
 

 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                            2019. január 

Összegzés és számvetés  
 

Visszatekintés – 2018-ban történt 
 

Válaszol az adótanácsadó  
 

ZOOM – filmkritika 
 

Gasztroutazások a világ körül 

 

Újévköszöntő 
 

Szép vagy, mint a fehér fenyő, 
hótól tiszta, fátyolos, 
szép menyasszony, újesztendő, 
békét, békességet hozz. 
 
Ne légy te arannyal zengő, 
ezüst fénytől mámoros, 
búvópatak, újesztendő, 
békét, békességet hozz. 
 
Bolyhos, szelíd bárányfelhő, 
mint a búza, mint a rozs, 
kenyerünkhöz, újesztendő, 
békét, békességet hozz. 
 
Jöjjön hozzánk el az erdő, 
mikor hideg záporoz, 
pásztortüzes újesztendő, 
békét, békességet hozz. 
 
Krumpliföldünk áldja eső, 
fű se legyen árva, rossz, 
a házunkba, újesztendő, 
békét, békességet hozz. 
 
Tisztaság légy és levegő, 
áldott hó álmainkhoz, 
légy a hazánk, újesztendő, 
s békét, békességet hozz.    

 
Ferenczes István 
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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 
jan. 19., 20.: Martonvásár �06-22/569-146  
jan. 26., 27.: Ráckeresztúr 
febr. 2., 3.: Ercsi �06-25/505-790 
febr. 9., 10.: Martonvásár 
 

Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; �25/455-804) 
Háziorvos: Dr. Mihalicza Ingrid  
�06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva, Bakonyi Éva 
Mindkét körzet közös rendelési ideje: 
Hétfő: 9.00–15.00 
Kedd: 9.00–15.00 
Szerda: 9.00–15.00 
Csütörtök: 9.00–15.00 
Péntek: 8.00–12.00 
Terhes- és csecsemő-tanácsadás ideje: 
Szerda: 8.00–9.00 
Csütörtök: 8.00–9.00  
Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30  
Vérvételhez előjegyzés szükséges! Idő-
pont-egyeztetés a háziorvosi rendelésen 
lehetséges.  
Fogorvos – dr. Rózsás Diána 
�06-20/389-0278  
Hétfő, szerda: 14.00–19.30  
Kedd, csütörtök, péntek: 8.00–13.00  
Gyermekfogászat: kedd: 8.30–12.30 
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583 
Védőnői szolgálat  
I. körzet: Peszter Zsuzsanna  
�06-20/852-0351; 
e-mail: rackeresztur.vedono@gmail.com 
II. körzet: Farkasné Vancsura Ildikó  
�06-20/225-1820; e-mail: 
vedono.rackeresztur@gmail.com 
Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba 
�06-20/852-0351. Rendel kéthetente 
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpont-
egyeztetés szükséges! 
Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktu-
álisan rendelő háziorvos. 
Sürgősségi betegellátás 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól 
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepna-
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ 
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021) 
 

Állatorvos – dr. Zamody János 
�06-30/974-0374  

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
(2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20., telefon: 06-25/517-900, 06-25/517-902;  

e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu) 
 

Polgármester: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (06-20/239-7255) 
                         polgarmester@rackeresztur.hu 
Szabadsága idején a polgármester helyettesei: Dienes Gábor alpolgármester 
(06-20/219-8129); Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (06-20/250-5746) 
Jegyző: dr. Nagy Gábor (06-25/517-902) jegyzo@rackeresztur.hu 
Képviselők: Dienes Gábor alpolgármester (gdienes76@gmail.com) 
Kókai Dávid (06-20/239-1902) kokaidavid@rackeresztur.hu 
ifj. Cseprekál István (06-30/373-1354) cseprekal@freemail.hu 
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester  (hajcsi75@freemail.hu) 
Szabó Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu 
Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu 
Ügyfélfogadás: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00; 13.00−17.00 
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs. 
Pénztár: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00  
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez, adó-
bevalláshoz szükséges nyomtatványok. 

Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.; 
telefon: 06-22/460-023) Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Polgármesteri Hivatalban.  
Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)  
Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Birgány Károlyné) 
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808 

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

Polgárőrség: 06-70/211-6424 

RÁCKERESZTÚRI MOSOLY ÓVODA (2465 Ráckeresztúr, Korniss u. 25.) 
Telefon: 06-25/455-824; 06-20/852-0342; e-mail: mosolyovoda@rackeresztur.hu 

Étkezés lemondása és rendelése reggel 8 órától 10 óráig: 06-20/852-0332  

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola (2465 Ráckeresztúr, Szent János 
tér 31.) Telefon: 06-25/455-806 (Szent János téri épület), 06-25/455-823 (Hősök téri 
épület). E-mail: alsosuli@rackeresztur.hu 

Posta (2465 Ráckeresztúr, Ady Endre u. 22.) Telefon: 25/455-819. Nyitva tartás: 
hétfő−péntek: 8.00−12.00; 12.30−16.00 (ebédidő: 12.00−12.30) 

 

MENTŐK: 104            RENDŐRSÉG: 107           
 
 

TŰZOLTÓK: 105        SEGÉLYHÍVÁS: 112 

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

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

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

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



2019. január                                                                                                                                  3 

 

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

Az új esztendő kezdetén mindannyian bizakodók       
vagyunk, reménykedünk abban, hogy ez az év jobb, de 
legalább rosszabb nem lesz, mint a tavalyi. Derűlátón 
tekintünk előre, a ránk váró feladatokra, s hisszük, ha jót 
s jól cselekszünk, szebbé tehetjük napjainkat s a körülöt-
tünk élők napjait is.  
     Ennek jegyében a Hírmondó is jelentkezik néhány 
újdonsággal. Új rovatok indulnak, amelyek reményeink 
szerint sokakat érdekelnek majd. A Válaszol az adótanács-
adó rovatban Majoros Anna gyűjti össze az időszerű té-
mákat. A ZOOM című rovatban filmekről lesz szó, 
Koncz Veronika kritikáit, ajánlóit követhetik figyelemmel. 
Ugyancsak újdonság a programajánló, melyben a kör-
nyékbeli településeken látható, hallható kulturális rendez-
vényekről adunk hírt. Akik rendszeresen olvassák majd a 
Gasztroutazások a világ körül cikkeit, egy-egy nép konyha-
művészetével, jellegzetes ételeinek receptjeivel ismerked-
hetnek meg. Továbbra is rendszeresen jelentkezik a Játé-
kos angol, a Kertelő és az Irány a könyvtár! rovat, lesznek 
egészségügyi témájú írások, logikai feladványok és egyéb 
nyereményjátékok. A Felfedező rovatban továbbra is ma-
gyarországi településeket, az Értékmérőben pedig 
ráckeresztúri értékeket mutatunk be röviden. Olykor 
„felkapcsoljuk” majd az Olvasólámpát is. 
     Továbbra is célunk, hogy a ráckeresztúri eseményeket, 
a falu krónikáját a Hírmondó hasábjain is rögzítsük.   
Várjuk olvasóink ötleteit is, miről olvasnának még szíve-
sen az új esztendőben.  
     Arany János szavaival kívánok sok jót a 2019-es évre: 
„Kívül, belül maradjon / Békében az ország; / A vásárra 
menőket / Sehol ki ne fosszák. / Béke legyen a háznál / 
És a szívredőben. / Adjon Isten, ami nincs, / Ez uj esz-
tendőben.”   

 Gajdó Ágnes 

EGY PERC VERS 
 

Száz éve, 1919. január 27-én 
halt meg Ady Endre 

 

Sem utódja, sem boldog őse… 
 

Sem utódja, sem boldog őse, 
Sem rokona, sem ismerőse 
Nem vagyok senkinek, 
Nem vagyok senkinek. 
 

Vagyok, mint minden ember: fenség, 
Észak-fok, titok, idegenség, 
Lidérces, messze fény, 
Lidérces, messze fény. 
 

De, jaj, nem tudok így maradni, 
Szeretném magam megmutatni, 
Hogy látva lássanak, 
Hogy látva lássanak. 
 

Ezért minden: önkínzás, ének: 
Szeretném, hogyha szeretnének 
S lennék valakié, 
Lennék valakié. 

Összegzés és számvetés 
Mi történt 2018-ban, s hogyan tovább? 

 

„A 2018-as esztendővel küzdelmes, de nagyon 
eredményes évet zárhattunk” – értékeli az elmúlt 
esztendőt dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgár-
mester. Írásában rövid áttekintést ad a jelentősebb 
változásokról, fejlesztésekről, az önkormányzat 
jövőbeli terveiről. 
 
Jelentős változás volt a temető üzemeltetésének és anyagi 
finanszírozásának átvétele az egyháztól. Nagy kihívást 
jelentett az ezzel kapcsolatos nyilvántartások rendszerezé-
se is, amiért külön köszönetet szeretnék mondani a falu-
gazdálkodás alkalmazottainak.  
 

Megtörtént az óvoda kazánjának és nyílászáróinak cseréje, 
mindez 6,3 millió forint pályázati pénzből és további        

1,1 millió forint önerőből valósult meg. Tavaly év elején már 
megtörtént a hálózati kapacitás felbővítése, idén pedig 
elkészül az elektromos kapcsolószekrény cseréje is.  
 

Az építőiparban jellemző leterheltség miatt csúszással, de 
befejeződtek a fogászati röntgenközpont építési munkála-
tai, a gépek telepítése. Az engedélyek megérkezése után 
hamarosan nyithat a központ. Az önkormányzat 5 millió 
forint önerőt fektetett a beruházásba, melynek köszönhető-
en a helyi lakosoknak öt évig ingyen készítik majd a rönt-
genfelvételt.  
 

