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Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja

Puha ostorával keletre suhint,
Szakad az ég és lelép a virradat;
Aztán elbolyong szerte a határban
Tavaszban, őszben, télben vagy a nyárban
S elpihen a nádon s az erdők alatt.
Pihen az érc is: néma, ősi fészek
Most nem ringatja a kopott vasszívet,
Aztán jön a dél s újra megdobban,
Zengő kondulással újra kilobban
És tenyerére veszi a Kenyeret.
Itt elidőzik. Hosszabban szól és száll
(néhol – tudjuk – öreg a harangszó…)
S az Úr Angyalát is el kell kísérni,
Esőben napot, napban esőt kérni
És Nándorfehérvárról is esik szó….
Délután alszik. Néha rakoncátlan
Szélkölykök táncolnak fészke peremén,
Bolyongó lélek is akad akárhány,
Reszketve dohos régi bűnök árnyán
S kézen kell fogni, hogy ne féljen szegény.
Aztán csak Haza! Mert mire hazaér,
Ámbár a járást ismeri már régen,
Bárányfelhőkön és alkonyi árnyon
Lelkeket ringató szárnytalan szárnyon…..
Bizony, a csillag már fent van az égen.
Szép estéli csillag, búcsúzó csillag.
Fáradtan cseng-bong reszkető sugarán,
Az öreg szíveket még meglegyinti,
A gyerekeket álomra inti
És elhal a temető álmos alkonyán.
Vége. Talán csak halottak hallják,
Aztán a nagy éjszakában leng, mesél.
A régi sírokat megsimogatja,
Régi bánatokat elcsitítgatja,
S aki élt valaha, most újra él.
Szárny ölelését mindenek érzik,
Benne a Jóság örök csillagait,
De múlik az éjjel, fárad az álom,
Virradat ébred mindig új világon
S a harang kiröpteti új fiait.

Jól vizsgázott az önkormányzat
Visszatekintés – Ez történt 2019-ben
Forgalmi változások, új táblák
Karácsonyváró képekben
Irány a könyvtár! – Számvetés és tervek
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Szent Kereszt Gyógyszertár
(Hősök tere 4/5.; 25/455-812)
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00

Gyógyszertári ügyelet

Egészségház
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804)
Háziorvos: Dr. Mihalicza Ingrid
06-20/852-0350
Asszisztens: Németh Éva, Bakonyi Éva
Mindkét körzet közös rendelési ideje:
Hétfő: 9.00–14.00
Kedd: 9.00–14.00
Szerda: 13.00–16.00; 16.00 és 17.00
óra között csak előzetes egyeztetés
után, a munkából hazaérkezett dolgozók részére
Csütörtök: 9.00–14.00
Péntek: heti váltásban 8.00–12.00, illetve 12.00–16.00 között
Vérvétel (bejárat az udvar felől)
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20., telefon: 06-25/517-900, 06-25/517-902;
e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu)
Polgármester: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (06-20/239-7255)
polgarmester@rackeresztur.hu
Szabadsága idején a polgármester helyettesei: Dienes Gábor alpolgármester
(06-20/514-4816); Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (06-20/250-5746)
Jegyző: dr. Nagy Gábor (06-25/517-902) jegyzo@rackeresztur.hu
Képviselők: Dienes Gábor alpolgármester (gdienes76@gmail.com)
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (hajcsi75@freemail.hu)
Peták Norbert (06-30/428-9092) petaknorbert2019@gmail.com
Scheszták Kornél (schesztakkornel@rackeresztur.hu)
Szabó Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu
Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu
Ügyfélfogadás: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00; 13.00−17.00
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Pénztár: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez, adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok.

Sírhelymegváltás – Hősök tere (volt takarékszövetkezet épülete)
Ügyintéző: Bokorné Illyés Ibolya
Telefon: 06-20/405-8150; e-mail: temetkezes@rackeresztur.hu
Temetőgondnok – Baki Mátyásné: 06-20/852-0361
A ráckeresztúri temető 2019. szeptember 1-jétől 2020. március 31-éig reggel
6 órától este 20 óráig van nyitva.

Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.;
telefon: 06-22/460-023)
Vérvételhez előjegyzés szükséges! IdőGyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)
pont-egyeztetés a háziorvosi rendelésen Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Birgány Károlyné)
lehetséges.
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808

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

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
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

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

Nőgyógyászat dr. Zsolnai Csaba
06-20/852-0351. Rendel kéthetente
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpontegyeztetés szükséges!

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (www.eon.hu)
Készenléti sürgősségi ügyelet
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuErcsi rendőr járőr: 06-20/3800-039; Körzeti megbízott: Szilukács
álisan rendelő háziorvos.
Sürgősségi betegellátás
Krisztián, Vásári Dénes: 06-20/210-5166
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8
Polgárőrség: 06-70/211-6424
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepnaMENTŐK: 104
RENDŐRSÉG: 107
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021)

Orvosi ügyelet

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

TŰZOLTÓK: 105

SEGÉLYHÍVÁS: 112
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Jól vizsgázott az önkormányzat

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél

Ráckeresztúr Község Önkormányzatának
gazdálkodását is vizsgálta az ÁSZ, azaz Új év, új remények – mondogatjuk gyakran az új
esztendő kezdetén. Mi mást tehetnénk, hiszen reaz Állami Számvevőszék.
mény nélkül nem érdemes élni. Ha csak kicsit is el2019. év második felében az Állami Számvevőszék az önálló polgármesteri hivatallal rendelkező, község településtípusba tartozó 220 önkormányzat gazdálkodásának a kockázatait vizsgálta, értékelte. Ráckeresztúr is benne volt a véletlenszerűen kiválasztott 220 önkormányzatban
(jelentés 37. oldal 157-es sorszám).
Az Állami Számvevőszék az úgynevezett
Ökomer-rendszer keretében folyamatosan értékeli az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyát,
vagyongazdálkodását, valamint az eladósodás
kockázatát.
Ráckeresztúr sikeresen vizsgázott.
Gazdálkodásunk stabil, az eladósodás
veszélye nem fenyeget, vagyongazdálkodási
mérlegünk pozitív.
A jelentés elérhető az ÁSZ hivatalos honlapján: https://asz.hu/storage/files/files/
jelentes/2019/19246.pdf.

