alighieri)  

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. 
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