Hosszas tárgyalások eredményeként a 6204 jelű úton, 
Martonvásár és Ráckeresztúr között a 7,5 tonnás súlykorlá-
tozás bevezetésével élhetőbbé vált településünk. A tiltás 
nem jelenti a célforgalomként vagy közútkezelői engedély-
lyel közlekedő nehézgépjárművek közlekedésének tilalmát, 
azaz kis mértékű forgalom mindig is lesz Ráckeresztúron, 
de a szigorú ellenőrzéseknek köszönhetően a mérhetetlen 
mennyiségű átmenő forgalom megszűnt.  
 

Kisebb, de fontos eredményünk, hogy vállalkozói segítség-
gel immár valamennyi buszmegállónk megújult, a játszótér 
melletti pihenőpark füvesítése és az árokrendszer kiszéle-
sítése mellett az adományként kapott fedett homokozó 
kialakítása is fontos lépés volt a minél komfortosabb kör-
nyezet kialakításában. 
 

(Folytatás az 5. oldalon) 
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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. 
 

FIGYELEM! A januári zöldhulladék-szállítás alkal-
mával KIZÁRÓLAG a fenyőfát szállítják el! 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 2019-BEN 

TÁJÉKOZTATÓ 
Házhoz menő lomtalanítás 

 

A Vertikál Zrt. 2013-tól új szolgáltatásként bevezette az 
évente egy alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre 
egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom – 
feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok – 
háztól történő elszállítását. A nagydarabos lom (pl. bútor) 
kivételével a kisebb méretű anyagokat a hatékonyabb el-
szállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében 
kizárólag bezsákolva, kötegelve szállítják el. 
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem szállítják 
el: 
● gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hul-
ladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, 
ipari hulladék; 
● elektromos, elektronikai készülékek (pl. tévékészülék, 
hűtőgép); veszélyes hulladékok, gumiabroncs; 
● heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint 
gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó háztartá-
si hulladékhoz hasonló hulladék. 
Az évi egy alkalommal történő lomtalanításért külön 
nem kell fizetni, annak díját a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási díj tartalmazza. Az elszállítás feltétele ezért 
az, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasz-
nálónak ne legyen díjhátraléka. 
Kérjük, hogy lomtalanítási igényét az alábbi megadott tér-
ségi elérhetőségen jelezze a közszolgáltatónak. A lomtala-
nítás nem konténerben történik, a kihelyezett lom meny-
nyisége maximálisan 1,5 m3. 
 

FONTOS! Kérjük, hogy lomtalanítás körébe tartozó 
hulladékot készítse ki az előre egyeztetett időpontban! 

Meglepetés ajándék karácsonyra 
 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület segítségével első alkalom-
mal került sor arra, hogy településünkön tartós élelmiszercso-
magokat juttassunk el a karácsonyi készülődés idején rászoru-
ló lakosoknak. Elsősorban a több gyermeket nevelő és nélkülö-
ző családok részesültek az adományból. 
     A gyűjtésben ráckeresztúri katolikus családok vettek részt 
önzetlenül, melyet 2018. november 25-én tartottak a dunaújvá-

rosi Tesco áruház 
előtt, ahol egyetlen 
nap alatt összesen 
1117,6 kg tartós 
élelmiszert sikerült 
összegyűjteni. 
     Névre szóló 
értesítés alapján 
2018. december 

17-én és 18-án lehetett átvenni az élelmiszercsomagot, melyet 
az önkormányzat dolgozói készítettek össze, az osztást is ők 
koordinálták. A csomagokban megtalálható volt liszt, cukor, só, 
rizs, tészta, olaj, tej, konzervek, bébiétel, édesség. Az adomá-
nyokból összesen 253 fő karácsonyát sikerült együtt szebbé 
tennünk. 
     Ráckeresztúr Község Önkormányzata nevében köszönetet 
mondunk mindenkinek, aki bármilyen módon segített abban, 
hogy ez a nagyszabású segítségnyújtás megvalósulhasson. 

* 
Már hagyománnyá vált, hogy Ráckeresztúr Község Önkor-
mányzata minden év decemberében kis karácsonyi csomaggal 
köszönti a 65. életévüket betöltött szépkorú lakóit. Idén a köz-
ponti nyilvántartási rendszerből lekért adatok alapján 559 cso-
magot állítottunk össze, és szállítottunk házhoz. Nagy öröm 
számunkra, hogy ilyen szép számban köszönthettük az ünne-
pek előtt idősebb lakóinkat. 
     A csomagban a karácsonyi ünnepváráshoz kapcsolódóan 
kávé, üdítő, kakaópor, piskóta, tea, szaloncukor, az újév kö-
szöntéséhez pedig 0,2 liter pezsgő kapott helyet. 
     Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az önkormányzat 
dolgozóinak: Bilikné Bakonyi Editnek, Világosi Zsuzsannának, 
Bokorné Illyés Ibolyának, Ofella Katalinnak, Süveges Józsefné-
nek, Baki Andreának, valamint a közfoglalkoztatásban dolgo-
zóknak: Palkó Tibornénak, Kovács Szilviának, Dénes János 
Józsefnének, Béni Istvánnénak, Vadász Józsefnének, Béni 
Ibolyának, Nagy Melindának, Vidák Szilviának és Novozánszki 
Jánosnénak, illetve Dienes Gábor alpolgármesternek, hogy időt 
és energiát nem sajnálva fáradhatatlanul hordták a csomago-
kat, hogy az ajándék még karácsony előtt minden szépkorú 
lakosunkhoz odaérjen. 

Lisziné H. Hajnalka alpolgármester 

IDŐPONT-EGYEZTETÉS 
Telefon: 06-25/436-535; e-mail: dunanett@dunanett.hu; 

honlap: www.dunanett.hu   

Friss hírek, információk: 
www.rackeresztur.hu 
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Összegzés és számvetés 
Mi történt 2018-ban, s hogyan tovább? 

 

(Folytatás a 3. oldalról) 
 
Pályázatainkról 
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00016 számú, vidéki fiatalok 
helyben maradását ösztönző nyertes pályázatunk kereté-
ben idén elkezdődik a négy szolgálati lakás felújítása. A 
tavalyi év végén kiírt közbeszerzést követően a munkálatok 
várhatóan tavasszal indulnak. Fontos lépés ez a település-
nek, mert egy felújított szolgálati lakás akár döntő lehet a 
jelenleg üres háziorvosi körzet betöltésénél is. A 200 millió 
forint összértékű pályázat másik részéből a fiatalok részére 
a helyben maradást segítő programok és szolgáltatások 
indíthatók, illetve támogathatók. E körben két fórumot is 
tartottunk, egyet a célcsoport (18–35 év közötti fiatalok) és 
egyet a velük közvetlen kapcsolatban álló közéleti szerep-
lők (iskola, óvoda, hivatal, civil szerzetek) részvételével. A 
feltárt igények és javaslatok képezik majd az alapját a há-
roméves programnak. 
 

Útfelújítási pályázatunk, melyet 56 millió forint értékben 
nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz, sajnos nem nyert 
támogatást. Az idei év legfontosabb feladata lesz az utak 
karbantartása, amit azonban nagy mértékben akadályoz az 
önkormányzatot is utolérő munkaerőhiány, illetve a javítás-
sal foglalkozó cégek leterheltsége. Sajnos hiába rendeltük 
meg a nyár folyamán a javításhoz szükséges anyagokat, 
férfi munkaerő hiányában nem haladt a javítás, és kivitele-
zésre is rendkívül nehéz szabad kapacitásokkal rendelkező 
céget találni. 
 

Az iskola felújításának pályázata az elmúlt években tapasz-
talt áremelkedések következtében jelenleg forráshiányos, 
de a tervezés folytatódik. Bár itt a pályázó a KLIK és nem 
az önkormányzat, Tessely Zoltán képviselő úr támogatásá-
ra számítunk a hiányzó források pótlására. 
 

Megkezdődött a Szent László-patak rehabilitációja is, mely-
nek keretösszege másfél milliárd forint. Várhatóan az első 
félévben megvalósul majd a meder újabb kotrása, és ké-
sőbb a meder mellett egy járható fenntartó út kialakítása. 
 

Elkészült a szennyvíztisztító telep felújítása. A projekt négy 
településre (Ráckeresztúr, Martonvásár, Tordas, Gyúró) 
jutó költsége 1,1 milliárd forint, ebből a telep felújítása ön-
magában 830 millió forint volt. A fejlesztés régi problémát 
oldott meg, a települést maga alá temető adósságok kelet-
kezése nélkül. 
 

A közvilágítás korszerűsítésével – a jelenlegi lámpatestek 
led világító testekre történő cseréjével – kapcsolatosan 
közbeszerzést folytattunk le, melynek nyertese az E.ON 
lett.  Idén a már meglévő hálózat fejlesztése készül el, de 
ez egyben bővítést is jelent majd: 321 lámpa helyett 503 
lámpa kerül fel az oszlopokra, kedvező időjárás esetén 
tavasz elejére. A tizenöt év futamidejű konstrukció összér-
téke 94 millió forint, ez évente 6,3 millió forint kiadást jelent, 
amit az állami normatívából, illetve önkormányzati saját 
forrásból biztonsággal tudunk finanszírozni. Idén elkezdődik 
a jelenleg még hiányzó szakaszok terveztetése is. 

A tornacsarnok felújítására beadott pályázatunk még bírálat 
alatt áll, ennek célja a pálya burkolatának cseréje és a tető 
szigetelése. A pályázat összértéke 30 millió forint, melyhez 
további nyolcmillió forint önerő befektetését kellett vállalnia 
nyertesség esetére az önkormányzatnak.  
 