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

keseredünk, aprócska bizonytalanságunk máris megbosszulja magát: jönnek a borús gondolatok, a sötétség, a fránya hangulatingadozások, s olykor – súlyosabb esetben – a depresszió.
Mit tegyünk hát, hogy derűsen tekintsünk előre,
s nyűg helyett áldásnak érezzük a ránk váró feladatokat? Mindenekelőtt legyünk elégedettek, szemléljük
pozitívan a világot, vegyük észre a kicsinyke jót is,
zárjuk ki az intrikát, a pletykát és a panaszt tudatunkból. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne hallgassuk meg barátainkat, ismerőseinket, ha hozzánk fordulnak. Ám semmiképp ne vegyük magunkra mások
baját. Mindenkinek épp elég a saját keresztje. Ha
másképp nem tudunk segíteni, legyünk figyelmesek.
Mosolyogjunk sokat, hiszen a sugárzó tekintet
gyógyír a részvétlen világban.
Januárban sokan fogadalmakat tesznek. Nem
feltétlen ez a megoldás életünk megreformálására.
Sokkal inkább az, ha kipróbálunk valami újat. Valami mást, mint amit eddig tettünk. Forduljunk ki olykor önmagunkból – ha eddig begubóztunk, nyissunk
a világra ablakot. Ha túl harsányak voltunk: érezzük
át a csend csodálatos hangjait.
Minden ember érték, egyedi és megismételhetetlen. Jó lenne, ha észre vennénk a másikban is a jót, a
szépet. S értékeljük erőfeszítéseit, mert sokan abba
betegszenek bele, ha nem kapnak megerősítést, ha
nem kapnak jó szót, dicséretet, ha munkájukat semmibe veszik. A biztató és elismerő szavak nem kerülnek semmibe – ne fukarkodjunk hát velük!

Gajdó Ágnes
(A címlapon a ráckeresztúri Szent Kereszt felmagasztalásatemplom egyik harangja látható. A fotót 2017. december 18-án
Pátkai István készítette.)

Karácsonyi meglepetés a szépkorúaknak
Hagyományainkhoz méltón decemberben ismét kis karácsonyi csomaggal köszöntötte a 65. életévüket betöltött
szépkorú lakóit Ráckeresztúr Község Önkormányzata. A
központi nyilvántartási rendszerből lekért adatok alapján
553 db csomagot állítottunk össze, és szállítottunk házhoz. Nagy öröm számunkra, hogy ilyen szép számban köszönthettük az ünnepek előtt idősebb lakóinkat.
A csomagban a karácsonyi ünnepváráshoz kapcsolódóan kávé, üdítő, kakaópor, piskóta, tea, szaloncukor, az újév
köszöntéséhez pedig 0,2 liter pezsgő kapott helyet.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az önkormányzat dolgozóinak: Bokorné Illyés Ibolyának, Ofella Katalinnak,
Süveges Józsefnének, Tóth Mariann-nak, Baki Andreának, Balogh Sándornak, Nyerges Sándornak, a közfoglalkoztatásban dolgozó Béni Istvánnénak, Béni Ibolyának, Dénes Jánosnénak, Palkó Tibornénak, Novozánszki Jánosnénak és
Lakatos Helénának, valamint Dienes Gábor alpolgármesternek és Szabó József önkormányzati képviselőnek, hogy
időt és energiát nem sajnálva fáradhatatlanul hordták a csomagokat. Ahol a kézbesítés első alkalommal nem sikerült,
ott többször is visszamentek az adott címre, hogy az ajándék még karácsony előtt odaérjen szépkorú lakosainkhoz.
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester
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Január 23.: a Ráckeresztúri Települési Értéktár három
elemmel bővült, bekerült az értéktárba a temetőkápolna, a sibálás népszokás és Molnár Antal amatőr meteorológiai tevékenysége
Január 26.: a magyar kultúra napja alkalmából színielőadás a tornacsarnokban
Január–február: a könyvtár irodalmi és rajzpályázatot
hirdetett a magyar kultúra napja alkalmából
Február 16.: Valentin-napi bál a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány szervezésében
Február 25.: Wass Albert-felolvasás – irodalmi est a
könyvtár szervezésében
Február: a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda csatlakozott a
Montázs-projekthez – az óvónők érzékenyítő képzésen
vettek részt
Február–március: a XXVI. Kor-Társ Nyugdíjas Ki
mit tud?-on Székesfehérváron a zsűri oklevéllel ismerte
el a Pávakör dalcsokrát, a Darázsderék produkciója
emléklapot kapott
Március 2.: egyházközségi farsang
Március 6.: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester az Országházban átvette az Energiahatékony
Önkormányzat díjat
Március közepe: Petőfi-hét az iskolában
Március 15.: községi ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Hősök kertjében álló emlékműnél
Március 16.: jótékonysági futás
Március 21–28.: Internet Fiesta: internetismereti totó,
QR-kód-vadászat a könyvtár szervezésében
Március 23.: Álarcok – krimivígjáték a Felvonási Tünetek Színházi Műhely előadásában
Március–április: kommunikációs képzés (EFOPpályázat keretében)

2020. január

Áprilisban megérkeztek gólyáink, Timi és Misi – a
golyakamera.livenetwork.hu oldalon folyamatosan
nyomon követhettük életüket
Áprilisban faluszerte megvalósult a közvilágítás korszerűsítése
Április közepén az önkormányzat pályázatot írt ki a
Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer keretében
Április 10.: költészet napi irodalmi est Adél emlékére
Április 11.: Posztolj verset az utcára! akció – az alsó
tagozatos diákok verskörútra indultak
Április 13.: jótékonysági családi nap az óvodában
Április 16.: húsvéti kézműves foglalkozás a könyvtárban
Április 25.: Tessely Zoltán országgyűlési képviselő Ráckeresztúron járt, s tartott fogadóórát
Április 27.: Novozánszki Csaba és Szente Imre kitüntetést kapott a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség megyei
közgyűlésén
Május 1.: I. Keresztúri Duatlon + főzőverseny
Május 2.: megnyílt a Jenei fogászat korszerű röntgenközpontja – a ráckeresztúri lakosoknak öt évig ingyen
készítik el a röntgenfelvételeket
Május 7.: a Közösségek Hete országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva Kincskeresés a könyvtárban
Május 16.: véradás a Vöröskereszt szervezésében
Május 20–23.: diáktalálkozó Balatonkeresztúron
Május 24.: családi nap az iskolában a Menő menzák
pályázat keretében – vendég: Wossala Rozina
Május 26.: hősök napja – ünnepi megemlékezés az I.
és II. világháborús emlékműnél
Május 31.: a nagycsoportosok búcsúzása az óvodában
Június 2.: elsőáldozás a templomban
Június 5.: tanév végi kulturális gála az általános iskola
szervezésében
Június 8.: délelőtt civil bolhapiac, délután Tavaszi
Vigadó – sokszínű fesztivál koncertekkel, táncbemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal, kisvonattal, körhintával
Június 9–13.: könyvheti könyvjáték a könyvtárban
Június 15.: ballagás az általános iskolában – a Falunk
Diákja címet Venczkó Alexandra és Ferenczi Dávid kapta
Június 17–21.: tematikus napközis tábor az iskolában
Június 19.: tanévzáró; Herkli Istvánné önkormányzati
elismerést (emlékplakettet) kapott
Június 21–23.: Keresztúrok találkozója Balatonkeresztúron
Június 21.: az idén született gólyafiókák – Tavasz,
Táltos, Tádé, Tudor – gyűrűzése
Június 24–28.: tematikus napközis tábor az iskolában
Június 29.: szabadtéri szentmise a 240 éves Szentháromság-szobornál

