
 

 

Széchenyi Zsigmond emlékezete 
 

A neves magyar vadász, utazó, író Ráckeresztúr 
határában ejtette el élete utolsó trófeáját, erről 
naplójában is megemlékezett. Az őzbakot („28 
centiméteres szár, öreg vékony 6-os”) az akkori 
Mezőföldi Erdőgazdaság területén, a Szent  
László-major erdejében 1965. június 13-án lőtte.  
     Széchenyi Zsigmond utolsó vadászatát idézi 
az az emlékkő, melyet a Zöld Erdő Vadásztársa-
ság készíttetett pályázati támogatással, s melyet a 
Szentháromság-szobor környékén lévő tisztáson 
helyeztek el. A emlékkő avatására 2021. június  
13-án, vasárnap került sor, napra pontosan öt-
venhat évvel az őzbak elejtését követően. A va-
dásztársaság felkérésére beszédet mondott     
Kovács Zoltán kormánybiztos, kiemelve az em-
lékezés fontosságát és Tessely Zoltán országgyű-
lési képviselő, aki Széchenyi munkásságát és élet-
útját méltatta. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester arról szólt, fontos, hogy a vadászati 
világkiállítás keretein belül rendezett emlékhely-
avatás révén ráirányítsuk a figyelmet az olyan 
apró helyi csodákra, mint amilyen ez a hely. 
Ahová a megfáradt ember a hétköznapok daráló-
ja után eljöhet pihenni, elmélkedni, feltöltődni, 
létezni. Alkalmas hely arra, hogy az ember el-
csendesedjen, és felemelje, kitárja a lelkét, hogy 
rá tudjon csodálkozni a teremtett világ sokszínű 
szépségeire.  
     Az avatáson bemutatták Rékasi Csaba fest-
ményét, mely Széchenyi Zsigmond utolsó őzbak-
ját ábrázolja, s melyet a vadásztársaság jótékony-
sági árverésre ajánlott föl. A Vadászkamara 
Kürtegyüttes előadásában elhangzott Nagy    
Csaba szerzeménye, az erre az alkalomra kompo-
nált Széchenyi-fanfár. Érdekesség, hogy a kürt-
együttesben ott volt Mészáros Sándor, aki már az 
1971-es vadászati világkiállításon is fújta a kürtöt. 

GÁ 
 

(A megemlékezésről a Hírmondó júliusi számában részlete-
sebben is hírt adunk.) 
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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 Ingri-
det dr. Kemenczei Zsuzsanna helyette-
síti 06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva 
Hétfő, szerda, péntek: 8.00–12.00 
Kedd, csütörtök: 13.00–15.00 
Csecsemő- és gyermektanácsadás: szer-
da: 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 időpont-
egyeztetés szükséges! 
 

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

Nőgyógyászat dr. Zsolnai Csaba

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

Sürgősségi betegellátás 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 órá-
ig; hétvégén szombat reggel 8-tól hétfő 
reggel 8-ig, valamint ünnepnapokon: Ercsi 
Egészségügyi Központ (Esze T. u. 14., 
06-25/492-021) 

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

Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.; 
telefon: 06-22/460-023)  
Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (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 

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

Polgárőrség: 06-70/211-6424

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

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

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

 

MENTŐK: 104            RENDŐRSÉG: 107           
 

 

TŰZOLTÓK: 105        SEGÉLYHÍVÁS: 112 

Sírhelymegváltás – Hősök tere (volt takarékszövetkezet épülete)  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Szerkesztői levél  

 