Szociális intézkedéseinkről 
Rendkívül hatékony évet zárhattunk le, mivel sikerült meg-
tartanunk mindazokat a támogatási lehetőségeket, amelye-
ket a korábbi években bevezettünk, sőt, pár területen még 
bővíteni is tudtuk az ellátásban részesülők körét.  
 

Továbbra is biztosítani tudtuk a rászorulók részére a lakha-
tási támogatást, a gyógyszertámogatást pedig az új szabá-
lyozást követően 2018-ban még többen igénybe tudták ven-
ni, mint 2017-ben. Októbertől decemberig 78 tüzelőtámoga-
tási kérelmet hagytunk jóvá.  
 

A tavalyi évben 125 sírhelymegváltási kérelem érkezett, 
ezeket soron kívül elbíráltuk. A helyi rendeletnek köszönhe-
tően valamennyi igénylő megkapta a díj kifizetéséhez szük-
séges támogatást, így számukra ez anyagi terhet egyáltalán 
nem jelentett. Sajnálatos módon nagy számú, 28 temetési 
segélykérelem érkezett a hivatalhoz, de valamennyi esetben 
enyhíteni tudtunk a hozzátartozók terhein a szintén soron 
kívül adott százezer forint összegű támogatással.  
 

Több alkalommal sikerült rendkívüli élethelyzetekben segít-
séget nyújtani, továbbá idén is tudtunk jövedelemhatárra 
tekintet nélkül iskola- és óvodakezdési támogatást folyósíta-
ni, babacsomagot adni.  
 

Egyedülálló és kiemelkedő mértékű támogatási rendszerünket 
az idei évben is szeretnénk változatlanul tovább működtetni. 
 

2018 az elmúlt tíz év legtöbb bevételt hozó éve volt, stabil 
gazdálkodás mellett már milliárdos beruházásokról beszél-
hetünk, mégsem tétlenkedhetünk az új esztendőben sem. 
 

Idei terveink között szerepel a ravatalozó felújítása, ami 
tavaly szakemberek hiányában már nem valósulhatott meg, 
az utak fejlesztése, fontos lenne az egészségház tetőzeté-
nek cseréje, az 
óvoda udvarának 
fej lesztése, a 
Szüts–Ivánkay-
kastély felújítási 
terveinek előké-
szítése, a futball-
pálya környezeté-
nek további rende-
zése is. 
 

Lezárult egy év, 
és ennek az évnek minden eredményéért szeretnék köszö-
netet mondani képviselőtársaimnak, a hivatal, az önkor-
mányzat, a falufenntartás és valamennyi önkormányzati 
fenntartású intézmény dolgozójának, helyi vállalkozóinknak 
és mindazoknak a lakosoknak, akik munkájukkal, adomá-
nyukkal vagy bármilyen formában segítették munkánkat az 
elmúlt időszakban!  
 

Egészséggel, békességgel, boldogsággal, sikerekkel teli új 
esztendőt kívánok mindenkinek! 
 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester 
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VISSZATEKINTÉS – EZ TÖRTÉNT 2018-BAN 
Január 22.: a Ráckeresztúri Települési Értéktár hét elem-
mel bővült, bekerült az értéktárba az 1347-ben kelt határ-
járási okmány, a Szüts–Ivánkay-kastély, a Pázmándy–
Petheő–Lyka–Brauch-kastély, a szüreti felvonulás és bál, a 
Ráckeresztúri Pávakör, Herkli Istvánné alkotótevékenysé-
ge, a világrekorder Auguszta 26 története    
Január 25.: a magyar kultúra napja alkalmából megalakult 
a Ráckeresztúri Helytörténeti Klub  
Február 3.: önkéntes tűzoltó tanfolyam indult Ráckeresztú-
ron a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezésében 
Február 5.: a helytörténeti klub első találkozója 
Február 10.: egyházközségi farsang 
Február 14–21.: könyvtári nyereményjáték az anyanyelv 
nemzetközi napja alkalmából 
Február 17.: Valentin-napi bál a Ráckeresztúri Iskoláso-
kért Alapítvány szervezésében 
Február 22.: Wass Albert-felolvasás – irodalmi est a 
könyvtár szervezésében 
Február 23.: a Keresztúr Nevű Települések Szövetségé-
nek 2018. évi első közgyűlése Ráckeresztúron 
Február–március: a XXV. Kor-Társ Nyugdíjas Ki mit 
tud?-on Székesfehérváron a zsűri oklevéllel ismerte el a 
Pávakör dalcsokrát, a BOR-ÁSZOK Dalárda, a Darázsde-
rék és a Mákvirág tánccsoport produkciója egyaránt kü-
löndíjat kapott 
Március 6.: a helytörténeti klub vendége Szili Istvánné, az 
ercsi Szapáry Péter Honismereti Szakkör vezetője  
Március 8–15.: Petőfi-hét a Ráckeresztúri Petőfi Sándor 
Általános Iskolában 
Március 14.: községi ünnepi megemlékezés és koszorúzás 
a Hősök kertjében álló emlékműnél 
Március 22–29.: Internet Fiesta: természetfotó-kiállítás a 
könyvtár melletti kerítésen; nyereményjáték  
Március 25.: a XXV. Kor-Társ Nyugdíjas Ki mit tud? 
gálaműsorán Székesfehérváron föllépett a Ráckeresztúri 
BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület és Mákvirág Tánc-
csoport Egyesület 

Áprilisban megérkeztek gólyáink, Timi és Misi – a 
golyakamera.livenetwork.hu oldalon folyamatosan nyo-
mon követhettük életüket 
Április 11.: Posztolj verset az utcára! akció   
Április 12.: Menyecske, menyecske! Murzsa Kata és 
Murzsa Renáta költészet napi irodalmi estje  
Április 13.: költészet napi versmondó délelőtt a Rácke-
resztúri Mosoly Óvodában 
Április 14.: a Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület tíz-
éves jubileumi rendezvénye 
Április 25.: A bajusz című színdarab az előszállási színját-
szó kör előadásában 
Áprilisban megtörtént az óvodai kazán cseréje a tavaly 
elnyert kormányzati támogatásnak köszönhetően 
Május 1-jétől a gyakorlatban is két védőnői körzet mű-
ködik, az I. körzet Peszter Zsuzsannához, a II. körzet 
Farkasné Vancsura Ildikóhoz tartozik 
Május 2.: Máday Norbert Halas felé félúton című köteté-
nek bemutatója, közreműködött Lakatos Tamás családfa-
kutató 
Május 5.: tűzoltónap Martonvásáron – az önkéntes tűz-
oltó tanfolyam résztvevői a sikeres vizsgát követően átve-
hették bizonyítványukat; Ráckeresztúrról Bognár Zoltán, 
Cserna László, Gajdó Gábor, Lukács János, Orosz     
Vilmos, Szabó Zoltán, Szalay László és Zsigmond Pál 
Május 6.: a KÓTA által szervezett országos és térségi 
népzenei minősítőn Dabason a BOR-ÁSZOK Dalárda 
arany minősítést kapott 
Május 7–13.: a Közösségek Hete országos rendezvényso-
rozathoz kapcsolódva Szép a mi kis falunk szabadtéri fotó-
kiállítás és játékos irodalmi, könyvtárismereti feladatok  
Május 10–13.: diáktalálkozó Maroskeresztúron 
Május 18.: a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete vér-
adást szervezett  
Május 19.: Tavaszi Vigadó – sokszínű fesztivál koncer-
tekkel, táncbemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal, 
kisvonattal, körhintával 
Május 24.: lakossági fórum a helyi településrendezési 
tervről 
Május 27.: hősök napja – ünnepi megemlékezés az I. és 
II. világháborús emlékműnél 
Május 27-ére, kicsipünkösdre ismét megközelíthető lett a 
Szentháromság-szobor a Zöld Erdő Vadásztársaság tagjai 
önkéntes munkájának köszönhetően  
Június 2.: a nagycsoportosok búcsúzása az óvodában 
Június 7–11.: könyvheti könyvjáték a könyvtárban 
Június 8.: kulturális gála az általános iskola szervezésé-
ben; Valahol Európában című musical 
Június 16.: ballagás az általános iskolában – a Falunk 
Diákja címet Török Regina és Juhász Zsolt kapta 
Június 20.: tanévzáró  
Június 21–24.: Keresztúrok 
találkozója Sárkeresztúron 
Június 22.: az idén született 
gólyafiókák – Kedves, Kefir, 
Kedvenc – gyűrűzése 
Június 25–30.: bentlakásos 
tábor Vértesbogláron a Sár-
keresztúri Általános Iskolá-
val együtt 