Gondolatébresztő…
„Az ember olyan tökéletlen lény, hogy csak a
műveltség és a civilizáció berendezkedésével
tud élni a földön.”
(Kemény Simon)
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Júliusban több szakaszon megújult az aszfaltburkolat
és a padka, több helyre új fekvőrendőrök, fényvisszaverő oszlopok és táblák kerültek (az érintett utcák:
Petőfi Sándor, Kocsy-Mayer Gyula, Korniss István,
Budai Nagy Antal utca)
Júliusban érkezett a hír, hogy a Magyar Falu program
keretében az önkormányzat mintegy húszmillió forint
támogatást nyert az egészségház felújítására
Július 1–5.: kézműves tábor az iskolában
Július 8–12.: napközis sporttábor
Július 15–19.: hittantábor a környezetvédelem jegyében
Július 18–szeptember 28.: minikiállítás a könyvtárban
a 240 éves Szentháromság-szoborról
Augusztustól 30 km/h sebességkorlátozás lépett életbe Ráckeresztúr területén – a főút kivételével
Augusztus 20.: ünnepi szentmise és kenyérszentelés a
templomban
Augusztus végén az önkormányzat jövedelemhatártól
függetlenül nyújtott óvoda- és iskolakezdési támogatást
a családoknak
Augusztus közepén Hunyadi József és csapata otthonosabbá és szebbé varázsolta az óvodát
A nyár folyamán a BB Tető Kft. – Balogh Bertalan és
Baloghné Szabó Ramóna irányításával – önkéntes munkában felújította az óvoda és a konyha közötti folyosó
tetőzetét
Augusztus–szeptember: meseíró- és rajzpályázat a
népmese napja alkalmából
Augusztus 31.: pálinkafesztivál és csülökfőzőverseny
Szeptember 2.: tanévnyitó ünnepség az iskolában
Szeptember 15.: templombúcsú
Szeptember 19.: játéknap és szüreti délután az óvodában
Szeptember 26.: a Holló együttes Varázsének című
műsora óvodásoknak, alsósoknak (a könyvtár szervezésében)
Szeptember 26.: idősek napja – sztárvendég: Márió, a
harmonikás
Szeptember 27.: véradás a Magyar Vöröskereszt ráckeresztúri szervezete szervezésében
Szeptember 30.: a népmese napja – az alsós színjátszók mesedélelőttje
Szeptember 30–október 6.: Országos Könyvtári Napok – Mottó: Könyvtárak az emberért – felelősség a
Földért – mesedélelőtt, papírszínházi előadás, kézműves foglalkozás, lovas totó
Szeptemberben új játszóvár épült az óvoda udvarán
Szeptemberben jött a hír, hogy az önkormányzat a
Magyar Falu programban A típusú sportpark létesítésére nyert támogatást (a sportpark a Kölcsey utca elején
lesz majd)
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Október 1-jétől változott a posta nyitvatartása
Október 1.: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester előadást tartott Székesfehérváron, a Megyeházán
rendezett Fejér megye az esélyek tükrében című konferencián a ráckeresztúri fejlesztésekről
Október 5.: szüreti felvonulás és bál az iskolai szülői
munkaközösség szervezésében
Október 13.: önkormányzati választás
Október 16.: szüreti délután az óvodában
Október 22.: községi ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Hősök kertjében álló emlékműnél
Október 26.: egészségnap a kisgyermekes családokét a
védőnői szolgálat szervezésében
Október 29.: a megválasztott polgármester és képviselő-testület ünnepélyes eskütétele, alakuló ülés
Október végén tökfaragó verseny az iskolában
November 6.: dr. Hajdu Zsanett biológus, gyógynövénykutató előadása az alsósoknak (a könyvtár szervezésében)
November 6–15.: Ludmilla megoldja – Kertész Erzsikvíz a könyvtárban
November 11.: 11-11-11 – gyertyagyújtás az I. világháborús emlékműnél
November közepén elkezdődött a tornacsarnok felújítása; az önkormányzat pályázati támogatást nyert az
óvodaudvar és a temető fejlesztésére
November 15.: a Ráckeresztúri Települési Értéktár
újabb három elemmel bővült, bekerült az értéktárba
Németh Mihály helytörténeti magángyűjteménye, a 2
Axt – Axt László és Axt Lászlóné Eötvös Ibolya –
artistaművészete és a 11–11–11 megemlékezés – az
értéktár bizottság négy értéket felvételre javasolt a megyei értéktárba (Szentháromság-szobor, temetőkápolna, Auguszta 26 története, déléután három órai harangszó)
November 22.: közmeghallgatás
December 3., 5.: karácsonyi kézműves foglalkozás a
könyvtárban
December 4.: 130 éve alakult meg a Ráckeresztúri
Önkéntes Tűzoltó Testület – fotókiállítás nyílt a
könyvtárban
December 5.: Szabó Zoltán ultratriatlon versenyző az
iskolában
December 5.: piros kisbusszal házhoz ment a Mikulás
(Radócz Barna, Szabó József és segítőik)
December 6.: Mikulás az óvodában, iskolában
December 11.: karácsonyi jótékonysági vásár az iskola
szervezésében
December 20.: iskolai karácsonyi ünnepség
December 22.: községi karácsonyváró ünnepség,
gyertyagyújtás
December 24.: az éjféli mise előtt betlehemes játék a
templomban a hittanos gyerekek előadásában

