RÁCKERESZTÚRI

A part alatt
Bizonyára sokan ismerik a népszerű gyermekdalt, amely az aratástól a kenyér felvágásáig meséli el a gabona történetét. A
dalt Csaplár Benedek (1821–1906) irodalomtörténész, néprajzkutató gyűjtötte
1870 körül Szegeden.
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Fotó: Elek Júlia

Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja

A part alatt, a part alatt
három varjú kaszál, három varjú kaszál.
Róka gyűjti, róka gyűjti,
Szúnyog kévét köti, szúnyog kévét köti.
Bolha ugrik, bolha ugrik,
Hányja a szekérre, hányja a szekérre.
Mén a szekér, mén a szekér,
Majd a malomba ér, majd a malomba ér.
A malomba, a malomba
Három tarka macska, három tarka macska.
Egyik szitál, másik rostál,
Harmadik követ vág, harmadik követ vág.
Szürke szamár vizet hoz már,
Tekenőbe tölti, tekenőbe tölti.
Tehén dagaszt, tehén dagaszt,
Kemencébe rakja, kemencébe rakja.
Medve várja, medve várja,
Kisült-e a cipó, kisült-e a cipó.
Tyúk a cipót csipegeti,
Hangya morzsát szedi, hangya morzsát szedi.

Veszélyes fák kivágása a főtéren
Óvodai fűtéskorszerűsítés
A Szent László-patak menti munkákról
Négy évtized az iskolában
Molnár Antal öröksége
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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)

I. háziorvosi körzet: dr. Mihalicza Ingridet dr. Kemenczei Zsuzsanna helyettesíti 06-20/852-0350
Asszisztens: Németh Éva
Hétfő, szerda, péntek: 8.00–12.00
Kedd, csütörtök: 13.00–15.00
Csecsemő- és gyermektanácsadás: szerda: 12.00–13.00
II. háziorvosi körzet: dr. Kasziba Lilla
06-20/852-0350
Asszisztens: Lőke Krisztina
Hétfő, szerda: 13.00–15.00
Kedd, csütörtök: 9.00–11.00
Péntek: 8.00–12.00
Csecsemő- és gyermektanácsadás: kedd:
11.00–12.00
Péntekenként felváltva rendel a két orvos.
A járványveszély miatt előzetes időpontegyeztetés szükséges!

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

Fogorvos – dr. Szabó Gergely

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 Zsuzsannát Szabó
Hajnalka helyettesíti
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

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 reggel 6 órától este 21 óráig van nyitva.
Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.;
telefon: 06-22/460-023)
Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Schmitsek József)
Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Schmitsek József)
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808
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
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (www.eon.hu)

Orvosi ügyelet
Készenléti sürgősségi ügyelet
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuálisan rendelő háziorvos.

Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039; Körzeti megbízott: Szilukács
Krisztián, Vásári Dénes: 06-20/210-5166
Sürgősségi betegellátás
Polgárőrség: 06-70/211-6424
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól hétfő
reggel 8-ig, valamint ünnepnapokon: Ercsi
Egészségügyi Központ (Esze T. u. 14.,
06-25/492-021)

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

MENTŐK: 104

RENDŐRSÉG: 107

TŰZOLTÓK: 105

SEGÉLYHÍVÁS: 112
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél

Elöregedett fák kivágása
Az önkormányzat régóta tervezi az elöregedett fák
kivágását. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester elmondta, hogy korábban volt már baleset a
főtéren, amikor egy fa letört ága egy épület tetejére
esett. Szakértőkkel felmérték a faluközpontban álló
fákat, s arra jutottak, hogy néhányat mindenképpen
ki kell vágni. Természetesen az a cél, hogy minél
több zöld terület legyen a községben, de a veszélyes fákkal már nem lehet mit kezdeni. A temetőben
lévő hatalmas példányok a síremlékekre, a villanyvezetékre vagy akár a főútra dőlhettek volna egy

Ezen a nyáron sok minden történt, amin érdemes elgondolkodni. Elsőként beszélhetünk például a forróságról, ami ugyancsak megvisel időst és fiatalt. A szárazság a veteményt is kínozza, s lassan már mindenhová klímaberendezést kellene felszerelni, hogy elviselhető legyen a munkahelyi légkör. Nálunk a könyvtárban
egyelőre nincs effajta kényelem, ha meleg van, hát melegben várjuk az olvasókat – egyelőre még csökkentett
munkaidőben, ugyanis mindketten továbbképzésen
veszünk részt. Éljen az élethosszig tartó tanulás!
Erről jut eszembe… Valóban érdemes felnőttkorban is pallérozni az elmét. Sok pozitív hatása van, s
nem utolsósorban miért ne lehetne „vén” fejjel megtanulni egy nyelvet?! Ha érdekel az olasz vagy az angol
nyelv, ne habozzunk, s vágjunk bele! Annyiszor hallani:
annyit érsz, ahány nyelvet beszélsz. Nosza, próbáljuk
ki! Már online lehetőségeket is igénybe vehetünk – az
elmúlt időszakban megtanulhattuk, hogyan lehet jól és
hatékonyan használni az internetet. Mert hiszen nem
csak abból állhat ám egy nap, hogy hajnaltól késő éjjelig a facebookon lógunk. Lehetséges nyelvoktató programokat is használni, de akár komoly tudományos cikkeket olvasni. Az internet adta lehetőségek korlátlanok,
csak oda kell figyelni, miként bánunk velük.
Az egyik legfrissebb élményem az idokep.hu felfedezése. Eddig is rá-rápillantottam néha, de mióta ez az
esztelen forróság szorongat hétről hétre, gyakrabban
nézegetem. Érdekes és elgondolkodtató a tendencia,
amit látunk. Évről évre forróbbak a nyarak, szélsőségesebb az időjárás. Vajon mi miként tudnánk tenni annak
érdekében, hogy a klímahelyzet ne romoljon… Nem
feltétlen magunk miatt, hanem a gyerekeink, unokáink
s az utánuk jövők érdekében. A környezettudatos élet
nem elérhetetlen, s ha kicsit is odafigyelünk például a
szelektív hulladékgyűjtésre, a vízzel való takarékoskodásra, már sokat tettünk bolygónk jövőjéért.