Emlékszem, nagymamám mindig keresztet vetett, ami-
kor meghallotta a harangszót. Délben csöndesen el-
imádkozta az Úrangyalát is. A harangszó nem csak 
imára, istentiszteletre hív, gyakran jelezte/jelzi valamely 
baj közeledtét, például tűzvészt, árvizet vagy vihart. 
Külön kell szólni a lélekharangról, amely általában a 
templom legkisebb harangja, s egy hívő lélek halálakor 
szólal meg. A harangozás ideje a legtöbb magyarországi 
településen megegyezik, előfordul, hogy valahol péntek 
délután 3-kor is harangoznak Krisztus kereszthalálának 
emlékére.  
     Lapzártakor érkezett a hivatalos értesítés, hogy a 
délután három órai harangszó bekerült a megyei érték-
tárba. Ráckeresztúron minden délután 15 órakor meg-
szólal a harang a Szentháromság tiszteletére. A különle-
ges és az országban egyedülálló hagyomány immár két 
évszázados lesz ebben az esztendőben, ugyanis Bendák 
Pál, a falu köztiszteletben álló lakója végrendelete két-
száz évvel ezelőtt, 1821. november 30. napján kelt. A 
megyei értékek közé bekerült harangszóról szóló javas-
latot Spányi Antal székesfehérvári püspök is támogatta, 
nyilatkozatában kifejtve, hogy „a település kétszáz éves 
élő hagyománya országunk és nemzetünk keresztény 
hitét tükrözi, valamint kifejezi keresztény hagyomá-
nyunk megbecsülését. A harangszó imára hívja a hívő 
embert, de utat nyit minden jószándékú polgár szívé-
ben arra, hogy életét, családját és munkáját Isten áldása 
kísérje.”   
     Ezzel immár három ráckeresztúri érték szerepel a 
Fejér megyei értéktárban (a Szentháromság-szobor és 
Auguszta 26 története már korábban bekerült), s bízom 
benne, a sor még folytatható. A települési értéktár bi-
zottság továbbra is várja az ötleteket, javaslatokat, mely 
értékekkel bővülhetne még a gyűjtemény. 
 

 Gajdó Ágnes 

Tisztelt Betegeim! 
 

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy gyermekvállalásom 
miatt az 1. körzetembe tartozó betegeim orvosi ellátását 
2021. június 1-jétől visszatértemig dr. Kemenczei      
Zsuzsanna végzi majd. Kérem, bármilyen problémájuk-
kal keressék bizalommal a doktornőt!  
A nővérke Németh Éva marad.  
Tel: 25/455-804 
Sürgősségi mobil: 20/852-0350 
E-mail: rendelo2465@gmail.com 
A telefonvonalak leterheltsége miatt amennyiben nem 
sürgős dologról van szó, kérem, részesítsék előnyben az 
e-mailes kommunikációt!  
 

A 2. körzetbe tartozó betegeknek (Bánovics doktornő 
körzete volt) új állandó háziorvosuk lesz. Dr. Kasziba 
Lilla doktornő szintén 2021. június 1-jén kezdte a munkát 
Ráckeresztúron. Megkérem az ő körzetéhez tartozó be-
tegeket, hogy fogadják bizalommal és nagy-nagy szere-
tettel új háziorvosukat, hisz nagyon sokat vártunk rá, 
hogy végre újra állandó gazdára találjon ez a körzet!  
A 2. körzetben új nővérke dolgozik: Lőke Krisztina 
Tel: 25/455-804 
Sürgősségi mobil: 20/852-0350 
E-mail: rackereszturrendelo@gmail.com 
 

Továbbá köszönetet szeretnék mondani Önöknek az 
elmúlt három évben irányunkban tanúsított türelmükért, 
megértésükért. Ez az időszak, amíg csak egy orvos volt 
a községben, hosszabbnak bizonyult, mint azt bármelyi-
künk gondolta volna. Bízom benne, hogy ez az új felállás 
sokkal megfelelőbb, rugalmasabb és komfortosabb lesz 
az Önök számára is.  
 

Az elmúlt másfél év, mióta a Covid-világjárvány tart kife-
jezetten nehéz volt számunkra. Nap mint nap rengeteg 
új problémával kellett megküzdenünk.  
 