Facebook: Ráckeresztúr Község Önkormányzat hivatalos oldala
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Beiskolázás
2020
Tájékoztatjuk a
kedves szülőket,
hogy 2020. január 1. után a –
köznevelésről
szóló 2011. évi
CXC. módosított
törvény értelmében – a gyermek abban az évben, amikor
a 6. életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a
gyermek óvodai nevelésének további egy nevelési évvel
történő meghosszabbítása kérhető. A tankötelezettség
elhalasztását kizárólag a szülők (törvényes képviselők)
kérelmezhetik, az Oktatási Hivatal honlapján olvasható
útmutató
szerint.
(https://www.oktatas.hu/hivatal/
tankotelezettseg_halasztasa) Az elektronikusan kitöltött
űrlapot ki kell nyomtatni, aláírni, majd a csatolt dokumentumokkal együtt postai úton az Oktatási Hivatal címére
(Oktatási Hivatal, Budapest 1982) megküldeni legkésőbb
az adott év január 15. napjáig (2020-ban a határidő
meghosszabbítva január 31-ig).
Amennyiben a szülő a gyermek tankötelessé válását
megelőző tanévben kívánja gyermekét iskolába íratni, az
eljárásrend némileg módosul: az Oktatási Hivatal honlapjáról letöltött kérelem kitöltése és postázása szükséges.
(https :// ww w.ok tatas .hu /pub_bi n /dl oa d/hi v a tal /
HATEVES_KOR_ELOTT_ISKOLABA_KERELEM.pdf)

VERTIKÁL ZRT.
(HULLADÉKSZÁLLÍTÁS)
ÚJ CÍMRE KÖLTÖZÖTT AZ
ERCSI IRODA!
Ügyfélszolgálat címe: 2451 Ercsi, Rákóczi út 80.
(bejárat a víztorony felől)
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00–16.00;
szerda: 7.00–16.00; péntek: 7.00–13.00
Telefon: 06-30/990-5327
E-mail: ercsi@vertikalrt.hu

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
IDŐPONT-EGYEZTETÉS
Telefon: 06-25/436-53 E-mail: dunanett@dunanett.hu
Honlap: www.dunanett.hu

A tankötelezettség megkezdésének elhalasztását alátámasztó szakmai dokumentum (vélemény, jellemzés) kérhető a gyermekkel intézményes keretek között foglalkozó
logopédustól, gyógypedagógustól, pszichológustól; a gyermeket ellátó szakorvostól, háziorvostól; pedagógiai jellemzés az óvodapedagógusoktól.
A beérkezett kérelmeket az Oktatási Hivatal szakemberei feldolgozzák, döntést hoznak. A döntést a megfogalmazott indoklás, csatolt alátámasztó dokumentumok alapján hozzák meg: a kérelemnek helyt adnak, tehát maradhat még egy évet óvodában a gyermek, vagy elutasítják,
tehát szeptember 1-jén tankötelessé válik.
Amennyiben a beküldött dokumentáció alapján nem
tudnak szakmailag megalapozott döntést hozni, a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálatot rendelik ki szakértőnek, ez azt jelenti, hogy a gyermek egy hagyományos
„iskolaérettségi vizsgálaton” vesz részt a szakszolgálat
által megadott időpontban, melyről a szülő értesítést kap.
Ha a szülő gyermekével önhibáján kívül nem jelenik meg
a vizsgálaton, további egy időpont jelölhető ki (igazolás
szükséges). Amennyiben távolmaradását nem igazolja,
több időpont nem adható.
Az eljárásrend a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekre is érvényes.

Szabó Antalné igazgató
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Martonvásári Tagintézménye

POSTA (2465 Ráckeresztúr, Ady Endre u. 22.)
Telefon: 25/455-819
Általános nyitvatartás:
Hétfő:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00
Kedd:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00
Szerda:
8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Csütörtök:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00
Péntek:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:00
Szombat, vasárnap: zárva
Pénzforgalmi nyitvatartás:
Hétfő:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
Kedd:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
Szerda:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
Csütörtök:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
Péntek:
8:00 – 12:00; 12:30 – 14:30
Szombat, vasárnap: zárva
Elsőbbségi küldemények végső feladási időpontja:
hétfő–csütörtök: 16.00; péntek: 15.00.

FIGYELEM! A januári zöldhulladék-szállítás alkalmával KIZÁRÓLAG a fenyőfát szállítják el!
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Forgalmi
változások,
új táblák
A
lakosság
kérésére megállni tilos táblát
helyeztünk ki
a Petőfi Sándor utca–főút
torkolatához a jobb beláthatóság érdekében, valamint
az óvoda Korniss utcai bejáratával szemben, 15 méter
hosszon szintén megállási tilalom lépett életbe.
Az utóbbi
helyszínen 15
méter hosszú
sárga csíkot is
felfestettünk
az út szélén.
Erre azért volt
szükség, mert
a közelmúltban több koccanásos baleset történt az óvodai konyhára beszállítást
végző nagyobb méretű járművek és a bejárattal szemben parkoló autók között a hely szűkössége miatt.
Érdemes felidézni, hogy mit mond a szabályos megállásról a KRESZ: „Járművel megállni csak az úttest
menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan,
egy sorban szabad.” Tehát az úttest bal oldalán történő
KARÁCSONYVÁRÓ, 2019. DECEMBER 22.
megállás két irányú forgalmú úton szabálytalan.
A játszótérnél
az út szélét
jelző oszlopokat helyeztünk
ki, mivel gyakoriak voltak
ebben a kanyarban
az
árokba csúszások.
Kérjük, figyeljenek a változásokra, és vezessenek óvatosan!
Dienes Gábor alpolgármester

ONLINE KRESZ TANFOLYAM AZ INTERNETEN

www.kresz-tanfolyam-online.hu
GYORS, LÁTVÁNYOS, KÉNYELMES
BÁRMELYIK JOGOSÍTVÁNY KATEGÓRIÁRA
NINCS IDŐHÖZ ÉS HELYHEZ KÖTVE
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Változatos programok
az esztendő végén is

November 29.: Első adventi gyertyagyújtás közösen.
December 3.: Pályázat útján két kolléganőnk részt vett
Polgár Judit Sakkpalota továbbképzésén novemberben,
melynek eredményeként óvodánk komplett sakkkészlettel gazdagodott. (A Polgár Judit Sakk Alapítvány
egyedülálló, új módszertani programot dolgozott ki az
általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására.)
December 3.: A Magnólia Bábszínház Mikulás-váró műsora, ami
nagyon tetszett a gyerekeknek. Készülődés az
ünnepekre. A csoportszobák, a folyosón található faliújságok díszítése, szépítése.
December 5.: A Gyurmavilág pályázaton az
óvoda tizenöt kilogramm gyurmát nyert.
Nagyon örültek gyermekek, felnőttek egyaránt.
December 6-án jött a Mikulás, s minden csoportba
ellátogatott, a gyermekek verssel, dalokkal fogadták. A
Mikulás minden gyermeknek csomagot osztott. Közösen meggyújtottuk a második adventi gyertyát.
December 12-én mézeskalácsot díszítettünk. Hálásan
köszönjük Pintérné Bánkuti Mónikának, hogy eljött
hozzánk, sok-sok mézeskalácsot sütött, és azt a gyermekekkel együtt díszítette – nagyon kellemes délelőttöt
töltöttünk együtt.