SZAMURÁJ 07 KFT. 
AKCIÓK 

TÁVFELÜGYELETI  
SZOLGÁLTATÁS  

1000 forinttól! 
AKCIÓS  

ESZKÖZCSOMAGOK  
SZERELÉSSEL  

MÁR 27 000 Ft-tól! 
A RÉSZLETEKÉRT  
ÉRDEKLŐDJÖN: 
06-30-9-298-597 
06-30-9-817-396 
06-23-358-723 

www.szamuraj07.hu 
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VISSZATEKINTÉS – EZ TÖRTÉNT 2018-BAN 
Július 2-ától Gáborné Kutasi Katalin lett a Ráckeresztúri 
Mosoly Óvoda vezetője 
Július 2–6.: kézműves tábor  az iskolában 
Július 9–13.: napközis sporttábor  
Július 16–20.: hittantábor a plébánián 
Július 23–29.: székelyföldi barangolás az általános iskola 
szervezésében 
Július elején a Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület 
arany minősítést kapott a X. Országos Szenior Táncfeszti-
válon Gyulán 
Július folyamán új utcanévtáblák kerültek a főút több 
pontjára 
Július 27.: mobilgarázs épült a volt tűzoltószertár udvarán 
Augusztus 1-jétől dr. Bánovics Ilona több mint két évti-
zedes ráckeresztúri gyógyító tevékenyégét követően nyug-
díjas lett, háziorvosi körzetét dr. Mihalicza Ingrid látja el 
Augusztus 1-jétől Petrik Tiborné fogorvosi asszisztens 
huszonhat éves ráckeresztúri szolgálat után nyugdíjba 
ment 
Augusztusban a Szív Csücske Alapítvány pályázati támo-
gatással nyári tábort szervezett Csolnokon több gyereknek 
Augusztusban fedett homokozó került a játszótérre, 
melyet Rókás György vállalkozó adományozott 
Augusztus 20.: megemlékezés a Szent István-szobornál a 
BOR-ÁSZOK Dalárda szervezésében, majd ünnepi szent-
mise és kenyérszentelés a templomban 
Augusztusban a 2017 decemberében elnyert kormányzati 
támogatásnak köszönhetően sor került az óvodában a 
nyílászárók cseréjére, tisztasági festésre.  
Augusztus végén az önkormányzat jövedelemhatártól 
függetlenül nyújtott óvoda- és iskolakezdési támogatást a 
családoknak.  
Szeptemberben ötéves lett a Ráckeresztúri Hírmondó 
Szeptember 1.: tanévnyitó ünnepség az iskolában 
Szeptember 14.: Játsszunk mindannyian! – játékos dél-
előtt az óvodában 
Szeptember 16.: templombúcsú  
Szeptember 22.: piloxingparti a tornacsarnokban Pruma 
Nikolett vezetésével 
Szeptember 28.: zenés időutazás az idősek napja alkalmá-
ból – R. Kárpáti Péter, Pászthy Viki és Lakatos Dóri   
műsora 

Októberben hosszú folyamat eredményeként megújult a 
szennyvíztisztító telep Ráckeresztúron. Az 1,1 milliárd 
forintos beruházás Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas és 
Gyúró települések együttes pályázatából valósult meg. 
Október 1–7.: Országos Könyvtári Napok – Kreatív 
kuckó: kézműves foglalkozás; memóriabajnokság; könyv-
tárismereti játékok; emlékezés az aradi vértanúkra 
Október 4-étől bevezették a súlykorlátozást a Ráckeresz-
túron is áthaladó, 6204. számú főúton. A 7,5 tonnánál 
nehezebb össztömegű tehergépkocsikat kitiltották a Mar-
tonvásár–Ráckeresztúr közötti útszakaszról 
Október 6.: szüreti felvonulás és bál a Ráckeresztúri Is-
kolásokért Alapítvány szervezésében 
Október 16.: szüreti délután az óvodában 
Október 23.: községi ünnepi megemlékezés és koszorú-
zás a Hősök kertjében álló emlékműnél 
Október 27.: az önkéntes tűzoltók rendszerbeállító gya-
korlata a dunaújvárosi katasztrófavédelmi kirendeltség 
szervezésében a kastélynál  
November 11.: 11-11-11 – gyertyagyújtás az I. világhábo-
rús emlékműnél 
November 14.: a helytörténeti klub vendége Szakmány 
János, téma: a sibálás 
November 23.: közmeghallgatás 
November 24.: Ráckeresztúron élő határon túli magya-
rok találkozója 
December 2.: advent első vasárnapján az óvodások ad-
tak műsort, majd gyújtották meg az első gyertyát a község 
adventi koszorúján 
December 6.: Mikulás az óvodában, iskolában 
December 6–21.: karácsonyi nyereményjáték a könyvtárban 
December 9.: második adventi gyertyagyújtás, az iskolá-
sok adtak műsort 
December 12.: adventi jótékonysági vásár a tornacsar-
nokban az iskola szervezésében 
December 16.: a harmadik adventi gyertya meggyújtása a 
civil szervezetek közreműködésével 
December 21.: iskolai karácsonyi ünnepség 
December 23.: a negyedik adventi gyertya meggyújtása, 
az egyházközség hittanosai készültek ünnepi műsorral 
December 24.: az éjféli mise előtt betlehemes játék a 
templomban a hittanos gyerekek előadásában 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

A Magyarországi Református Egyház  
Ráckeresztúri Drogterápiás Otthona  

programvezető  
munkakörre keres munkatársat.  

 

A programvezető fő feladata a teljes terápiás 
program szervezése és figyelemmel kísérése,      
a Misszió értékeinek, érdekeinek képviselete, 
kapcsolattartás a külső szakmai és társadalmi 
szereplőkkel.  
 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és 
motivációs levéllel az  

eszter@kimm.hu e-mail-címen. 

FELHÍVÁS 
 

Kérjük, aki bármilyen emléket őriz a ráckeresztúri 
önkéntes tűzoltókról, ossza meg velünk – legyen 

az történet, fény-
kép, dokumen-
tum vagy akár 
egyenruha, sap-
ka, jelvény, iga-
zolvány. 

Idén lesz az 1889-ben létrejött Önkéntes Tűzoltó 
Testület megalakulásának 130. évfordulója, mely-
ről szeretnénk méltóképpen megemlékezni.  
     Köszönjük segítségüket! 

 

Ráckeresztúri Helytörténeti Klub  
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Karácsony az iskolában 
 

Hagyományainkhoz hűen, az elmúlt év végén is nyitott kapukkal 
tartottuk meg iskolánkban a karácsonyi ünnepséget. Nagy örö-
münkre telt ház volt a tornateremben, mert nemcsak a fellépő 
gyerekek szülei tiszteltek meg jelenlétükkel, hanem a falu alpol-
gármesterei, képviselőt-estületének tagjai, a Mosoly Óvoda ve-
zetése, a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány kuratóriumi 
tagjai, civil szervezetek képviselői, nyugdíjas pedagógusok és 
községünk érdeklődő lakosai is ott voltak szép számmal. 
     Elsőként a művészeti csoport lépett fel Karácsonyi kántálás 
című táncukkal, amit Bodó-Bán Enikő tanárnő tanított be. Utá-
nuk a legkisebbek szavaltak karácsonyi verseket: az első osztá-

lyos Mónos Csilla, Er-
dődi Réka, Kovács 
Boglárka és a másodi-
kos Tamás Gréta. Majd 
iskolánk igazgatónője, 
Gergics Mihályné szólt 
pár szót az ünnep alkal-
mából, és felkérte a 
képviselő-testület meg-
jelent tagjait, hogy ad-
ják át az osztályoknak a 

tőlük kapott ajándékcsomagokat. A községi képviselő-testület 
megszavazta ugyanis, hogy osztályonként tíz-tízezer forint ér-
tékben vásároljunk játékokat, sportszereket tanulóinknak. Na-
gyon köszönjük ezúton is!  
     Több meglepetést is tartogatott ezen kívül is a műsor. Nagy 
sikert aratott alkalmi zenekarunk: Varsányi Ádám (billentyű), 
Osán Dániel (gitár) tanár bácsik és Kucsera Máté (klarinét) 8. 
osztályos tanuló a Jingle Bells című közismert karácsonyi dalt 
adták elő többféle stílusban.  
     Az alsós színjátszó csoport szeptember óta működik ebben a 
felállásban, és máris nagyszerű darabot adtak elő, amelynek 

címe: A csillagok közt 
szeretnék élni. 
Drozdikné Nagy Ágnes 
Tünde álmodta szín-
padra, és tanította be a 
gyerekeknek, ami nem 
jöhetett volna létre, ha 
nem áll mögötte egy 
nagyszerű, segítőkész 
szülői csapat. Köszön-
jük az ő segítségüket is!  
Itt szeretném megemlí-

teni a hetedikes gyerekek munkáját, akik a hangosításért feleltek 
egész este és a próbákon is, teljesen önállóan, felnőtt segítség 
nélkül. Hibátlan munka volt, köszönjük szépen! Felső tagozatos 
gyerekek is szavaltak: az 5. osztályos Jankovics Kincső és a 
nyolcadikos Horváth Hunor.  
     A felső tagozatos színjátszók Dickens Karácsonyi énekének 
rövidített változatát adták elő Gajdó Rita magyartanár rendezé-
sében. Zárásként pedig mi, pedagógusok álltunk ki a közönség 
elé, és énekeltünk el zenei kísérettel három karácsonyi dalt, így 
kívánván mindenkinek áldott ünnepeket. 

Pintér Piroska   

Jótékonysági vásár 
 

Az iskola szülői munkaközössége a sokéves hagyományok-
nak megfelelően karácsonyi vásárt szervezett 2018. decem-
ber 12-én.  
     A tornaterembe belépve már a karácsony hangulatát idéz-
te a sok-sok vásáros: a fahéj és fenyő illata, az apró csengők 
csilingelése, a felcsendülő karácsonyi dallamok, a gyermeki 
kacaj. Nemcsak az osztályok árulták portékáikat, hanem kül-
sős árusok is meghívást kaptak. A vásár előtti napokban, 
hetekben nagy szorgalommal és lelkesedéssel készültek az 
osztályok: asztaldíszeket, apró ajándékokat, kopogtatókat, 
gyertyákat, naptárakat, karácsonyfadíszeket, sőt még mese-
könyvet is készítettek, sokszor szülői segítséggel. A mézes-
kalács, a palacsinta, muffin, a forró csoki, de a finomabbnál 
finomabb házi sütemények sem hiányozhattak az osztályok 
asztalairól. Sőt: tengeri malac is gazdát cserélt ezen a napon. 
A külsős árusoknál mézet, gyertyákat, cserépedényeket, 
nyakláncokat, adventi és karácsonyi kézműves termékeket, 
sőt még horgolt sálat, ágytakarót vagy papírfonással készült 
manókat is vásárolhatott a betérő kedves vendég. A vásáron 
befolyt pénzösszegek adományként az iskola diákjait illették meg. 
     Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a szülői munkakö-
zösségnek a segítségért, a szervezésért! 
     Szeretnénk köszönetet mondani az önkormányzatnak, 
hogy biztosította számunkra a termet! Reméljük, hogy a ha-
gyomány nem szakad meg, és 2019 decemberében is sikerül 
majd karácsonyi vásárt rendeznünk.  