Gajdó Ágnes

HÍREK RÖVIDEN
Pályázati siker
nagyobb viharban, a Hősök terén pedig akár az üzletsor vagy a pihenőpadok kerülhettek volna veszélybe.
Egy rendkívül tapasztalt helyi egyéni vállalkozót
bíztak meg, aki segítőivel együtt alpintechnikával
aprólékosan, ágról ágra haladva, ügyelve a vezetékekre távolította el azokat a fákat, amiket már nem
lehetett megmenteni. A belül pudvás példányok
tönkje megmarad, mellettük, közöttük viszont új
csemetéket ültetnek majd ősszel, közösségi program keretében. A kezdő kis fácskák pedig a nagy
öregek árnyékában megerősödhetnek, felnőhetnek,
mert lelkiismeretes gondozásban, locsolásban nem
lesz hiány.
GÁ

A Magyar Falu program keretében az önkormányzat 22,5
millió forint támogatást nyert útépítésre. A tervek szerint a
Vajda utca aszfaltozása történik majd meg. A munkafolyamatról részletesen is beszámolunk.

Pedagógusnap
A tanév zárásakor valamennyi pedagógus és technikai
dolgozó egész éves munkáját ismerte el az önkormányzat.
Köszönetképpen – a hagyományokhoz hűen – finom tortával lepték meg az iskola dolgozóit.

Semmelweis-nap
Az önkormányzat ebben az évben is szerény ajándékkal
köszönte meg július 1-jén, Semmelweis-napon az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját.
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Jó hír
Elkészült a főút eddig hiányzó közvilágítási hálózatszakasza!
Az önkormányzat még március elején egyeztetett az E.ON
szakembereivel az általuk újonnan állított oszlopokra közvilágítási lámpatestek felhelyezésének lehetőségéről.
A lámpákat meg is vette az önkormányzat, azonban a
lámpakarok a járványhelyzet miatt sokáig nem érkeztek meg,
így a munkatársak csak július 9-én tudták felszerelni az új
világítótesteket. Ezzel végre teljes lett a főút kivilágítása,
olyan problémát számoltunk fel, ami egyidős volt a közvilágítás kiépítésével Ráckeresztúron. Az itt lévő buszmegállók is
sokkal biztonságosabban használhatók mostantól.
Köszönjük az E.ON szakembereinek közreműködését!
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Facebook: Ráckeresztúr Község Önkormányzat hivatalos oldala

FOTÓPÁLYÁZAT – MEGHOSSZABBÍTVA
Beküldési határidő: 2021. augusztus 31.
e-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com
Részletek a honlapon: https://rackeresztur.hu/konyvtari-informacios-es-kozossegi-hely

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.

(HULLADÉKSZÁLLÍTÁS)
Ügyfélszolgálat címe:
2451 Ercsi, Rákóczi út 80.

AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ VÁLTOZOTT!
hétfő: 13.00–16.00; szerda: 10.00–18.00;
péntek: 7.00–13.00
Telefon: 06-30/990-5327
E-mail: ercsi@vertikalrt.hu

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
IDŐPONT-EGYEZTETÉS
Telefon: 06-25/436-535
E-mail: dunanett@dunanett.hu
Honlap: www.dunanett.hu
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Óvodai rémálomból csapatépítő
Múlt hét hétfőn, július 5-én a radiátorok
után megkezdődött a
fűtéscsövek leszerelése is a Napsugár és a
Micimackó csoportokban. A korábbi
farostlemez falburkolatot is le kellett szedni itt az új csövek miatt, amik sokkal közelebb
futnak majd a falhoz. A bontást követően úgy
nézett ki a két csoport, mint Drezda bombázás
után…
A munka megállni látszott, hiszen a radiátorokat nem lehet feltenni, amíg a helyük nincsen
visszajavítva.
Nyár közepe, senki nem ér rá, minden iparos
nyakig a munkában, mi meg a pácban…
Hálásan köszönöm Világosi Péternek, hogy
azonnal jött felmérni a lehetetlent, és Gajdó
Gábornak, hogy nemcsak mentette a mosdók
előterében a menthető burkolatokat, szakszerűen kivágva a radiátorok helyét (ott hála Istennek
nincsen útban a csöveknek), de még aznap elment megvenni a szükséges anyagokat is.
A keddi testületi ülésen aztán gyorsan el is
döntöttük: szerdán találkozó az oviban, „játszós
ruha” fel, mi fogjuk megcsinálni.
Péter szakmai irányításával egészen működőképes lett a kis csapat, vakolás, glettelés, csiszolás (és egy kis csempézés), takarítás után szerdán
délelőtt már festettek a falugondnokság dolgozói, és még a maszkoló szalagot sem szedtük le,
délután már a helyükön voltak az új radiátorok.
Köszönöm Süveges Józsefnének és Baki
Mátyásnénak!
Köszönöm még egyszer Világosi Péternek,
Világosi Balázsnak és Világosi Dánielnek, Gajdó
Gábornak, Szabó Józsefnek, Szabó Dávidnak,
Lisziné Hunyadi Hajnalkának ezt a dolgos napot, az óvodai dolgozóknak a kávét, innivalót,
Scheszták Kornélnak pedig, hogy nem hagyott
minket éhen veszni.
Hamarosan az ovi másik fele következik.
Kalandra fel!

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester
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Tájékoztató a Szent László-patak mentén
Ráckeresztúr térségében folyó beruházásról
A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság által közölt információk alapján a következő tájékoztatót tesszük közzé:

2021. július

● Fenntartó sávok jókarba helyezése, stabilizált fenntartó
sáv kialakítása.
● Műtárgy rekonstrukció, műtárgyépítés: 320 cm átmérőjű áteresz építése Dózsa György út, lászlópusztai
lecsapoló zsilip rekonstrukciója, becsatlakozó oldalműtárgyak rekonstrukciója, híd alatti burkolatok kialakítása, helyreállítása.
● Növényzettelepítés, parti zonáció helyreállítása.
● Vízhiány monitoring állomás létesítése Ráckeresztúron.
A beavatkozások a Magyar Állam tulajdonában, a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő
ingatlanokon valósulnak meg.
A patak mellett nem kerékpárút, hanem a Szent Lászlópatak fenntartható vízgazdálkodása projekt keretében
stabilizált fenntartó út épül.
A fenntartó út a vízfolyás folyás iránya szerinti bal parton
kerül kialakításra, mivel a jobb parti területen az altalaj
nem alkalmas a nagy súlyú fenntartó gépek közlekedésére. A későbbi fenntartási munkák keretében sorra kerülő
iszapoló kotrás így a vízfolyás bal partjáról történik, a kitermelt iszap a jobb parton, a jogi határon belül, a vízfolyás
parti sávjában lesz elhelyezve.
A 4 m széles, geotextiliára helyezett zúzottkő út szintje
nem változik a jelenlegi patakpart szintjéhez képest, tehát
egy esetleges áradás nem veszélyezteti a part mellett
élőket, különösen, hogy a projekt keretében kitisztított
meder alkalmas a nagyvizek elvezetésére, tehát a vizek
kártételei elleni védelem szintje nő.
A stabilizált fenntartó út a Szent László-patak parti sávjában kerül kialakításra, csak a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság gépei, gépjárművei, továbbá az általa engedélyezett személyek számára használható, melyet a felhajtási helyeken tábla jelez. (Mindkét irányból behajtani
tilos tilalmi tábla, KIVÉVE VIZIG feliratú kiegészítő jelzés,
valamint MAGÁNÚT tájékoztatást adó jelzés.) A fenntartó
sávban a gyalogos és kerékpáros közlekedés lehetséges,
csak a gépjárművel való behajtás tiltott.

Ráckeresztúr térségében jelenleg az Országos Vízügyi
Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi igazgatóság
Konzorciuma által megvalósuló „A Szent László-patak
fenntartható vízgazdálkodása” című KEHOP-1.3.0-152020-00021 azonosító számú kiemelt projekt kivitelezési
munkálatai folynak, mely a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 48e. sorában került nevesítésre.
Az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 309/2017. (X. 27.) Korm. rendeletben a
Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította az 1. mellékletben meghatározott
településeken (többek között Ráckeresztúron) megvalósuló, a vizek kártétele elleni védekezést és vízbázisvédelmi
célokat szolgáló, vízgazdálkodási és kármentesítési célú
projektekkel, a 2. mellékletben meghatározott – így a
Szent László-patak rendezésével kapcsolatos – közigazgatási hatósági ügyeket.
A projekt kitűzött célja olyan beavatkozások megvalósítása a Szent László-patakon, amelyek egyaránt szolgálják a
környezeti értékek védelmét, a vizek jó ökológiai, vízminőségi és mennyiségi állapotának elérését, és a bel- és csapadékvízzel mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztését. A tervezett intézkedések révén nő a visszatartható
édesvíz mennyisége, mérséklődnek a vizek többletéből
vagy hiányából származó kedvezőtlen hatások. A projekt
keretében megvalósuló beruházások hozzájárulnak az EU
Víz Keretirányelv szerinti jó állapotú víztestek arányának
növekedéséhez is.
A projekt céljának elérése érdekében Ráckeresztúr közigazgatási területét érintően az alábbi projektelemek valóA közforgalom elől elzárt üzemi út a mezőgazdasági vízsulnak meg:
● Mederrendezés a Szent László-patak Ercsi és Marton- szolgáltatáshoz kapcsolódó fenntartási feladatok
könnyebb elvégzését szolgálja.
vásár közötti szakaszán.
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
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Búcsú a régi iskolától
A községi tanács fotóalbumából származó kép, 1963-ból.
Nézi az ember, aztán nézi a mostani, bontás előtti utolsó képeket. Ez az épület „megcselekedte, amit megkövetelt tőle a
haza”. Örömmel várva az újat, mégis kicsit összeszoruló
gyomorral zártuk be végleg, utoljára…
A folyosók, termek már mind üresek. Nem volt egyszerű a
kihurcolkodás: a pedagógusok, az önkormányzat dolgozói, a
képviselő-testület tagjai, SZMK-s szülők, néhány tanulónk,
három fiatal az EFOP-programból és egy apuka teherautóval
pakolt több napig, de ha a KIMM Drogterápiás Otthonából
nem kapunk segítséget, még talán ma sem lenne készen.
Köszönjük nekik, és mindenkinek, aki szívügyének érezte,
hogy minél előbb elkezdődhessenek a munkálatok.
Reménykedem benne, hogy amikor majd már az új iskolába fogunk bepakolni, jóval több önkéntes jelentkezőnk lesz,
és azok állnak majd az első sorban, akik nem hitték (talán még
ma sem hiszik), hogy ez az álom megvalósulhat.
Búcsúzunk, régi iskolánk. Sok generáció sok-sok emléke őriz majd és jó pár kép, amit ma, 2021.
július 12-én készítettem.
Hátha egyszer előkerül valahonnan egy régi fotóalbum…
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
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Véget ért a tanév
A rendhagyó tanév végén rendhagyó tanévzáró ünnepélyt szerveztek az iskolában. A vírushelyzetre való tekintettel a gyerekekkel
csak meghatározott számú kísérő érkezhetett, így kisebb létszámú
közönség hallgatta az ügyes elsősök, Kovács Lili, Jusztin Laura és
Tamássy Petra versmondását. Gergics Mihályné igazgató beszédében kiemelte, hogy a nehéz és sokszor bizonytalanságokkal teli
tanév végül rendben lezárult, bár furcsa volt megélni, hogy nem
lehetett szakköröket, versenyeket tartani, elmaradtak az iskolai és
osztályrendezvények is. Örömmel említette a levelezős versenyeken – Országos Honismereti Tanulmányi Verseny, Böngész országos levelezős verseny – elért eredményeket, itt főként a negyedik és ötödik osztályosok jeleskedtek. Az intézményvezető értékelésében kitért arra,
hogy idén huszonkilenc tanuló ért el kitűnő eredményt, s a harmincegy
nyolcadik osztályos diák mindegyike valamely középiskolában folytatja
tanulmányait.
Az önkormányzat képviseletében Dienes Gábor alpolgármester és
Szabó József képviselő átadta a Falunk Diákja díjat, melyet 2000 óta az a
diák kap, aki nyolc éven keresztül kiemelkedő eredményeket ért el, és sokat tett az iskoláért. Ebben az évben a
nevelőtestület Kalocsai Levente 8. b
osztályos tanulót javasolta a kitüntető
címre, melyhez Ráckeresztúr címerét
ábrázoló emlékplakett és pénzjutalom
jár. Levente számos tanulmányi versenyen szerepelt eredményesen, erősítette az iskola kézilabdacsapatát is és szerény, kedves személyiségével,
magatartásával példát mutatott társainak. – Osztályfőnöke és a tantestület javaslata alapján Apró Maja
8. a osztályos tanuló példamutató magatartásáért és kiemelkedő közösségi munkájáért könyvjutalomban részesült.
Az igazgató név szerint is köszönetet mondott a ballagó diákok
szüleinek, akik a legtöbbet segítettek, szabadidejüket nem sajnálva
dolgoztak a gyerekekért: Glóczné
Szabó Viktória, Gondiné Csobánki
Mónika, Pintér Ágnes, Kalocsainé
Majoros Szilvia.
A rendezvényen három volt ötödikes tanuló, Bognár Sarolta, Dienes
Regina és Pálinkás Bianka verssel búcsúzott a tanévtől.
Zárásként igazi meglepetés következett. Az igazgatónő nyugdíjba
megy, ez alkalomból a Dunaújvárosi Tankerületi Központ vezetője,
Szilágyiné Németh Sarolta
miniszteri elismerő oklevelet adott át, majd az önkormányzat képviselői Ráckeresztúr címerét ábrázoló
emlékplakettel köszönték meg Gergics Mihályné kiemelkedő és lelkiismeretes pedagógusi és intézményvezetői
munkáját. A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány, a szülői munkaközösség tagjai és az iskola tanulói meglepetés
ajándékokkal, rövid műsorral készültek.