December 13-án, Luca-napon a Méhecske csoport
verseket, énekeket mutatott be. – A Szerencsejáték
Service Nonprofit Kft. pályázatán óvodánk egy teljes
Mozgáskotta szettet nyert, melynek értéke 150 000
forint. – Meggyújtottuk a harmadik gyertyát az adventi
koszorún.
December 14-e nevelés nélküli munkanap volt, egy kis
csapatépítő tréninggel egybekötve a kollektíva együtt
karácsonyozott.
December 17-én karácsony az egész óvodában, Jézus
születése (játékos előadás). Minden csoportban

csillogó, villogó fenyőfa várta reggel a kisgyermekeket,
alatta sok ajándékkal.
December 20-án meggyújtottuk a negyedik gyertyát.
December 22-én a községi karácsonyváró ünnepségen vettek részt a
nagycsoportosok.
A
karácsony mindig fontos
mozzanat a gyermekek
életében, ezért igyekszünk
szívünketlelkünket beleadni a műsorba. Felkészítő óvodapedagógusok: Herkliné
Boros Márta, Petkes Nóra,
Kozocsa Petra.

Gáborné Kutasi Katalin
óvodavezető

2020. január
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Hangulatos karácsonyi műsor
A karácsony különleges ünnep az iskola életében.
Nemcsak azért, mert közeleg az egész esztendőben tán leginkább várt nap, hanem azért is, mert
e dátum egyben a téli szünet kezdetét is jelzi.
Nem csoda hát, ha a lurkók ilyentájt már nehezen ülnek egy helyben, s szívesebben szaladnának a térre, ahol megcibálhatnák a vén fenyő földig hajló ágait.
A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolában minden évben lélekemelő ünnepséggel
készülnek a karácsonyra, mert tudják, hogy
csakis a gyerekeknek adott élmény lehet igazi
útravaló, ami egész életükben iránytűként szolgál. Karácsony üzenete eljutott valamennyi szívhez, s látva a csillogó tekinteteket, nem kételkedhetünk abban, hogy a jóság és a szeretet nem
puszta szó – igenis érték még a mai rohanó, a
másikra egyáltalán nem figyelő világban.
A Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai
és diákjai remek műsort állítottak össze, afféle
egyedi karácsonyi ajándékként, amit ugyan nem
lehet a fa alá tenni, de a szívében mindenki hazavihet, s egy-egy nehezebb élethelyzetében fölidézhet. Például az alsós színjátszók Didergő király
-előadását, amelyből kiderül, mi az igaz szeretet
titka, vagy a felsősök játékát, amely a karácsony
leglényegére, az egymás iránti odafigyelés fontosságára világít rá. A negyedikesek karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó dalcsokrot adtak elő, Szabó Rubinka és párja kalotaszegi tánccal lépett a
közönség elé. A hittanos gyerekek a mogyoródi
betlehemest mutatták be. Elhangzott egy-egy
angol és német nyelvű karácsonyi ének is, majd a
rendezvény végén valamennyi gyertyát meggyújtották az adventi koszorún.

GÁ
(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap
2019. december 20-i számában.)
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SZAMURÁJ 07 KFT.

AKCIÓK
2000 forinttól!

AKCIÓS
ESZKÖZCSOMAGOK
SZERELÉSSEL
MÁR 27 000 Ft-tól!
06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723
www.szamuraj07.hu
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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Fotó: vitalmagazin.hu
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Az évente elvégzett cytológiai rákszűrés nagyban segíti az időben történő felismerést és a
megfelelő időben elkezdett kezelést. A kezdeti
gyulladásos fázisban a folyamat még visszafordítható, így a felismerésnek nagy szerepe van a
betegség megelőzésében.
A betegség biztos felismerése csak szövettani
vizsgálattal érhető el.

A méhnyakrákról és annak megelőzéséről
A méhnyakrák világszerte népbetegségnek számít.
Évente 274 ezer nő hal meg a földön. Leggyakrabban
a 30–40 éves nők között fordul elő, de az utóbbi
években a 20–30 éves korosztályban is megfigyelhető.
A megbetegedés oka nem nevezhető meg egyértelműen, de a hajlamosító tényezők igen:
• Legyengült immunrendszer
• Nem megfelelő személyi higiéné
• Dohányzás
• Fiatal korban kezdett nemi élet
• Sokszor váltott nemi partner
• A méhnyak sérülései
• Többszöri gyerekszülés
• Öt évnél hosszabb ideig szedett fogamzásgátló tabletta
A megbetegedések nagy százalékában a humán
papilloma vírus jelenlétét is észlelték. (Napjainkban
fejlesztették ki a humán papilloma vírus négy alfaja
elleni védőoltást, mely a fertőzésen még nem átesett
serdülők számára biztosít védettséget.)
Tünetet általában nem okoz, de ritkábban bővebb
folyás, rendellenes vérzés is jelentkezhet.
Vizsgálati lehetőségek
Rutin nőgyógyászati vizsgálat során a szemmel látható elváltozások, gyulladások (innen a bővebb váladék) felkelthetik a gyanút.

F
Ő
A
Z

E
G
É
Megelőzése
S
• Rendszeres, évente történő nő- Z
gyógyászati vizsgálat, és cytológiai vizs- S
gálat (rákszűrés)
É
• Immunrendszer erősítése
G
• Helyes táplálkozás
!
• Vitamindús ételek fogyasztása
• Stressz csökkentése (a folyamatos stressz
csökkenti az ellenállóképességet)
• Az immunrendszer védelmét csökkentő tényezők elkerülése, mint például a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás.
• Megfelelő személyi higiéné

A férfi partner személyi higiénéje is fontos, mert a
fertőzések átadásában nagy szerepet játszik.
Szeretném ismételten kiemelni a rákszűrés fontosságát, és arra kérni azokat, akik elolvasták e pár sort,
hogy évente egyszer mindenképpen jelenjenek meg
rákszűrésen, a saját egészségük érdekében.
Ráckeresztúron kéthetente van lehetőség rákszűrésre, pontosabb információ és időpont nálam
vagy Peszter Zsuzsanna kolléganőmnél kérhető.
Telefon: 06-20/225-1820; 06-20/852-0351
E-mail: vedono.rackeresztur@gmail.com
Helyszín: Védőnői szolgálat (Egészségház, Petőfi
Sándor utca 7.)
Köszönöm érdeklődésüket!