Kifejezetten nagy feladat volt az utóbbi időben zajló ko-
ronavírus elleni védőoltások beadásának a megszerve-
zése. Szeretnék külön köszönetet mondani Németh Évá-
nak, Farkasné Vancsura Ildikónak és Lisziné Hunyadi 
Hajnalkának, hogy a saját szabadidejüket, hétvégéiket 
sem kímélve segítségemre voltak az oltások megszerve-
zésében és beadásában. A községben oltásra regisztrál-
tak közel 85 százaléka kapott már valamilyen vakcinát. 
Nélkülük nem sikerült volna ezt véghez vinni!  
 

Azon betegek pedig akik még nem kaptak oltást, de sze-
retnének, regisztráció után az eeszt.gov.hu oldalon tud-
nak maguknak időpontot foglalni az ercsi szakrendelőbe 
első oltásra. Kérem éljenek a lehetőséggel!  
 

További jó egészséget kívánok Önöknek! 
 

Dr. Mihalicza Ingrid  
háziorvos 

 

(A Kasziba Lilla doktornőt és Lőke Krisztina asszisztenst be-
mutató írásunkat lapunk 7. oldalán olvashatják. – a szerk.)  

A Keresztúri  
képeskönyv már 
több mint ezer  

fotót  
tartalmaz.  

 

Megtekinthető a  
Facebookon:  

Községi könyvtár,  
Ráckeresztúr 

Továbbra is várjuk a régi fotókat,  
dokumentumokat. 

 

Gyűjtsük össze emlékeinket! 

mailto:rendelo2465@gmail.com
mailto:rackereszturrendelo@gmail.com
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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  

 

 
 

Facebook: Ráckeresztúr Község Önkormányzat hivatalos oldala 

Virágültetés és szemétszedés 
 

Az MRE KIMM Drogterápiás Otthona csatlakozott a Szeretethíd el-
nevezésű akcióhoz, melyről a szervező, Széplaki Zsolt számolt be. 
 

A nálunk gyógyuló srácokkal 2021. május 14-én részt vettünk a Szeretet-
híd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napon. Ezen a napon több 
református gyülekezet, intézmény valamilyen társadalmi önkéntes mun-
kát végez.  
     A program kere-
tén belül két munka-
csoportban dolgoz-
tunk. Az egyik csa-

pat száz darab egynyári virágot ültetett el a Hősök terén. 
A másik csoporttal a Martonvásár és Ráckeresztúr közöt-
ti útvonalon szedtük össze az eldobált hulladékot. Össze-
sen tizennyolc zsák szemét gyűlt össze.  
     A klienseink számára is hasznos volt, hogy megta-
pasztalták az önkéntes munka pozitív élményét, és örül-
tünk, hogy egy kicsit hozzájárultunk a környezetünk 
szebbé tételéhez.                                                            ■ 

mailto:info@deszolg.hu
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Sajtótájékoztató az iskola felújításáról 
 

A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola 
felújításával, az újabb kormányzati támogatással 
kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót 2021. júni-
us 10-én az iskola Hősök téri épülete előtt. Az ese-
ményen fölszólalt Szilágyiné Németh Sarolta, a 
Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója, 
Tessely Zoltán, a körzet országgyűlési képviselője, 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester és 
Gergics Mihályné iskolaigazgató. A sajtótájékozta-
tón részt vett Molnár Krisztián, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke is. 
 