GÁ

2021. július

9

Négy évtized az iskolában
Nem mindennapi tanévzárón vettek részt idén a ráckeresztúri iskolások, pedagógusok, szülők és a meghívott
vendégek. Miután Gergics Mihályné igazgató bejelentette, hogy az idei tanév véget ért, helyettese, Orbán
Erika kért szót. Eljött ugyanis a meglepetések pillanata.
A tantestület, a diákok teljesen titokban megszervezték
az igazgatónő köszöntését, búcsúztatását, ugyanis mindenki Gabi nénije nyugdíjba megy.
Gergics Mihályné negyven évet töltött a pályán. Az
egri főiskola matematika–műszaki ismeretek szakán
1981-ben szerezte diplomáját. Főiskolás évei alatt is
már tudatosan arra készült, hogy tanítani fog, osztályfőnök lesz, hozzásegíti a gyerekeket ahhoz, hogy
minél könnyebben elsajátítsák a számukra szükséges matematikai ismereteket. Vérbeli pedagógusként
jó kapcsolatot ápol a diákokkal, a kollégáival, a szülőkkel.
A ráckeresztúri iskolába harminc évvel ezelőtt került, majd
2001-től 2012-ig igazgatóhelyettesként, majd 2013-tól intézményvezetőként dolgozott. Igazgatói kinevezéséig folyamatosan osztályfőnök volt, évekig fogta össze a természettudományi munkaközösséget. Számos matematikaverseny szervezése,
lebonyolítása fűződik nevéhez, emellett nagy elhivatottsággal
törekedett arra, hogy iskolájában helyet kapjon a tehetséggondozás. Sok éven át matematika-szakkört vezetett, s támogatta
a tehetséges tanulók kibontakozását. Célként fogalmazta meg,
hogy új színt vigyen az iskola életébe, hogy a korábbiakhoz
képest innovatívabb hozzáállást alakítson ki a tantestületben.
A megújulás alapjának érezte a folyamatos önképzést, az új módszerek elsajátítását, kollégáit is erre ösztönözte, törekvéseikben támogatta őket.
Számos továbbképzésen vett részt, amelyek bővítették szakmai
tudását, segítették vezetői attitűdjének megerősödését. Informatika szakos végzettséget is szerzett, ezzel megalapozva az
intézmény szemléletváltását. Öt évvel ezelőtt mesterpedagógusi minősítést szerzett. Mesterprogramjában is a tehetséggondozást, a digitális kultúra fejlesztését a pedagógusok és diákok
körében egyaránt, az iskola közösségi életének megújítását tűzte ki céljául.
Sok eredményes pályázat fűződik a nevéhez. Az igazgatónő
mindig igyekezett a pályázatok kínálta lehetőségeket megragadni, ezzel is javítani, gyarapítani az intézmény eszközökkel való
ellátottságát. Arra is odafigyelt, hogy olyan lehetőségekhez, élményekhez,
utazásokhoz, színházlátogatásokhoz, táborozásokhoz juttassa a gyerekeket,
amelyeket a szülők saját erőből nem tudtak volna finanszírozni.
Gergics Mihályné négy évtizedes áldozatos munkájáért miniszteri elismerésben részesült, a Miniszteri Elismerő Oklevelet Szilágyiné Németh
Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ vezetője adta át. Az önkormányzat képviselői Ráckeresztúr címerét ábrázoló emlékplakettel köszönték meg Gergics Mihályné kiemelkedő és lelkiismeretes pedagógusi és intézményvezetői munkáját. A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány, a szülői
munkaközösség tagjai, az osztályok képviselői meglepetés ajándékokkal
készültek, az alsós színjátszók pedig elénekelték a Légy jó mindhalálig musical egyik ismert betétdalát, melyben elhangzik: „a Tudás az, mi fölemel, /
várnak rád új és új csodák.”

GÁ
(Az írás szerkesztett változata megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2021. július 6-i számában.)
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SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN –
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, de ehelyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl.
bántalmazás, egészségkárosodás, gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes jogsegélyszolgálatunkat!

Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy
„viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt,
keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

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.

Gondolatébresztő…
„A szegény emberek csak egymás előtt
szégyellhetik a szegénységüket, hogy erről ők
maguk tehetnek, hogy ebben cinkosok valamennyien. Csakugyan, a szegények gyűlölik
egymást, és ezért szegények. Ha szeretnék egymást,
gazdagok volnának. Vagyis akkor nem volnának többé se
szegények, se gazdagok, csak testvérek, akkor maga a
paradicsom valósulna meg a földön és eljönne Isten
országa. Igen, szívem. A gyűlölet szegénység, s a szeretet
gazdagság.”