Drozdikné Nagy Ágnes Tünde DÖK 

Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönjük az etyeki Breed Invest Kft. 
nagylelkű támogatását a karácsonyi     
csomagok megvásárlásához.  

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata  

A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola minden 
diákja, tanítója és tanára nevében szeretnénk köszönetet 

mondani az önkormányzatnak, a  
polgármester asszonynak és a képviselő-testületnek azért a 
sok szép karácsonyi ajándékért, amely az iskola karácsony-
fája alá került. A társasjátékokat, a kártyákat, a kockákat, a 

labdákat, a homokozó játékokat a gyermekek a szünet 
után birtokba vették!  

Szeretnénk még köszönetet mondani  
Gajdó Lászlóné Panninak, aki mindezeket  

megvásárolta és elhozta nekünk. 
Köszönjük szépen! „Mert jónak lenni jó!” 

 

Az iskoláról dióhéjban 
 

Az utóbbi időben viszonylag kevesebbet olvashattak a Hír-
mondó olvasói iskolánkról, ez azonban nem jelenti azt, 
hogy nem történt semmi érdekes az elmúlt hónapokban.  
     A januári Hírmondó 8. és 9. oldalán néhány rövidebb 
beszámolóval szeretnénk megosztani az olvasókkal, milyen 
eseményeken vagyunk túl, illetve milyen eredmények szület-
tek az elmúlt időszakban. 
     A jövőre vonatkozóan felhívjuk a kedves leendő elsőse-
ink szüleinek figyelmét, hogy január 30-án, szerdán, 17 óra-
kor kezdődik az első iskolanyitogatónk, melyre nagy szere-
tettel várjuk a gyerekeket és szüleiket egyaránt. 
     Most pedig következzék néhány beszámoló az elmúlt 
időkről csokorba szedve. 

Iskolavezetés 
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Atlétika és labdajátékok 
 

Tankerületi futóverseny Válon ● Nagyon szép eredmények 
születtek 2018. szeptember 27-én. I. kcs. lány: Maros Vivien     
1. hely, I. kcs. fiú: Makkai Attila 5. hely, II. kcs. lány: Koltai    
Nikolett 4. hely, II. kcs. fiú: Horváth Márk 1. hely, IV. kcs. fiú: 
Hujber Ádám 1. hely, Balog Emánuel 2. hely, V. kcs. fiú: Pintér 
Olivér  1. hely. S akikre még büszkék vagyunk: Somodi Zétény I. 
kcs., Békes Zoltán II. kcs., Marosvölgyi Martin II. kcs., Furján 
Bernadett IV. kcs. 
 

Körzeti diákolimpia elődöntő ● IV. kcs. labdarúgás: 2 győze-
lem, 1 döntetlen, ezzel a körzetünkben jelenleg az 1. helyen 
állunk. Tavasszal visszavágó következik.  
2018. november 30.: IV. korcsoportos fiúk 5+1 labdarúgás a 
DLSZ és a Dunaújvárosi Tankerület szervezésében. Megérde-
melten nyerték meg a fiúk a tornát: 1. hely! A torna legjobb játé-
kosa Somodi Levente. Csapattársai mindkét alkalommal: Balog 
Emánuel, Hujber Ádám, Pintér Olivér, Ferenczi Dávid, Varga 
Lóránt, Bendák Gyula, Legendi Milán és Komlódi Gergő. 
 

Iskolánk idén ismét együttműködési megállapodást kötött az 
MLSZ-szel. Az intézményi Bozsik-program keretein belül már 
két kinti tornán is részt vettek a 2008-ban és 2009-ben született 
focistáink. 
 

Az MKOSZ szokásos dzsemboriját decemberben rendezték 
meg a Tóvárosi Általános Iskolában, ahol az 1. és 2. osztályo-
sok sor- és váltóversenyen, a 3. osztályosok Add tovább! játé-
kon vettek részt. 
 

A MKSZ kézilabda-fesztiváljaira februárban, áprilisban és június-
ban kerül sor, addig is Bognár Edit és Fekete Éva kezei alatt 
edződnek a gyerekek. 
 

Endrődi Noémi 

Versenyeredmények 
 

2018. december 8-án voltam egy fizika-
versenyen, melyet a Székesfehérvári 
Teleki Blanka Gimnázium és Általános 
Iskolában rendeztek meg. Örültem a 
helyszínnek, mert ott már többször is 
versenyeztem, és így hazai pályán 
éreztem magam. Ezzel sikerült egy 
kicsit csökkentenem az izgatottságo-
mat, ugyanis az volt az első fizikaverse-
nyem. Én értem oda először, ezért volt 
időm felkészülni lélekben a feladatokra. 
Kellett is, hogy tudjak koncentrálni, mert először egy elektromos 
mérést kellett elvégezni és dokumentálni, amit még azelőtt 
sosem csináltam. Meg is küzdöttem vele, de végül sikerült meg-
oldanom. Utána tesztet írtunk matematikai és fizikai kérdések-
ből. Ez már jobban ment, mert ebből már rutinosabb vagyok, és 
sikerült is többnyire helyesen válaszolnom, persze voltak olyan 
kérdések, amik rajtam is kifogtak. Ezután kaptunk egy kis időt, 
hogy felkészüljünk az utolsó feladatra, amely abból állt, hogy be 
kellett mutatnunk kedvenc mérésünket vagy egy új, általunk 
kitalált mérést mérleggel. Én a fizikatanárommal, Osán Dániel-
lel olyan eszközt készítettem, amellyel egy test üregességét 
lehet megállapítani. Nagyon sokat dolgoztunk rajta, mire sike-
rült elkészíteni, és a bemutatást is többször elpróbáltuk. Ott a 
helyszínen kiderült, hogy csak 3 percünk van arra, hogy ismer-
tessük az eszközt (ez nekem a próbákon 12 percbe telt), úgy-
hogy gyorsan át kellett gondolnom, hogy mik a legfontosabbak, 
és csak azt tudtam elmondani. Ezek után már csak izgulni kel-
lett, hogy vajon hányadik helyet sikerült megszereznem. Hamar 
összesítették a pontokat, és már jött is az eredményhirdetés. 
Az első helyezettől kezdték, az én nevemet mondták ki először. 
Nagyon megörültem, hogy sikerült megnyernem. Úgy érzem,  
ezek után nem ez lesz az utolsó fizikaversenyem. Izgatottan 
várom a következőt. 

Ferenczi Dávid  (8. b) 
 

* * * 
A HEBE Kft. által szervezett Mindent a KUTYÁKRÓL! országos 
levelező csapatversenyen 3. osztályos tanulóink 2. helyezést 
értek el 120 jelentkező közül. Az egy forduló során megismer-
kedtek a vakvezető 
kutyák kiképzésével, 
játékos feladatlapot 
oldottak meg, könyv-
tári kutatómunka után 
lapbookot készítettek, 
valamint figyelemfel-
keltő plakátot rajzol-
tak vakvezető kutyák-
ról munka közben. 
Kreativitásukat rövid párbeszédes történetírással is megmutat-
hatták. A csapat tagjai: Sörös Mira, Mádai Kíra, Glócz Zsuzsan-
na, Dienes Regina. Felkészítő tanár: Dienesné Zsebi Regina. 
Nagyon büszkék vagyunk rájuk!                                                ■ 

EGYHÁZKÖZSÉGI FARSANG 
2019. március 2., szombat, 

Tornacsarnok 
 

A jótékonysági farsang részletes programja a 
februári Ráckeresztúri Hírmondóban  

jelenik meg. 
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Édesítőszer a kertben 
 

A természetes, de kalóriaszegény édesítőszerek 
nem éppen olcsók. Van egy alternatív megoldás a 
cukor helyettesítésére, sztíviát ugyanis akár házilag 
is termeszthetünk. A sztívia vagy más néven édes-
fű eredetileg Közép- és Dél-Amerikában őshonos 
növény, édesítő és gyógyhatása régóta ismert a 
kontinensen. 
     Akár egy cserépben vagy balkonládában, az 

erkélyen is tartható tavasztól őszig. Évelő növény, de a 
fagyokra érzékeny, így teleltetni fagymentes helyen kell 
egy folyosón vagy a lakásban. 
     Magot és palántát is kaphatunk nagyobb kertésze-
tekben, utóbbi jobban garantálja a bő termést. A sem-
leges vagy közömbös kémhatású virágföld tökéletesen 
megfelel az ültetéshez, így az általános virágföld is jó. 
Ebből a biotrágyával kezelt az ideális. 
     A nem kimondottan forró, de kellemes nyári me-
legben fejlődik a leggyorsabban, a keleti fekvésű erké-
lyek, enyhén árnyékolt sarkok is megfelelnek. Ha kis-
kertbe ültetjük, a gyomlálásnál legyünk óvatosak, mert 
az ágai nagyon törékenyek. Kártevőktől, betegségektől 

nem kell tarta-
ni, édes levelei 
a kártevőket 
elűzik, ezért 
biokertekben 
védőnövény-
ként is tartha-
tók. 
     A levelek 
betakarítását 
folyamatosan 

is végezhetjük, ha pedig nincs lehetőség teleltetni, ok-
tóberben, az első fagyok előtt az összes levelet leszed-
hetjük. Legjobb reggel szüretelni, így a legjobb ízű 
alapanyagot használhatjuk fel. Házi körülmények kö-
zött is jól szárítható, sokáig eláll: akasszuk jól szellőző, 
száraz, hűvös helyre szárastul. Ha már morzsolható, 
tegyük el papír- vagy vászonzacskókba. 
     Bár ezek a levelek nem lesznek olyan erősen éde-
sek, mint a kivonatok, teába, gyümölcslevesekbe mégis 
remekül használhatók, vízzel összeforralva pedig szi-
rupként pudingba, édességekbe is tehetjük őket. A 
sztívia levelét nemcsak a fogyókúrázók, de a cukorbe-
tegek is alkalmazhatják édesítésre, hiszen nem emeli 
meg a vércukorszintet. Nem roncsolja a fogakat, és 
tele van ásványi anyagokkal: magnézium, mangán, cink 
és vas, de A- és C-vitamin is található benne. 