A Keresztúri képeskönyv
már több mint ezer
fotót tartalmaz.

Farkasné Vancsura Ildikó
védőnő

VIGYÁZZ AZ
EGÉSZSÉGEDRE!

1. Ügyelj a tisztaságodra!
2. Gyakran moss kezet!
Megtekinthető a Facebookon:
Községi könyvtár, Ráckeresztúr 3. Óvakodj a fertőző betegségektől!
4. Tartsd tisztán az otthonod!
Továbbra is várjuk a régi
fotókat, dokumentumokat. 5. Légy óvatos, nehogy megsérülj!
6. Szokj le a dohányzásról!
Gyűjtsük össze emlékeinket! 7. Mértékkel fogyassz alkoholt!
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Száz éve született
dr. Kapócs Ferenc
Ráckeresztúron, Szentlászlópusztán született 1920. január elsején
Kapócs Ferenc. Egyszerű szegényparaszti családban nőtt föl, ám
szorgalmával, kitartásával kiemelkedett, s 1942-ben a budapesti
tudományegyetem állam- és jogtudományi karán doktori oklevelet
szerzett.
1942–44 között a Belügyminisztérium XIX., állampolgársági
osztályán főiskolai képesítésű gyakornok. 1944. októbertől katona, 1945. februárban megszökött a hadseregből. 1945. június–december között az Újjáépítési Minisztérium titkárságának vezetője és a miniszter személyititkára. 1946. márciustól 1947. májusig Nagy Ferenc miniszterelnök személyi titkára és a Miniszterelnökség titkárságának vezetője. 1947-ben koholt vádak alapján letartóztatták,
majd bűncselekmény hiányában szabadon engedték, de még
aznap (1947. szeptember 28-án) ismét letartóztatták, és internálták, ahonnan 1953. szeptemberben szabadult ki.
1953–58-ban az MTA Kutatásügyi Eszközöket Kivitelező
Vállalatnál segédmunkás, majd 1958–1962 között a vállalat
kereskedelmi osztályvezetője. 1963-tól haláláig az MTA Kutatási Ellátási Szolgálatának vezetője, majd igazgatója. Hivatalos
útja során, 1977. március 8-án, életének 58. évében Svájcban
érte a halál. A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra.
Kapócs Ferenc sosem feledte szülőfaluját. Jó barátságot
ápolt dr. Németh László esperes-plébánossal. A hatvanas
években arra biztatta barátját, adjanak be pályázatot a templom felújítására. Németh atya megjegyezte: teljesen felesleges,
úgyis elutasítják. De Kapócs Ferenc unszolta: ne félj, add csak
be. A pályázat vélhetően Istent szerető ember kezébe került,
mert pozitívan bírálták el. Az elnyert összeg, ötvenezer forint,
elegendő volt a templom külső tatarozására.
Kapócs Ferenc sokat szenvedett életében, de soha nem
tört meg. Lelkesen szolgálta a tudományos kutatást, kötelességét mindig maradéktalanul és példamutatóan teljesítette.
Tisztelettel emlékezünk rá.

GYŰJTSÜK ÖSSZE ÉRTÉKEINKET!
Tisztelt Ráckeresztúriak!
Gondolkodtak már azon, hogy milyen értékek találhatók a településen, ahol élünk?
Nemcsak a műemlékek, szobrok, régi
épületek értékesek, hanem mindaz, amit mi
magunk készítünk, amire büszkék vagyunk.
Kérjük, javasoljanak értékeket, hogy közösen bővítsük a Ráckeresztúri Települési
Értéktárat. Az értéktárban jelenleg huszonhét
érték szerepel, köztük például az idén 240
esztendős Szentháromság-szobor, a délután
három órai harangszó vagy a sibálás népszokás.
Minden érték, amit a közösség tagjai annak tartanak. Várjuk ötleteiket, javaslataikat
– írásban vagy akár szóban! A javaslattevő
űrlap letölthető a település honlapjáról:
http://rackeresztur.hu/rackereszturitelepulesi-ertektar.

Bereznai Istvánné
a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság elnöke

Ráckeresztúri Települési Értéktár
Az eddig felvett értékek jegyzéke

1. Szent Kereszt felmagasztalása-templom
2. Szentháromság-szobor
3. I. világháborús hősi emlékmű
4. II. világháborús hősi emlékmű
5. Novák József: Ráckeresztúr története 1347–1992
c. kötete
6. Falunk Diákja cím
7. Ráckeresztúri gólyák
8. Ráckeresztúr–Ercsi határkereszt
9. Szent István-szobor
10. Szent László-szobor
11. Keresztúr nevű települések emlékműve
12. Délután három órai harangszó
13. Hunics József olimpiai bronzérmes kenus élettörténete
14. Dobai János amatőr fafaragó alkotótevékenysége
15. Az 1347-ben kelt határjárási okmány
(Forrás: Magyar életrajzi lexikon; Magyar Nemzet, 1977. március 11., 16. Szüts–Ivánkay-kastély
Herkli Boglárka Réka: Egyházüldözés a Rákosi–Kádár-diktatúrában; 17. Pázmándy–Petheő–Lyka–Brauch-kastély
https://sites.google.com/site/memoryofamankapocs)
18. Szüreti felvonulás és bál
■ 19. Ráckeresztúri Pávakör
20. Herkli Istvánné alkotótevékenysége
21. Auguszta 26 története
22. Temetőkápolna
23. Sibálás népszokás
24. Molnár Antal amatőr meteorológiai tevékenysége
25. Németh Mihály helytörténeti magángyűjteménye
26. A 2 Axt – Axt László és Axt Lászlóné Eötvös
Ibolya – artistaművészete
27. 11–11–11 megemlékezés