(Kosztolányi Dezső)
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kémény belső hőmérséklete alacsonyabb, mint a F
külső hőmérséklet, a beszorult hideg levegő pedig Ő
nem engedi kiáramolni az égésterméket. A légdugó miatt az égéstermék visszaáramlik a vízmele- A
gítőbe, és másodpercek alatt mérgező szén- Z
monoxid fejlődhet. Ezért fontos még nyáron is
szén-monoxid-érzékelőt működtetni ott, ahol nyílt E
G
égésterű vízmelegítővel melegítik a vizet.
A nyári forróságban sokan használnak klímát É
vagy mobil klímát, megfelelő szellőzés hiányában S
ezek is segíthetik a gyilkos gáz kialakulását. Épü- Z
let-átalakítás, nyílászárócsere és épületgépészet S
módosítása esetén mindig hívjunk szakembert és É
kérjük a működő berendezések felülvizsgálatát! G
Minden olyan épületgépészeti megoldás veszé- !
lyes lehet, amely befolyásolja az otthonunkban a
levegőáramlást, ezért minden nyílt égésterű vízmelegítő és fűtőeszköz közelébe érdemes szén-monoxidérzékelőt telepíteni!
Ilyen készüléket csak megbízható forrásból, műszaki cikkeket forgalmazó üzletben szabad vásárolni.
Vásárlásnál keressék a magyar nyelvű használati
utasítással rendelkező és megfelelő minőségű szénmonoxid-érzékelőt. Az ajánlott készülékek listája a
katasztrófavédelem honlapján elérhető.

Szén-monoxid-mérgezés veszélye nyáron
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívása

Sokan a fűtési szezonhoz kötik a mérgező gáz kialakulását, holott több háztartásban egész évben gázüzemű, fali vízmelegítővel, kazánnal állítják elő a meleg vizet, így a szén-monoxid-mérgezés veszélye
egész évben fenyeget. Fontos, hogy klímát, páraelszívót vagy beépített szagelszívó-ventilátort szakember telepítsen, hiszen ezek együttes használata is
befolyásolja a lakás légáramlását. A nyári melegben
lecsökkenhet a kémény huzathatása, így fokozott a
veszélye annak, hogy visszaáramlik a szén-monoxid
a lakótérbe.
A nagy hőségben megemelkedhet a szén- https://katasztrofavedelem.hu/33883/szenmonoxid miatti riasztások száma. Ennek oka, hogy a monoxid-erzekelok

S
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P)'&),, T #/%0" )& K) 123 & K45'6
Ráckeresztúr, Szent János tér
(az általános iskola mellett)

Kínálatunk:
vadkovászos és kovásszal készült helyben sütött friss
pékáru, minőségi tejtermékek, sajtok, szendvicsek, friss
kávé, tea, cukormentes, továbbá kókusztej alapú, illetve
100%-os bio gyümölcs üdítő italok, kézműves sörök, füstölt áru és kézműves chiliszószok

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 5.30–12.00, illetve
15.00–18.00 között, szombaton 7-től 11-ig
Barátságos, felújított környezetben, udvarias kiszolgálással várjuk kedves hozzánk
látogató vásárlóinkat.

Rendelés leadása 9 óra után a 06-20/261-7624-es telefonszámon.
E-mail: szentjanoskenyerpekseg@gmail.com
Facebook-elérhetőség:

Szentjánoskenyér Pékség, Tejbolt és Kézműves Kuckó
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Széchenyi Zsigmond-emlékhely
A múlt havi Ráckeresztúri Hírmondóban röviden beszámoltunk arról,
hogy a község határában, pár méternyire a Szentháromság-szobortól
emlékhelyet avattak Széchenyi Zsigmond tiszteletére. A neves vadász,
utazó, író ugyanis Ráckeresztúr határában vett részt élete utolsó vadászatán, amikor is egy szépséges őzbakot ejtett el. Naplójában 1965ben mindezt meg is örökítette. A Szabó Imre szerkesztette Sógorok
könyve című kötetben ez olvasható: „Június 13-án esti lesen a
Martonvásár határában lévő Szent László-major erdejében, a Mezőföldi Erdőgazdaság területén őzbakot lő, »28 centiméteres szár, öreg
vékony 6-os«. Ez a bak élete utolsó vadja, az esti les élete utolsó vadászata lett.”
Kovács János, a Zöld Erdő Vadásztársaság vadgazdálkodási szakirányítója több évvel ezelőtt olvasta a könyvben e sorokat, s már akkor elhatározta, azon lesz, hogy az utolsó vadászat helyszínén emléket állítson Széchenyi
Zsigmondnak. Hosszas kutatómunkával igyekezett az egykori helyszínt azonosítani, ám azóta az egykori erdő egy részének helyén szántóföld lett. Az emlékműnek végül a Szentháromság-szobor környékén találtak méltó helyet, így a jövőben kultikus kiránduló- és zarándokhely alakítható ki e néhány négyzetméteren. Mert mi kell a tartalmas kikapcsolódáshoz? A természet, a teremtett világ szépsége, nyugalma,
csendje. S a hely szelleme. Ráckeresztúr határában most már
mindez adott.
Az út, ami idáig vezetett, persze nem volt egyszerű. János
elmesélte, hogyan vásárolta meg a Bakonyból, Hárskút környékéről származó másfél mázsás sziklatömböt,
amit aztán Gánton vágtak félbe, hogy a gránit emléktábla, Somogyi Imre
kőfaragó munkája rákerülhessen. Sokan segítettek abban, hogy ez az emlékkő s az avató ünnepség létrejöjjön. A Prograg Agrárcentrum vezetői,
Cseprekál Istvánék, dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester, a ráckeresztúri önkormányzat. Mindannyian lelkesen tették, amit tenni tudtak.
Szinte a véletlennek köszönhetően a vadásztársaság pályázatot is benyújtott
az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítást szervező
kft.-hez, és sikerrel jártak.
Az emlékhely avatásán minden a tervek szerint haladt. Szerencsére sütött
a nap, a mintegy százötven résztvevő figyelemmel hallgatta az Országos
Vadászkamara kürtegyüttesét, mely bevezetésként a vadászhimnuszt játszotta, később pedig előadták az erre az alkalomra komponált Széchenyi-fanfárt is,
Nagy Csaba szerzeményét. A Széchenyi Zsigmond utolsó őzbakját ábrázoló
festmény Rékasi Csaba alkotása, ezt a társaság a jótékonysági vadászaton bocsátja majd árverésre, de – miként Jánostól megtudtuk – a terv az, hogy ők is
licitálnak rá, s ha sikerül megvenni, akkor a hatvani múzeum Széchenyiemléktermében helyezik el.
Kovács János maga is kedveli Széchenyi Zsigmond írásait, tisztelettel idézi
föl nem mindennapi életútját, s örömmel éli meg, hogy régóta dédelgetett terve
valóra vált. A Szentháromság-szobor mint Fejér megyei érték mellett ott áll
már a Széchenyi-emlékkő, amit a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság
szintén a helyi értékek közé emel, s reményeik szerint akár a megyei értékek
sorát is gyarapíthatja majd. Bízunk benne, hogy idővel egyre többen látogatnak
el e békés, könnyen megközelíthető helyszínre. A vadászok mindenképpen
megemlékeznek június 13-án neves elődjükről, s talán a falubeliek is csatlakozhatnak egy-egy tematikus programmal. Legyen szó akár szabadtéri miséről, családi napról, ismeretterjesztő előadásról. Érdemes fölfedezni a természeti értékeinket, kincseinket is addig, amíg még fölfedezhetjük. Érdemes
megismerni Széchenyi Zsigmond írásait is, hiszen rendkívül plasztikusan ábrázol egy-egy vadászatot vagy úti
élményt. Nemcsak jó vadász volt, hanem remek író is.