KL 
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JÁTÉKOS ANGOL  
 
 
 
 

Here is the beehive 
 

Here is the beehive. Ez itt a méhkas.  
But where are all the bees? 
De hol vannak a méhek? Hiding away where nobody sees. 
Elbújtak, senki ne lássa őket. Here they come flying out of 
their hive.  
Most repülnek a méhkasból elő. One, two, three, four, five! 
Egy, két, há’, négy, öt. Buzz up high. Buzz down low. 
Zümmögnek fent magasan, lent mélyen. Buzzing fast. 
Buzzing slow. 
Zümmögnek gyorsan, 
lassan. Buzz to the 
left. Buzz to the right. 
Zümmögnek balra és 
jobbra. Buzz all day 
but sleep at night. 
Zümmögnek egész 
nap, de éjjel alszanak. 
 

Kezeink összekulcsol-
va, ez lesz a méhkas. Belehallgatunk, hogy halljuk-e a züm-
mögést. A számolásnál az ujjaink lesznek a méhek, és a két 
kezünkkel mutatjuk, merre repül a kis csapat. 
 

Ajánlott videó: Super Simple Songs – Here is the beehive 
 

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

 

Baki-Nadu Judit 

Gondolatébresztő… 
 
 

„A barát az az ember, aki mellett 
hallgathatok, más szóval nem kell 
tőle féltenem belső kertjeimet,     
hegyeimet, vízmosásaimat és sivatagaimat, 
mert nem fog beléjük taposni.” 

 
 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
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Bemutatkozom 
 

Szívesen fogadom és olvasom a 
Ráckeresztúri Hírmondót! Szere-
tek tájékozódni a község életéről, 
az emberekről, a programokról. 
Érdekel, ki, kicsoda, mi történik 
itt, és merre tartunk. És miért? 
 

Tíz éve élek Ráckeresztúron. 
     Heves megyében születtem, 
Budapestről költöztem ide. Von-
zott a település családias, nyugodt hangulata. 
     Mérlegképes könyvelői, bérügyintézői és adótanács-
adói végzettségem van többek között. Főként gazdasá-
gi társaságok adminisztrációs, könyvelési- és bérszám-
fejtési feladatait végzem vállalkozási formában. 
 

Ide költözésemkor nem ismertem itt senkit. Mostanra 
sok ismerősöm lett. 
     Remélem, a Válaszol az adótanácsadó rovatban meg-
jelenő írásokkal naprakész információkkal tudom segí-
teni a közösségünket! 
 

Majoros Anna 
az Onari Számviteli Vállalkozás vezetője 

Válaszol az adótanácsadó 
 

Minden év eleje bővelkedik adóváltozásban, és ennek 
kapcsán az adózók és vállalkozók kérdéseinek se 
szeri, se száma. 

 

Tényleg hét hosszú hétvége lesz 2019-ben? 
 

Igen! Az elsőn túl is vagyunk, ez volt az újévi hosszú hétvége.  
A továbbiak így alakulnak: 

március 15-től március 17-ig: 3 napos ünnep, 
április 19-től április 22-ig: húsvéti 4 napos ünnep, 
június 8-tól június 10-ig: pünkösdi 3 napos ünnep, 
augusztus 17-től augusztus 20-ig: 4 napos ünnep, 
november 1-jétől november 3-ig: Mindenszentek 3 napos 
ünnepe, 
december 24-től december 29-ig: karácsonyi 6 napos ünnep. 

A munkanapok és pihenőnapok cserélődnek az alábbiak szerint: 
augusztus 10., szombat munkanap, de augusztus 19., hétfő 
pihenőnap; 
december 7., szombat munkanap, de december 24., kedd 
pihenőnap; 
december 14., szombat munkanap, de december 27., péntek 
pihenőnap. 

 

A nyugdíjas munkavállaló nettó bére emelkedik? 
 

Igen. 2019. január 1-jétől a nyugdíjas nem minősül biztosított-
nak a munkaviszonya után, ezért járulékfizetési kötelezettség 
nem terheli. A munkabéréből 15% személyi jövedelemadót kell 
vonni a munkáltatónak, más adó nincs. Így a munkavállalónak a 
bruttó kereset 85%-át fizeti a munkáltató. 

 

Gyermekek után növekszik-e a családi  
adókedvezmény? 

Igen, de csak a két kedvezményezett eltartott esetén! 
2019-től érvényes kedvezmények az alábbiak. 
A kedvezmény mértéke eltartottanként és havonta (a könnyebb 
érthetőség miatt, ez általában munkavállalók esetén a bruttó 
bért jelenti): 

egy eltartott esetén 66 670 Ft, 
két eltartott esetén kedvezményezett eltartottként 133 330 Ft, 
három vagy több eltartott esetén 220 000 Ft eltartottanként, 

összeggel csökkenthető az összevont adóalapba tartozó jöve-
delem. 
Tehát a fentiekből az következik, hogy maga az adókedvezmény 

egy gyermek után 10 000 Ft, 
két gyermek után 20 000 Ft gyermekenként, 
három vagy több gyermek esetén 33 000 Ft gyermekenként 

havonta. 
 

Változott-e az egészségügyi szolgáltatási járulék  
összege? 

 

Igen. Annak a magánszemélyeknek kell ezt a járulékot fizetni, 
akinek nincs munkahelye, munkanélküli ellátást nem kap, nincs 
biztosítása. Ez az összeg 7500 Ft/hóra (250 Ft/napra) nőtt 
2019. január 1-jétől. A januári összeget 2019. február 12-ig kell 
megfizetni. 
 

Mikor lesz az egyéni vállalkozók személyi jövedelem-
adó bevallás határideje? 

 

Itt változás van! A határidő a magánszemélyek bevallási határ-
idejével lett azonos, azaz 2019. május 20-a. Eddig az időpontig 
kell az adót is megfizetni. Az egyéni vállalkozók adóbevallását a 
NAV fogja elkészteni, most első ízben. A NAV csupán egy ter-
vezetet készít, melyet a vállalkozóknak ki kell egészíteniük 
bevételi és költséginformációkkal. 

Milyen változások érintik a vállalkozásokat? 
 

A vállalkozások sokfélesége miatt nem lehet teljes körűen vála-
szolni erre a kérdésre. Egy-két információ, változás 2019. január 
1-jétől. 

A vállalkozásoknak januártól cégkapun kell beküldeni a beval-
lásokat. 
A cégvezetőknek lehetőségük van ügykezelőket megbízni az 
értesítési tárhelyükön keresztül. 
Mivel a nyugdíjas munkavállalók biztosítotti jogviszonya meg-
szűnt 2018. december 31. nappal, ezt a tényt be kell jelenteni 
az adóhatóságnak 8 napon belül. 
Az egészségügyi hozzájárulás helyett szociális hozzájárulással 
kell számolni. 
A számviteli törvényben változott, hogy a kétszázezer forint 
érték alatti tárgyi eszközök egy összegben költségként elszá-
molhatóak. Ezt a vállalkozások is alkalmazhatják, amennyiben 
a vállalkozás saját számviteli szabályzata is így rendelkezik. 
Figyelmet érdemel, hogy a késedelmi pótlék mértéke változott. 

 

Mennyi lett a minimálbér? 
 

A minimálbér 2019-ben bruttó 149 000 Ft/hó, a garantált bérmi-
nimum (a legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörök-
ben) bruttó 195 000 Ft/hó. 
 

–onari 
 

(Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a fentebb leírtak szakmai 
iránymutatásnak minősülnek. Egyedi ügyekben célszerű sze-
mélyre szabott tanácsadást kérni a szakemberektől. – a szerk.)  