(Honlap: rackeresztur.hu/rackereszturitelepulesi-ertektar)
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Kicsinyke könyvtárunkban több tárlatot is megtekinthettek
az olvasók 2019-ben: a legjelentősebb az 1779-ben készült,
idén kétszáznegyven esztendős Szentháromság-szobrot mutatta be, mely a település határában található, s sokáig megközelíthetetlen volt, de néhány éve – a Zöld Erdő Vadásztársaság tagjainak köszönhetően – újra rendezett környezetben áll.
A másik fontos kiállítás a ráckeresztúri Önkéntes Tűzoltó
Testület megalakulásának százharmincadik évfordulóján
nyílt. Nemcsak a digitalizált korabeli fényképeket, dokumentumokat tettük közzé több mint hatvan tablón, hanem korabeli egyenruhát, sisakot, sapkákat, igazolványokat s az egyeSzámvetés és tervek
sület féltve őrzött zászlaját is. A tárlat eredetileg december
20-ig volt látogatható, de a téma jelentőségére való tekintetA ráckeresztúri könyvtár 2019-ben minden eddiginél több tel február végéig meghosszabbítottuk.
programmal állt az olvasók, a könyvbarátok szolgálatára.
Irodalmi és felolvasóestek mellett színielőadásokkal, kvízjátékokkal is vártuk az érdeklődőket. Megemlékeztünk Ady
Endre halálnak századik évfordulójáról, több mint nyolcvan
költeménnyel vettünk részt a Posztolj verset! című költészet
napi akcióban. A költészet napi irodalmi estet Adél emlékére
rendeztük, akinek minden nehézségben kapaszkodót nyújtó
gondolatát mindig szem előtt tartjuk: „a szeretet körbeér”.
QR-kód-vadászatot, papírszínházi előadást szerveztünk
az Internet Fiesta és az Országos Könyvtári Napok idején.
Kvízjátékokkal vártuk a gyerekeket, felnőtteket az ünnepi
könyvhéten. A szekszárdi Holló együttes Varázsének című
zenés műsora Weöres Sándor verseiből állt. Hajdu Zsanett
biológus, gyógynövénykutató a veszélyeztetett állatokról
tartott interaktív előadást. A Közösségek Hete kincskeresésA 2020-as esztendőben számos tervünket szeretnénk megvalósítani. Januárban Fekete Istvánra emlékezük, az író születésének százhuszadik évfordulóján. A magyar kultúra napja
alkalmából az ercsi Felvonási Tünetek Színházi Műhely lép
fel az Örkény István Macskajátékából alkotott Hepp című
darabbal. Februárban a hagyományos Wass Albertfelolvasásra készülünk, márciusban az Internet Fiesta országos programsorozathoz kapcsolódunk majd. Közben részt
veszünk a kecskeméti könyvtár által hirdetett Kölyökolvasó
játékon, melyre harmadik és negyedik osztályos diákokból
álló csapatok neveztek.
Áprilisban Kertész Erzsi író lesz a vendégünk, a leglelkesebb könyvtárlátogató gyerekek már izgatottan várják, előre
sel telt. A fenntartható fejlődés jegyében kézműves foglalko- megfogalmazva kérdéseiket. A tavaly őszi Ludmilla megoldja
zásokat szerveztünk, ahol műanyag palackokból, parafadu- című kvízjáték a tervezett író-olvasó találkozóra hangolta rá
a fiatalokat.
góból készültek szebbnél szebb alkotások.
Ebben az évben, tehát 2020. január 1-jétől több folyóiratTöbb középiskolás fiatal teljesített iskolai közösségi szolra
is
előfizettünk (a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszergálatot a könyvtárban. 2020-ban is szeretettel várjuk azokat,
akiket érdekel, hogyan működik a könyvtár, s szeretnének nek köszönhetően), így például elérhető lesz a könyvtárban a
részt venni a digitális helytörténeti gyűjtemény rendezésé- Képmás családmagazin, a Csodaceruza és a Szitakötő gyerekeknek szóló folyóirat, az Ötlet mozaik barkácsmagazin, az Új
ben, gyarapításában.
Tavasszal és ősszel irodalmi és rajzpályázatot hirdettek Könyvpiac, a Príma Konyha és a Várak, kastélyok, templomok
diákoknak, a legszebb pályamunkákból kiállítás nyílt. Jobb- című történelmi és örökségturisztikai folyóirat. A kreatív
gyerekeknek szól a kéthavonta megjelenő ROBOT –
nál jobb mesék és szebbnél szebb rajzok érkeztek.
Minecraft magazin.
A könyvtár nyitvatartási rendje:
Számos magánszemély segíti a könyvtár munkáját, ezúton is nagyon köszönöm önzetlenségüket – olykor a támohétfő: 10.00–16.00
gató jó szó is sokat jelent: erőt és hitet ad a munka folytatákedd: 10.00–16.00
sához. Bízom benne, hogy a 2020-as esztendőben is sok
szerda: 10.00–17.00
érdekes rendezvényen vehetnek részt olvasóink, s számos új
csütörtök: 10.00–17.00
könyvvel gyarapodik majd állományunk.

péntek: 8.00–12.00
szombat: 9.00–11.00
vasárnap: zárva

Gajdó Ágnes
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Díjnyertes recept sebb adag lesz a natúr (pl. fehér borsos) és a kapros ízeA hal mint étel egészséges, ha helyesen
készítjük, akkor fenséges falatokat tudunk a
családnak az asztalra
tenni. Történt pár éve,
hogy karácsonykor a
szokásos halászlé
helyett halétel gyanánt, darált halhúsból
töltött sült kolbászt készítettünk. A daráláskor a hal kisebb
egyenes és az y szálkái olyan aprók lesznek, hogy nem
okoznak gondot, a gyerekek is nyugodtan fogyaszthatják.
Az évek folyamán a recept finomodott, a kedvelők tábora
pedig egyre nőtt. 2019 tavaszán beneveztünk a MA-Hal
RDHSZ által szervezett 45. Országos Halfőző Versenyre.
Ide egy kicsit magyarosabb tálalásban, vecsési káposztával készített, kapros ízesítésű, halhúsból készített gombóccal készültünk. Íme a recept, amivel arany minősítést
kaptunk.
A káposzta nem csak finom, hanem egészséges étel is,
ha a megszokott disznóhúst egészséges halhúsra cseréljük, sokat tettünk az egészségünkért. A darálás során a
halhúsban lévő összes szálka ehetővé válik, és a kolbászt
a gyerekek is nyugodtan fogyaszthatják.
Hozzávalók (8–10 főre):
1–1,5 kg ponty; 1–1,5 kg amur vagy más fehér húsú hal;
30 dkg apróra vágott bacon szalonna; 1 kg vöröshagyma;
1 nagy fej fokhagyma; 2 kg vecsési savanyú káposzta;
fél fej savanyított káposztalevél; 1 nagy tejföl; 1 csomag
zsemlemorzsa; 2 csomag előfőzött rizs; kevés liszt; só;
őrölt pirospaprika; babérlevél; fekete és fehér bors; őrölt
fűszerkömény; egy csokor friss kapor.
A díszítéshez
kevés füstölt halhús. Juhbél a kolbászhoz.
A haltöltelék:
A halakat megpucoljuk és kifilézzük. A pontyfilén a bőrét
rajta hagyjuk, mert így jobban összeáll a kolbásztöltelék
hőkezelés után. A húst és a kb. fél kiló vöröshagymát legalább kétszer ledaráljuk. Ez után három adagra vesszük a
masszát, egy nagyobb adag lesz a pirospaprikás, két ki-