Gajdó Ágnes
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A „Természet Könyve” Ráckeresztúron
Idén ősszel, szeptember 25. és október 14. között Magyarország
„Egy a Természettel" mottóval vadászati és természeti világkiállítást rendez. Mint ismeretes, a világkiállítást szervező iroda támogatásával településünk határában, közvetlenül a Szentháromságszobor szomszédságában emléktáblát avattak Széchenyi
Zsigmond, a nagy vadász és természettudós emlékére. E nagyszerű eseményhez pár gondolatot szeretnék csupán hozzáfűzni,
megvilágítva olyan összefüggéseket, melyek a legősibb idők óta
az emberiség egyetemes kultúrájához tartoznak.
Sokat beszélünk manapság a természetvédelemről, ami helyes
dolog. Régebben azonban ez nem volt téma. Nem azért, mert
nem volt fontos, hanem azért, mert a világ legtermészetesebb
dolga volt. A természet szeretete valójában a teremtett világ tisztelete volt, melyről úgy gondolkodtak, hogy ugyanúgy „kiolvasható”
belőle az Alkotó, mint egy könyvből az író személye. Ez az analógia már az ókori Mezopotámiában ismeretes volt. Az asszír birodalmi központ például, a Sarrukin-palota a csillagképek égi mintájára épült: a csillagírás, a teleírt égbolt az istenek felszólítása volt
az ember számára: isteni mintára rendezd be az életed! Az egyiptomi Triszmegisztosz gyűjteménye még egyértelműbb. Azt írja:
„A természet Istenről írt könyv, Isten dolgainak fényes tükre”.
A „Természet Könyve” gondolat később szó szerint „átszűrődött” a
zsidóság bálványokat tilalmazó vallásos hagyományán, és a görög
filozófiával ékesítve megérkezett a keresztény korba. Az első századok patrisztikus irodalmában közkedvelt metafora volt. Olyanynyira, hogy a teológia az isteni kinyilatkoztatás „két könyvéről”
beszélt: a Természet Könyvéről és a Bibliáról. Az első a korábbi,
hisz maga a teremtés elsőként beszél Istenről, míg a második
kinyilatkoztatásra, a Bibliára éppen azért volt szükség, hogy helyre
billentse és meggyógyítsa az emberi bűn által megsebzett természetet. (A hívő keresztény ember ma is úgy gondolja, hogy a teremtett világ Isten első kinyilatkoztatása, éppen ezért a hívő ember hitéből fakadóan természetvédő.)
Bár a két könyv főként a tudományos világnézet megjelenésével szétvált, és a Természet Könyve újkori értelmezése elvesztette
egyértelműségét (maga Galilei nyilatkozott úgy, hogy a Természet
Könyvét nem olvashatja bárki, a természet ugyanis csak matematikai egyenletekkel, képletekkel írható le, ennek kutatása a tudomány kompetenciája), mégis vannak komoly tudósok, akik vallják
a hit és a tudomány egységét (lásd F. Collins Isten ábécéje című
kiváló könyvét).
Szimbolikusnak gondolom tehát az emléktábla-avatást. Nemcsak azért, mert 1965-ben a Szentháromság szobor árnyékában
valószínűleg magában Széchenyi Zsigmondban is megfordult
Isten és a teremtett világ kapcsolatának gondolata. Hanem azért
is, mert hiteles természetvédelemről akkor beszélhetünk, ha ajándéknak gondoljuk a bennünket körülvevő világot. Ennek pedig
nincs egyértelműbb jelképe, mint a lászlópusztai szobor. A Szentháromság ábrázolások évezredes fejlődésében az utolsó barokk
kori tipológiai változás éppen az volt, amikor a Szentháromság
dicsőségére helyeződött a hangsúly. Amikor is a Szentháromságoszlopok tetején az Atya, a Fiúval egy közös felhőtrónuson vagy a
világmindenséget jelképező glóbuszon trónolnak egymás mellett,
fölöttük galamb képében a Szentlélek. Jelképezve azt az Istent,
aki ajándékképpen teremtette a világmindenséget. Ilyen szobor a
miénk is. A kiállítás címe; „Egy a természettel”, nemcsak a természetről, de rólunk, emberekről és Istenről is szól. Mi, emberek
vagyunk egyek a természettel: de a teremtésre való rácsodálkozásunkban megfér egymás mellett a teológia és a természettudomány is. A párbeszéd kötelező. Adja Isten, hogy emberi természetünk is harmóniában legyen a mindenséggel.
Varga Viktor