Fontos linkek 
 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal: www.nav.gov.hu 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: www.oep.hu 
Ügyfélkapu, Cégkapu: www.magyarorszag.hu 
Magyar Államkincstár: www.allamkincstar.gov.hu 
Nyugdíj-kalkulátor: kalkulator.onyf.hu 
Jogi oldalak gyűjtőhelye: www.jog.lap.hu 

§ 
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A nosztalgia hullámvasútján 
Bohém rapszódia 

 

Elolvastam néhány kritikát. Lehúzták. Elolvastam a nézők komment-
jeit. Ők odáig voltak érte. A mozi pénztára előtt azon gondolkodtam, 
vajon bennem melyik győz ma este. A vitriolos tollat szorongató 
néhai újságíró vagy a lelkes és elnéző rajongó? 
     Másfél órán keresztül küzdött a lelkemben a kettő. Noha a tömör 
ítéletet fájó szívvel, de meghoztam vagy húsz perc után. A Bohém 
rapszódia ugyanis egyértelműen rossz film. Még annál is rosszabb, 
mint amire számítottam. 
     Kezdjük a szereplőkkel. Sajnos nem kérdés, hogy az Irigy Hón-
aljmirigy-es srácok az Egy bajszos férfi című opusukban jobban 
hozták a figurákat, mint itt a neves amerikai és angol színészek. Jó, 
talán Brian May klónját sikerült megtalálniuk, de amikor először 
megláttam Freddie Mercury szerepében Rami Maleket, erősen za-
varba jöttem. 
     Pedig az igéző tekintetű egyiptomi fiú beleadott apait-anyait. 
Ráadásul olyan fogazatot kapott, hogy valószínűleg azóta is logopé-
dushoz jár. A srác mégis egyszerűen leesett a vászonról. És ez nem 
az ő hibája. A rendező lökte le, aki a főszereplőből egy érzelgős, 
szentimentális, önmagát kereső, törékeny széplelket formált. Aki 
szinte bűnbánó fejjel vesz részt a saját, orgiáknak is beillő partijain. 
És aki mintha ezt az egész csodálatos őrületet – ami nem mellesleg 
az élete volt – nem is akarná. Vagy nem így, vagy csak önmagát 
marcangolva. 
     Oké, (sajnos) nem ismertem személyesen Freddie Mercuryt. 
Nem tudom, milyen ember volt. Azt sejtem, hogy a színpadot mikro-
fonállvánnyal felszántó, a müncheni években a kontrollt kissé (vagy 
hát teljesen) elveszítő rocksztár arca mögött rejtőzött egy sebezhe-
tő, érzékeny, vívódó művész. De ennek a zseninek a személyiségét 

csak erre lecsiszolni, ennyire kilúgozni 
és konszolidálni: egyszerűen vétek volt. 
     Nem tudom, kiknek készült ez a film. 
Talán nyolcéves kisiskolásoknak, akik a 
„ B e v e z e t é s  a z  a n g o l s z á s z 
rocktörténetbe” című tanórán ülnek 
csillogó szemmel. Vagy a már nagyma-
ma korú, első Queen-rajongóknak, akik 
nem merik vállalni az unokáik előtt, 
hogy ők is voltak „bohémek”. Nem tu-

dom, nem értem, nem bírok rájönni. És az sem oldja meg a rejtélyt, 
hogy állítólag a három többi tag kívánsága volt ez a hatos karikás 
verzió. Miért? 
     Egy biztos, az alkotók klisét klisére halmozva fárasztóan túltolták 
az érzelmi szálakat, viszont éppen ott, amikor igazán helye lett vol-
na súlyos mondanivalónak, valódi érzelmeknek, hátrahőköltek. Egy 
AIDS-szel küzdő, az életével és a halálával szembenéző embert 
már nem mertek igazán megmutatni. Bár talán jobb is, hogy ezzel a 
harmatgyönge, ám hatásvadász forgatókönyvvel nem merészkedtek 
a halálos ágyig. 
     S hogy a fentiek ellenére mégiscsak küzdött bennem a finnyás 
kritikus és a nagyvonalú megbocsátó? 
     A rendezők óriási mázlija, hogy a film célközönsége negyven 
felett jár. Ez pedig az a pálya, ahol már mindenki hajlik a párás 
nosztalgiára. És néhány jól előadott dal, egészen élethű koncert-
részlet a Wembley-ben képes meglágyítani még a legszőrösebb 
szívű ítészt is. 
     De a hiányérzet még napok után is masszívan kísért. Nehéz 
beletörődni, hogy ennyi pénzből, ennyi energiából ennyire futotta. 
 

Koncz Veronika 

ZOOM 

Mozik a közelben 
 

Cinema City Alba Plaza – Székesfehérvár, 
Palotai út 1. �06-80/800-800 
Barátság Mozi – Székesfehérvár, III. Béla 
király tér 1. www.baratsagmozi.hu  
�06-22/313-175; 06-70/310-7056; 06-70/682-0234 
Cinema City Campona – Budapest, Campo-
na üzletközpont �06-80/800-800 
Dózsa Mozi – Dunaújváros, Dózsa György 
tér 1. www.dmc.hu �06-25/409-809 

Programajánló 
Színház, koncert, kiállítás 

 

Az ember tragédiája 
A Székesfehérvári Vörösmarty Színházban január 
30-án, szerdán játsszák Madách Imre tragédiáját 
(bérletes előadás). A ráckeresztúri általános iskolá-
ból többen is megtekintik a darabot, élményeikről, 
véleményükről következő lapszámunkban hírt 
adunk. 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 8. 
Telefon: 06-22/512-100 
E-mail: info@vorosmartyszinhaz.hu 
 

A zene természete – Agroverzum-avató 
Kamarakoncert a Beethoven Múzeumban 2019. 
február 16-án, szombaton 17 órakor 
Tervezett műsor: 
Beethoven: Szerenád, op. 25 (fuvolanégyes); Boro-
gyin: Polovec táncok az Igor herceg c. operából; 
Dvořák: Humoreszk; Verdi: Andantino A végzet 
hatalma c. operából; Mendelssohn: Vágyódás;  
Debussy: Golliwogg’s Cake-Walk; Albeniz: Tango  
Cím: 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. 
Telefon: 06-22/569-500 
 

„Matrica” Múzeum 
A múzeum névadója „Matrica” (ejtsd: mátrika), a 
római korban Százhalombatta területén elhelyezke-
dő település. A hajdani kúriaépületben kialakított 
intézmény helytörténeti múzeum, a történelmet a 
helyben talált tárgyak mutatják be. Az állandó kiál-
lítás egyetlen osztatlan térben kalauzolja végig a 
látogatókat a jégkorszaktól egészen a XIX. száza-
dig.  
Cím: 2440 Százhalombatta, Gesztenyés út 1–3. 
Telefon: 06-23/354-591; 06-23/540-070 
E-mail: info@matricamuzeum.hu 
 

Vincze Mátyás papírmerítő kiállítása 
A nagyüzemi papírgyártás elterjedése ellenére máig 
van becsülete a papírkészítés ősi technikájának, a 
különleges merített papírnak, amivel egészen egye-
di, míves tárgyakat, kiadványokat lehet létrehozni. 
A székesfehérvári Vincze Mátyás huszonöt eszten-
deje foglalkozik ezzel a csodálatos mesterséggel: 
munkáiból január 7-én nyílt kiállítás Székesfehérvá-
ron, a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtárában. A tárlat 2019. február 9-ig látha-
tó a könyvtár nyitvatartási idejében.  
Cím: 8000 Székesfehérvár, Széna tér 16. 
Telefon: 06-22/313-045; e-mail: szena@vmk.hu 
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Színes programok egész évben 
 

A ráckeresztúri könyvtár 2018-ban is változatos progra-
mokkal várta a fiatalokat s az idősebbeket. Januárban a 
települési értéktár bizottsággal közösen életre hívták a 
helytörténeti klubot, melynek idén három rendezvénye 
volt: az első a magyar kultúra napján, majd Szili István-
né, az ercsi Szapáry Péter Honismereti Klub vezetője 
volt a vendég. Májusban könyvbemutatót szerveztek a 
ráckeresztúri gyökereit megtaláló Máday Norbert és La-
katos Tamás családfakutató részvételével. Ősszel Szak-
mány János elevenítette föl a régi keresztúri népszokás-
hoz, a sibáláshoz fűződő emlékeit. 
     Idén is megrendezték a Wass Albert-felolvasást. Már-
ciusban az Internet Fiesta országos rendezvénysorozat 
keretében szabadtéri természetfotó-kiállítás nyílt a köz-
ség természeti értékeit, jellegzetes növény- és állatvilágát 
ábrázoló fotókból. Áprilisban, a költészet napján Murzsa 
Renáta és Kata balladás estjét hallgathatták meg az ér-
deklődők. A Posztolj verset az utcára! akció sem maradt 
el, számos szép költemény került a hirdetőtáblákra, vil-
lanyoszlopokra. Április végén az előszállási színjátszó 
kör A bajusz című darabot mutatta be. A Közösségek 
Hetén a gyerekek helyismereti vetélkedőn vehettek részt, 
melyhez a helyi értékeket bemutató minikiállítás is tár-
sult. A könyvheti nyereményjáték mellett sokakat von-
zott ősszel a kreatív kézműves foglalkozás, s a gyerekek 
a memóriabaj-
nokságnak és a 
könyvtárisme-
reti játékoknak 
is örültek. A 
karácsonyi fel-
adatlapot több 
mint nyolcva-
nan töltötték 
ki. 
     Az intéz-
mény sokrétű 
tevékenységére 
a megyében és 
a megyehatá-
ron túl is felfigyeltek. A Vörösmarty Mihály Könyvtár 
felkérésére Gajdó Ágnes, a könyvtár vezetője Értékeljük 
értékeinket! Helyismereti kutatás Ráckeresztúron címmel elő-
adást tartott Székesfehérváron a helyismereti szakmai 
konferencián. Az Országos Széchényi Könyvtár felkéré-
sére augusztus végén az OSZK-ban rendezett „Cselekvő 
közösségek” szakmai napon ismertette a ráckeresztúri 
könyvtár közösségépítő tevékenységét, kiemelve a tele-
pülési értéktár és a helyismereti kutatás szerepét a mun-
kában.  
     Az esztendő folyamán a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer és az önkormányzat támogatásának köszönhe-
tően számos szép kötettel gazdagodott a könyvállo-
mány, s újabb képekkel, dokumentumokkal bővült a 
helytörténeti gyűjtemény is.                                          ■ 
 

(Az írás megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2018. december 28-i 
számában.) 