EGYHÁZKÖZSÉGI FARSANG
2020. február 22., szombat,
tornacsarnok
A jótékonysági farsang
részletes programja
plakátokon és
a februári
Ráckeresztúri
Hírmondóban
jelenik meg.

sítésű (vagy kedvünk szerint ízesítjük, fehér borssal, fokhagymával, vöröshagymával, őrölt pirospaprikával). Kicsit
hagyjuk állni, ha esetleg az állagán javítani kell, akkor adjunk hozzá kevés zsemlemorzsát. A három fajta tölteléket
juhbélbe töltjük, és tíz-tizenöt centiméteres adagokra vágjuk. A félretett pirospaprikás adag felét összekeverjük az
előfőzött rizzsel, és a savanyított káposztalevelekbe töltjük.
A kapros káposzta:
Apróra vágott szalonnából pörcöt készítünk, majd kiveszszük a zsírjából. A fél kilogramm csíkokra vágott hagymát
kicsit lepirítjuk a zsíron, és ezt is kivesszük a bográcsból.
Ezt követően rétegenként beletesszük a hozzávalókat a
bográcsba. Legalulra egész káposztalevél kerül, majd rá a

rétegek. Egy adag kimosott káposzta, kevés pirított hagyma, szalonnapörc, haltöltelékes levél, fűszerek (apróra
vágott kapor, babérlevél, kömény, pirospaprika, só és
liszt). Majd megint káposzta, és elölről az egész, amíg el
nem fogynak a hozzávalók. A kolbászokat a tetejére teszszük, itt párolódnak meg. Fedő alatt főzzük másfél-két
órán át. A tejfölt kevés liszttel kikeverjük, majd behabarjuk
az ételt. A megmaradt kolbászokat kevés vajon ropogósra
pirítva másnap is kiváló ételt tehetünk az asztalra.
A MA-HAL 45. főzőversenyén arany minősítést kapott ételt
a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség Versenysport
Bizottsága készítette el.
Kocsis László

IRODALMI FELADVÁNY
Melyik irodalmi alak adhatta fel a következő
apróhirdetést? Ki a költő?
„Kiváló szaktudással rendelkező folttisztítót keresek. A patak
vize nem elég hatásos. Aki tud segíteni, kérem, keressen.
Jelige: Vérfoltos lepedő”
Beküldési határidő: 2020. február 5.
E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com.
Szent
Borbála, villámlás.
A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!
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„Légy az, kiből árad a nyugalom.
Légy az, kire nem hat a hatalom.
Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet.
S menj oda, hol fázik a szeretet.”
(Gárdonyi Géza)

NYEREMÉNYJÁTÉK
Mi látható a képen? A fotó
Ráckeresztúron készült. Kérdés, hogy pontosan hol.
Üzenet egykori iskolámba
Hajdani iskolájába, a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolába
látogatott a Százhalombattán élő Szabó Zoltán ultratriatlon versenyző,
ahol hetedikes és nyolcadikas gyerekekkel beszélgetett.
Kevesen mondhatják el magukról a világon, hogy teljesítették a Swissultrán
a tízszeres Ironman-távot, ráadásul már kétszer is. Szabó Zoltán tavaly a
tizedik helyen végzett – akkor egyfolytában kellett végigcsinálni az előírt távot, amit még kimondani is borzongató: 38 kilométer úszás, 1800 kilométer
kerékpározás, 422 kilométer futás. Mindezt Zoltán 304 óra 54 perc alatt teljesítette. Idén minden egyes napra egy-egy klasszikus Ironman-táv jutott, azaz
3,8 kilométer úszás, 180 kilométer kerékpározás és 42 kilométer futás.
E versenyen a ráckeresztúri születésű sportember bronzérmet szerzett.
Egykori iskolájába Zoltánt elkísérte Szabó Tímea fotográfus, műsorvezető, aki a beszélgetések moderátora volt, s természetesen fotózott is. A hetedikesek lényegre törő kérdéseket tettek fel, s érdeklődve figyelték a nem
mindennapi sportot űző fiatalember élményeit. Nem csak a Swissultráról, az
ultratriatlon szépségéről és nehézségeiről esett szó. Zoli arról is beszélt a
gyerekeknek, mennyire fontos az egészség megőrzése, a mindennapos
testmozgás. Ő lánya elvesztése után fordult az ultratriatlon felé, ily módon
igyekszik feldolgozni a fájdalmat és a hiányt. Mert a tragédiák sem törhetik
össze az embert, mindig van választási lehetőség, s mindig tovább kell menni. Az ultratriatlon abban is különbözik a többi sportágtól, hogy itt a saját határait feszegetik a versenyzők. Nagyon kell figyelniük a test jelzéseire, hiszen
ezeken az emberfeletti teljesítményt követelő távokon nem csekély a fizikai
kockázat sem.
Zoli mesélt a gyerekkoráról is: keresztúri srácként gyakran járt a Kanálispartra, sokat focizott, s tavasszal bizony már nemigen ült meg az iskolapadban, szívesebben szaladt volna játszani. A tanulásra, ha visszamehetne az
időben, több figyelmet fordítana, de semmit nem bánt meg. Becsületes szakmát szerzett, kőműves lett, dolgozott külföldön is. Jelenleg a versenyekre
koncentrál, nagy álma, hogy végig tudja csinálni a húsz Ironman-távot, s
szeretne a tengerentúlon is benevezni egy ultratriatlon versenybe.
gá
(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2019. december 11-i
számában.)

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

Határidő: 2020. február 5.
A decemberi Hírmondóban
megjelent feladvány megfejtése:
az általános iskola homlokzatának
részlete.
Tizenhét helyes megfejtés érkezett, a szerencsés nyertes:

Nov ozánszki

Bíborka.

Gratulálunk! A nyeremény a
könyvtárban vehető át nyitvatartási időben.
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A tablót Peszter Zsuzsanna védőnő állította össze.
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