A ráckeresztúriak örömmel fogadták az 1333/2021.
(V.31.) számú Korm.határozatot, melynek értelmében 
az odaítélt több, mint 636 millió forintos kormányzati 
támogatásból és a már rendelkezésre álló közel 277 
millió forintból az alsó tagozatos tanulók elhelyezését 
biztosító, igencsak leromlott állapotban lévő, földszin-
tes épület részleges bontására, átalakítására, bővítésére, 
valamint egy emeleti szint hozzáépítésére kerül sor. 
Várhatóan tizenöt hónap múlva elkészül az új iskola-
épület. 
     Tessely Zoltán országgyűlési képviselő a Fehérvár 
Televízónak a következőket nyilatkozta a régóta várt 
fejlesztésről: „Jelenleg Ráckeresztúron az alsó és a felső 
tagozat két telephelyen működik a kettő között 700 
méter a távolság. A tornacsarnok az alsó tagozatos 
épületegyüttesben van, ami azt jelenti, hogy a felsősök-
nek testnevelésórához ezt a 700 métert meg kell tenni-
ük. Ennek az épületnek különben az állaga is nagyon 
leromlott. A szülők és a tantestület, a tankerületi igaz-
gató asszony, illetve a település is többször jelezte ezt 
már. Örömhírt jelentettünk be 2017-ben, amikor is az 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kerete-
iből 277 millió forintot nyert el, európai uniós forrás-
ból a település, arra, hogy új felső tagozatos épületszár-
nyat építsen az alsó tagozatos mellé. Akkor elindult a 
tervezés kiviteli tervek készítse, s a közbeszerzés is le-
zajlott. Azonban kiderült, hogy a forrás, a 277 millió 
messze elmaradt attól, ami a pénzeszköz-igénye ennek 
a beruházásnak. Magyarország Kormánya biztosította 
nemzeti forrásból a különbözetet. Első körben a leg-
drágább árajánlattevő és a meglévő forrás különbségét, 
hiszen az eljárásban ezt kellett neki biztosítania, de 
nem volt erre szükség. 225 millió forintot sikerült meg-
spórolni mert »csak« 403 millió forintot kellett hozzá-
tenni, így 680 millió forintból fog megújulni tizenkét új 
tanteremmel, tálalókonyhával és az összes szükséges 
facilitással ez az intézmény. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy igen, a ráckeresztúri emberek, a ráckeresztúri gye-
rekek is megérdemlik azt, hogy egy ilyen mértékű beru-
házás az ő településükön valósuljon meg.”                  ■ 
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Búcsú az óvodától 
 

Az időjárás kegyes volt, nem tombolt vihar, nem hullott jégeső, 
sőt, hétágra sütött a nap, így semmi nem akadályozta a rácke-
resztúri nagycsoportosok méltó búcsúztatását. Az óvoda udva-
rán összegyűltek a szülők, nagyszülők, rokonok, barátok, termé-
szetesen szigorúan betartva a járványügyi szabályokat. Minden-
ki maszkban figyelte, hogyan táncolnak, énekelnek a szeptem-
bertől már iskolás gyerekek. Huszonhatan búcsúztak az óvodá-
tól, ők a Micimackó és a Méhecske csoportba jártak, s minden 
fontos készséget elsajátítottak, amire majd az iskolában szüksé-
gük lesz. A nagycsoportos óvónők és dajkák a gyerekekkel 
együtt készültek énekkel, verssel, szalagos tánccal. Az összes 

óvodai 
dolgozó 
munkáját 
dicséri az 
ötletes 
ballagási 
dekoráció. 
A néptán-
cot Palagyi 
Szilárd 
tanította 
be, aki 
részt vett 
az óvodá-

sok néptáncos tehetséggondozásában s maga is fellépett a 
műsorban. A búcsúzó gyerekek tarisznyájába a könyvjelző mel-
lé színes ceruza is került, melyet dr. Szentes-Mabda Katalin 
Dóra polgármester és a képviselő-testület tagjai adtak át. Az 
ünnepségen fellépett a besnyői Szironta Együttes, amellyel az 
óvoda szoros szakmai kapcsolatban áll.  
     Gáborné Kutasi Katalin kiemelte, a vírus miatt kialakult ne-
héz helyzetben minden esetben számíthattak a fenntartó önkor-
mányzat és a szülők maximális támogatására. A hagyományok 
szerint az óvodavezető több szülőnek is emléklappal és apró 
ajándékkal köszönte meg a segítséget, az óvoda aktív támoga-
tását. Elismerésben részesült Damak Mária, Tóth Attila, Farkas-
né Vancsura Ildikó, Gyurcsányi János, Monósné Kocsis Rita, 
Horváth Alexandra, Furiánné Tóthfalvi Alexandra Zsuzsanna, 
Turainé Mészáros Szilvia. 
     Szintén több éve díjazza az óvoda azok munkáját is, akik 
igen sokat tesznek az intézményért. Ebben az évben 
„Tiszteletbeli örökös tag” lett Óanna Sándorné Gábli Margit, aki 
többek között maszkokat, kötényeket varrt az ovinak, s minden-
ben segített, amiben tudott. Ugyanezt az elismerést kapta Tóth-
né Győrffy Mária, a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportveze-
tője és Gajdó Ágnes, a Ráckeresztúri Hírmondó szerkesztője, a 
helyi könyvtár vezetője, aki a Fejér Megyei Hírlapot is rendsze-
resen tudósítja a Mosoly Óvodában történtekről. 
     Az óvodavezető külön köszöntötte a sikeres minősítési eljá-
ráson átesett kollégáit, Baksáné Rókás Mónikát és Kozocsa 
Petrát, valamint szerény ajándékkal búcsúzott az idén nyugdíjba 
vonuló – ahogy az ovisok szólították – „dajka Marika nénitől”, 
azaz Győrfi Ferencnétől.                                                           G. 