A nyitvatartási rend 2019. januártól: 
 

 

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 

Mikulástól karácsonyig  
 

Ez évi utolsó nyereményjátékunk sokakat megmozgatott. Több 
mint nyolcvanan töltötték ki a a karácsonyi ünnepkörhöz kap-
csolódó feladatlapot. A legügyesebbek könyvet nyertek, de 

mindenki 
k a p o t t 
emlék la-
pot és 
v a l a m i -
lyen aján-
d é k o t 
(könyvet, 
n o t e s z t , 
c e r u z á t , 

egyebet). A játékot a székesfehérvári Vörösmarty Mihály 
Könyvtár támogatta a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
keretében. Köszönet Herkli Istvánné Marikának is a felajánlott 
nyereményekért.  

* 
K a r á c s o n y 
előtt számos 
szép új kötet 
érkezett, ame-
lyek közül a 
gyerekek és a 
felnőttek egy-
aránt válogat-
hatnak.  
     A székesfe-

hérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár kötészetén bekötötték a 
Ráckeresztúri Hírmondó elmúlt öt évben megjelent lapszámait, 
melyek helyben böngészhetők.  

* 
Tavaly a programokon összesen 1047 fő vett részt, ebből 565 
fő tizennégy év alatti. A könyvtár havonta átlagosan huszon-
egy napot volt nyitva. Hatvannyolc új beiratkozó volt, 181 olva-
só kölcsönzött rendszeresen. Huszonhat alkalommal igénybe 
vették az olvasók a könyvtárközi kölcsönzést is. Az elmúlt ti-
zenkét hónapban 1607 könyvet kölcsönöztek olvasóink, s 
1469 a helyben használt dokumentumok száma. 
     A könyvtári programokról a megyei lapban és a Ráckeresz-
túri Hírmondóban is rendszeresen beszámoltunk. A település 
életéről januártól decemberig összesen ötvenhat cikk jelent 
meg a Fejér Megyei Hírlapban – a lapkivágatok a könyvtárban 
megtekinthetők, vagy visszakereshetők a feol.hu honlapon. 
     Januártól hosszabb nyitvatartással, érdekes nyereményjá-
tékokkal, kreatív foglalkozásokkal várjuk a könyvmolyokat és 
az érdeklődőket. 
     Jöjjenek/gyertek 2019-ben is! Találkozzunk a könyvtárban! 

gá 
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HEJCE 
 

A mintegy kétszázötven lelkes zempléni község Miskolctól 
hatvan kilométerre található. I. István király 1009-ben az egri 
püspökségnek adományozta. Később, a XV. században huszi-
ták telepedtek le a faluban, ezért a helyiek a településnek azt a 
részét ma is Csehországnak nevezik. A község népi lakóházai-
ról, hallgatag vagy épp suttogva mesélő fáiról, a kicsiny       

Szerencs patak fölött átívelő barokk kőhídjairól és a falu alatt húzódó pincerendszerről egyaránt ne-
vezetes. A Szent István király-templomot emeletnyi magas valódi erődfal veszi körül. A falu központ-
jában áll a 2006. január 19-én lezuhant szlovák katonai repülőgép áldozatainak emlékére készített 
szobor, Szabó László galántai szobrászművész alkotása.  

Katonai emlékpark a Borsó-hegyen ● Emlékpark és 
emlékmű őrzi annak a negyvenkét szlovák katonának 
emlékét, akik tizenhárom évvel ezelőtt vesztették életü-
ket a tragikus repülőgép-szerencsétlenségben.  A repülő-
gép Koszovóból hazatérő szlovák békefenntartókat szál-
lított Szlovákiába, Kassa volt az úti cél. Egyetlen utas, 
Martin Farkaš főhadnagy élte túl a balesetet. A hejceiek 
önzetlenül segítettek a mentésben, s azóta is minden 
évben megemlékeznek a tragédiáról. A Borsó-hegyen 
negyvenkét kopjafát állítottak fel, rajtuk az elhunytak 
nevével, korával, rendfokozatával.  

(Forrás: www.hejce.hu; www.wikipedia.hu) 

LOGIKAI FELADVÁNY (Forrás: www.logikaifeladatok.hu) 
 

 Egy 18 méter mély kiszáradt kútba beleesett egy csiga. Megpróbál felmászni, egy nap 
alatt 5 métert tud megtenni, de éjjel mindig visszacsúszik 4 métert. Hány nap alatt ér a 

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

 

A 2018. decemberi logikai feladvány megfejtése: Szürke Egér sárga ruhát viselt. Nyolc hibátlan megfejtés 
érkezett, a három szerencsés nyertes: Bognár Sarolta, Kerlang Ferencné, Sörös Mira. A nyeremény a 
könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!                                                                                                  

A szerb konyha 
 

A szomszéd népek 
ételei közül a szerb 
konyha ízlése áll legkö-
zelebb a magyaréhoz. A 
fűszeres és erős ételek, 
a sültek, a sütemények 
közül a rétesfélék, 
mindkét nép konyhájá-
nak jellegzetességei 
közé tartoznak. 
     Sligovicával 

(szilvapálinkával) ágyaznak meg a többfogásos ételsornak. A 
szerb konyha kedvelt levese a kiszela csorba – savanyú leves – 
a magyar konyha raguleveséhez hasonlítható leginkább. Tej-
föllel, citrommal ízesítik, erősen bezöldségelik. Finom szerb 
leves a babgulyás is, amely attól szerb, hogy sem rántás, sem 
habarás nem sűríti. A babot sóval, hagymával, paprikával 
ízesítve főzik meg. Tesznek bele valami jóízű füstölt húsfélét 
is. Az északi részeken kolbászt, a déli hegyekben füstölt bir-
kahús csontos részeit. 
     Jellegzetes húsételeik a csevapcsicsa, a plyeszkavica, a 
paznyica. A déli részeken csak borssal, az északi tájakon bors-
sal és paprikával is meghintik a parázson sülteket. 

A gyuvecs a lecsó balkáni megfelelője. Csak éppen nem párol-
ják, mint a magyar lecsót, hanem sütik, és nem önmagában 
adják, hanem a húsos lecsót leggyakrabban rizzsel tálalják. A 
főszerep benne a paradicsomé és a zöldpaprikáé. 
     A vadszárnyasok húsát jól megkenik olajjal, megszórják 
fűszerekkel, aztán nyársra húzva, faparázs felett forgatva 
sütik meg. A legelőkelőbbjét, a fürjet általában vajban párolt 
almával és hagymás babsalátával körítik. 
     Desszertként leginkább valamilyen rétesfélét – csesznicát, 
baklavát – vagy főtt búzából készült édességet – koljivót – 
kínálnak, de például a Vászka tortája (Vasina torta) is igen 
népszerű. 

Hagyományos csevapcsicsa 
 

Hozzávalók: 30 dkg darált marhahús, 30 dkg darált sertéshús, 
10 dkg reszelt hagyma, fél teáskanál szódabikarbóna, só, bors, 
1 teáskanál pirospaprika 
A kétféle darált húst elvegyítjük 1 dl szénsavas ásványvízzel és 
a reszelt hagymával, majd ízlés szerint megfűszerezzük, és jól 
összedolgozzuk. A masszából nedves kézzel ujjnyi rudakat 
formálunk, és legalább 1 órát pihentetjük, hogy az ízek jól ösz-
szeérjenek. Végül roston megsütjük. Kenyérrel, mustárral, felka-
rikázott vagy kockára vágott (lila) hagymával, zöldsalátával tálal-
hatjuk. Kínálhatunk mellé ajvárt és sült burgonyát is. 
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 NYEREMÉNYJÁTÉK  
 

Mi látható a képen? A fotó Rác-
keresztúron készült. Kérdés, hogy 
pontosan hol.  

A megfejtéseket személyesen is 
leadhatják a könyvtárban nyitvatar-
tási időben, vagy elküldhetik a kö-
vetkező e-mail címre: 
  

rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
 

Határidő: 2019. február 5., kedd, 
éjfél  

Az előző lapszámban közölt felad-
vány megfejtése: a állateledel bolt 
bejárata fölötti tábla részlete. Ti-
zenegy helyes megfejtés érkezett, a 
szerencsés nyertes: Novozánszki 
Bíborka. Gratulálunk! A nyere-
mény a könyvtárban vehető át nyit-
vatartási időben. 

ÚTRAVALÓ ÜZENET 

„Boldog, ki várja a telet 
Egy szebb tavasz reményivel!”  

 

* 
 

„Mert a boldogságra kevés 
 csak a jelen, 

A multon épül az s az  
emlékezeten.” 

(Tompa Mihály)  

Színház a színházban 
Molnár Ferenc: Az Ibolya 

 

Évadkezdés a Népszínháznál. Meghallgatások, ajánlko-
zások, szereplőválogatás – tehetséges és kevésbé ráter-
mett színésznőjelöltek sorakoznak a színidirektor irodá-
ja előtt. Ki kap szerepet? Csak a tálentum számít?   
Hisztéria vagy inkább szép szerény művészet? 
 

Tartsanak velünk, és legyenek részesei egy ízig-
vérig „színház a színházban” produkciónak! 
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Mini vegyes-
boltunkban 

(Hősök tere 1.) 
szeretettel várjuk régi 

és új vásárlóinkat 
megújuló  

füstöltáru-választékunkkal.  

 
Kínálatunk:  

 

hurka (májas és véres-zsemlés) 
sütni való kolbász 

kedden és csütörtökön friss sertés- és csirkehús 
 

Sertéshús 800 Ft/kg-tól 
 

Csirkehús – farhát: 149 Ft/kg 
nyak: 219 Ft/kg, láb: 99 Ft/kg,  

szárny: 490 Ft/kg, comb: 440 Ft/kg 
 

Nyitvatartás: 
keddtől péntekig 8-tól 16 óráig,  

szombaton 8-tól 12 óráig 
 

Bankkártyás fizetés  
lehetséges! 

 
 
 

 

Húsrendelést  
felveszünk! 

 
Nagyobb mennyiség 

esetén  
házhoz szállítást  

vállalunk! 