Sivatagi vadásznapló
Széchenyi Zsigmond sokfelé
járt a világban. A kiváló vadász élményeit számos könyvben örökítette meg. Első kötete, a Csui!… 1930-ban jelent
meg, majd jött az Elefántország
(1934), a Hengergő homok
(1935), a Szarvasok nyomában
és az Alaszkában vadásztam (1937), később az indiai
útjáról szóló Nahar (1940–41) és a Két kecske
(1942).
Könyvtárunkban a Hengergő homok található
meg, amiben a szerző jó stílusban, jó humorral
számol be sivatagi vadászélményeiről. Almásy
Lászlóval, az ismert Afrika-kutatóval és Horthy
Jenővel vadászott együtt, és ekkor lőtte máig világrekordnak számító addaxát (másként: mendeszantilop).
Széchenyi kiválóan és igen érzékletesen fogalmazta meg, mit gondol a sivatagról: „A sivatagot
nem könnyű megszokni. Nehéz rájönni az ízére.
Tudom, mi hiányzik itt legjobban. A szag! Nincs
semmiféle szag., sem földszag, sem növényszag.
Még a levegő is szagtalan. Ez teljesen steril, kiaszott, lelketlen vidék. Itt mintha megállt volna a
teremtés munkája. Ez kimaradhatott, erről megfeledkezhetett az Úristen. A sivatagot elfelejtette
bebútorozni. Még az a pár bozót is mintha műbozót lenne. Ágát letörheted, cseppnyi életnedv sem
szivárog belőle. Élőhalottak ezek a növények.
És soha egyetlen hang! Éjjel-nappal ez a mindent betöltő, hogy úgy mondjam, fülsiketítő csend!
Még ez a néhány kis madár is néma talán. Itt még
ez a kevés élőlény sem örülhet az életnek, ez egy
haldokló világ.” (40.)
A kötetben olvasható még a Núbiai vadkecske
című írás is.
■

K O3 & O03Q&6R!'!
A kényszerű zárvatartás idején is igyekeztünk
értékes olvasnivalókkal, kézműves videókkal,
virtuális emlékidézéssel, nyereményjátékokkal
szolgálni, kérjük, kövessék továbbra is facebookoldalunkat:

K9:;<=> ?9@ABCDE, RDF?GEG;:CHE
A könyvtár nyitvatartási rendje
hétfő: 15.00–18.00
kedd: zárva
szerda: 8.00–12.00
csütörtök: zárva
péntek: zárva
szombat: zárva
vasárnap: zárva
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A kedvenc strandkajánk: likomot. Tortillalapokat mindig tartok itthon, vészhelyzet és
dolgos hétköznapok esetére. A kukoricát éles késsel leháa csemegekukorica
A csemegekukorica (Zea mays
saccharata) a kukorica (Zea
mays) emberi fogyasztásra termesztett változata. A csemegekukoricának jelentős a tápértéke,
kitűnő ízanyagai mellett, sok energiát is szolgáltat. 100
grammonként, 3-4 g fehérjét, 20 g szénhidrátot, 8–12 mg
C-vitamint, de vasat, foszfort, karotint és meszet is tartalmaz. A csemegekukorica ízét a benne lévő cukortartalom
határozza meg, amely zsenge, ún. tejes-érési állapotában
a legnagyobb. Érettebb állapotában már kevesebb benne
a cukor, keményebb és kevésbé élvezhető. Gyerekkoromban a strandon a kikönyörgött forintokból nagy örömmel
vásároltunk a mozgó árustól, aki csilingelt, és nagyokat
kurjantott, ezzel hívva fel magára a figyelmet. Biciklije első
részére egy meleg vízzel teli nagy tartályt szerelt, és abból
vette ki a hatalmas sárga főtt kukoricákat, amik sokszor
okoztak csalódást, mert bizony vagy túlérett vagy egyenesen takarmány, ún. lófogú kukoricából készültek.
Mint oly sok ma már alapvető táplálékunk, a kukorica is
az Újhazából hajózott át az óceánon az Óhazába. Indián
törzsek 5-7 ezer éve kezdték termeszteni. Léte és eredete
mégis igazi rejtély, egyrészt, mert vad formája nem is ismert, másrészt, mert ember nélkül már nem lenne képes
tenyészni. A szemek ugyanis maguktól nem tudnak kiperegni a torzsából. A kukoricának a tenyésztés során fehér,
sárga, rózsaszín, piros, sőt kék szemű alfajai is létrejöttek.
Nálunk a sárga változat terjedt el, tehát a mondás igaz
lehet, néz, mint tyúk a piros kukoricára. A kemény szemű
fajták termését lisztté őrölve is fogyaszthatjuk.
Amerika déli részén ma is az egyik legfontosabb energiaforrás, valamilyen formában minden étkezésben fellelhető. Készül a lisztjéből tortilla, azaz lepénykenyér, amit
palacsintaszerűen fel lehet tekerni. Mehet bele nyers saláta, paradicsom, paprika, uborka, csípős szósz, tejföl, joghurt, reszelt sajt, sült hús. Komplett, minden tápanyagot
tartalmazó fogás, mellesleg ragyogóan fel lehet használni
az előző napi maradékokat. Nálunk most grillezés után
maradt cukkini, egy paprika, pár grillkolbászka, csemegekukorica faszénparázson átpirítva. Joghurtba kevertem
ketchupot, chiliszószt, apróra vágott petrezselymet, bazsa-

moztam a csumájáról, a sült zöldségek mentek szép sorban a lepénykenyérbe, szósz, hajtogatás, és kész. Nem
véletlenül eszik a mexikóiak babbal együtt a kukoricát. Ez
a zöldségpáros optimális arányban tudja biztosítani a szervezet számára a tápanyagokat. Szénhidrát-összetétele
elősegíti a vércukorszint megfelelő szabályozását. Fogyókúrázók is bátran és okosan fogyaszthatják, természetesen a megfelelő ételpárosítással.
A kukorica gyógynövény is egyben. Levelének és gyökerének főzete fájdalmas vizelés, húgyúti és hólyagpanaszok esetén ajánlott. Vesehomok- és vesekőmegelőző szer, vízhajtó,
enyhén élénkítő és értágító hatása miatt érdemes
teáját fogyasztani. A főtt
kukorica ízesebb, ha tisztítás és a bajusz eltávolítása után a zsengébb
buroklevelekből teszünk a
főzővízbe, pici sóval. Ha
megfőtt, kenjük meg sós
fűszervajjal azon melegében. A fűszervajba tehetünk korianderzöldet, sót,
borsot, petrezselymet, pici chilit. A friss szemeket a torzsáról leválasztva és megfőzve salátának, zöldségköretnek,
levesbetétnek, párolva és pürésítve is elkészíthetjük. A
püréje tejszínnel, borssal, sóval halak, sültek, rántott zöldségek kötete is lehet. A darából készülő kukoricakása
vagy puliszka a népmesék világából is ismerős lehet, vajjal, szerecsendióval, tejszínnel ízesítve igazi ínyencség,
polenta néven olasz nemzeti eledellé vált. Lisztté őrölve a
gluténmentes étrend alapeleme. A kukoricaszemekből
kivonható kukoricaolaj főzésre, sütésre, salátaöntethez
egyaránt kiváló. A kukorica természetes cukortartalma
nagyon gyorsan keményítővé alakul, így veszít az édességéből. A legfinomabbak a tejes szemek, ha ilyet sikerül
beszerezni, gyorsan használjuk fel, akkor biztosan nem ér
minket csalódás.
Jó nyaralást, sok édes kukoricázást kívánok!
Szöveg és kép: Katona Anita

Melyik növény levele látható a képen?

Beküldési határidő: 2021. augusztus 5.
E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com
.
A nyeremény
a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek szeretettel gratulálunk!
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Újraindul a sakkélet

KERTÉSZETI MUNKÁT
VÁLLALOK
Hívjon bizalommal!
Telefon: 06-70/299-0577

SZAMURÁJ 07 KFT.

SAKK-SAROK

A kedvező járványügyi adatokra hivatkozva a vonatkozó kormányrendelet értelmében újra lehet profi és
amatőr versenyeket is rendezni. Ráadásul a maszkviselési kötelezettséget is eltörölték. Egészen friss hír,
hogy július 1-én pedig a Magyar Sakkszövetség közzétette a 2021/2022 szezon sakk csapatbajnokságának kiírását. A bajnoki fordulók sorsolását augusztus
21-én tartják. Az első forduló a kiírás szerint október
10-én lesz. Járásunk csapata, a MartonVál SC a Fejér
megyei csapatbajnokság I. osztályában szerepel a
következő idényben is. Már nagyon várjuk, hogy csapatként is újra sakktáblához ülhessünk egy komoly
versenyen.
Helyi szinten is felpörög a sakkélet. Június 24-én
megtartottuk az első összejövetelünket hosszú idő
után újra a martonvásári Postakocsi étteremben. A
környékből sokan érkeztek, hogy újra együtt sakkozhassanak végre nem az interneten, hanem személyesen. Innentől minden csütörtök 18:00-tól várjuk a felnőtt sakkozókat a Postakocsiban. A gyerekeknek
most nyári szünet van. A gyerek sakkedzések szeptembertől indulnak, ahogy elkezdődik a tanév.
Folytatódik feladványfejtő játékunk. Ebben az állásban sötét anyagi szempontból kicsit jobban áll. A f3
gyalog pedig vészesen közeledik az alapsorhoz, hogy
vezérré változhasson. Világos viszont egy ügyes kombinációval kettő lépésben mattot adhat, és rövidre
zárhatja a partit. Mi lenne világos következő kettő lépése, hogy mattal fejezze be a játszmát?

AKCIÓK
2000 forinttól!

AKCIÓS
ESZKÖZCSOMAGOK
SZERELÉSSEL
MÁR 80 000 Ft-tól!
06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723
www.szamuraj07.hu

A megoldás beküldhető a martonvalsakk@freemail.hu
e-mail-címre. Aki hat alkalommal is helyesen küld be
megoldást a feladványokra, Magyar Sakkvilág magazint kap ajándékba, melyet postai úton juttatunk el
hozzá. Sakkos képességeink fejlesztéséhez sakkleckék és -feladványok találhatók még az egyesületünk
weblapján is, aminek címe: martonvalsakk.hu.
Bakacs János MartonVál SC
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Ismét követhető a ráckeresztúri időjárás alakulása
Molnár Anti bácsi évtizedekig figyelte Ráckeresztúr időjárását, feljegyzéseket készített, saját honlapot és automata mérőállomást működtetett, felhelyezte településünket az ország meteorológiai térképére.
Tevékenysége a helyi értéktárba is bekerült. Tavaly bekövetkezett
halála után az állomás működése megszűnt. Mindenképpen szerettem
volna folytatni, amit ő elkezdett. Úgy gondolom, egy ilyen értéket nem
szabad veszni hagyni.
Munkámból kifolyólag ismertem meg bő egy évtizede Szita László meteorológust, akivel megnéztük annak lehetőségét, hogy miként létesülhetne egy
automata mérőállomás akár a kertünkben, Ráckeresztúr javára. Kiderült, hogy
közösek az érdekek, ugyanis a meteorológiai szolgálatnak az a jó, ha minél
nagyobb az országos lefedettség, minél több településről érkezik be adat a
központjukba, Ráckeresztúr pedig ismét szerepel a térképen mint adatszolgáltató.
Július 7-én megtörtént a mérőeszközök telepítése, melyet ezúton is köszönök Tóth Róbertnek és Vityi
Nándor meteorológusoknak. Az állomás jelenleg három mérőeszközt tartalmaz: egy hagyományos csapadékmérőt, egy elektronikus csapadékmérőt és egy lamellás védőben elhelyezett hőmérőt, amely a levegő páratartalmát is méri. Az adatok hétpercenként frissülnek, és rögtön bekerülnek a
meteorológiai szolgálat adatbázisába, melyek az alábbi linkeken érhetők el:
https://www.metnet.hu/online-allomasok?sub=showosdata&ostid=512
https://www.metnet.hu/terkepek?map=temp_beta

Az állomás földrajzi koordinátái: 47.282251, 18.824043
Amennyiben valaki szeretné megtekinteni az állomást, keressen nyugodtan telefonon, e-mailben, messengeren vagy
személyesen. Időpont-egyeztetés után mindenkit várok
szeretettel!
Feltett szándékom, hogy ennek a meteorológiai állomásnak Molnár
Antal legyen a névadója, mintegy emléket állítva az ő személyének,
tevékenységének, munkásságának.

Dienes Gábor
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