MOSOLY HÍREK Elismerés a szakmai munkáért 
 

A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda két éve pályázat útján csatlako-
zott az európai uniós támogatással megvalósuló Montázs   
projekthez. A helyi és a környékbeli településekről érkezett 
óvónők hatvanórás továbbképzésen vehettek részt. 
 

Újabb mérföldkőhöz érke-
zett a Mosoly Óvoda, 
ugyanis a Montázs projekt 
intézményfejlesztési prog-
ramja lezárult. A projekt-
ben megvalósuló szakmai 
támogató programokban 
való részvételért elisme-
rést kaptak; országos 
szinten egyedüli óvoda-
ként. A táblán szereplő 
felirat önmagáért beszél: 
Tudatos felkészüléssel az 
autista emberekért.  
     A Montázs projekt fő 
célja, hogy a fogyatékkal 
élő személyek számára szükségleteiket figyelemmel követő 
szolgáltatások, fejlesztések valósuljanak meg. A ráckeresztúri 
óvoda a fenntartó önkormányzat támogatásával – az országban 
egyetlen óvodaként – csatlakozott ehhez az intézményfejleszté-
si programhoz, amelynek következtében a jövőben akár olyan 
autista gyermekeket is fogadhatnak, akiknél az integrált nevelés 
a legmegfelelőbb támogatási forma – tudtuk meg Gáborné 
Kutasi Katalintól. Az óvodavezető beszámolt arról, hogy termé-
szetesen ehhez szükség volt az óvodai dolgozók felkészítésére 
is, hiszen az autizmussal élő gyerekek integrációja csak akkor 
lehet sikeres, ha szakképzett óvónők, pedagógiai asszisztensek 
és dajkák foglalkoznak a kicsikkel. 
     Az óvodavezető rendkívül nyitott az új dolgok befogadására, 
a folyamatos tanulásra, és munkatársait is igyekszik meggyőzni 
a folyamatos önfejlesztés szükségességéről. Érdekesség, hogy 
Gáborné külön kutatást is végzett az óvónők körében, hiszen 
ők szembesülnek leginkább a mindennapokban az integráció 
során felmerülő problémákkal. A témaválasztást az is indokolta, 
hogy a sajátos nevelésű gyerekek létszáma növekszik, és saj-
nos ez egyre nagyobb terhet ró a pedagógusokra, akik az alap-
képzésben nem kapták meg az integrációhoz szükséges isme-
reteket. Ha pedig hiányzik a megfelelő elméleti és gyakorlati 
tudás, nehezebb a hatékony munkavégzés. A Mosoly Óvodába 
jelenleg két autista spektrumzavaros kisgyerek jár, velük külön 
is rendszeresen foglalkoznak gyógypedagógusok: logopédus 
és mozgásfejlesztő gyógytornász. A sikerhez persze nagyon 
fontos, hogy időben felismerjék a problémákat, megoldási lehe-
tőségeket tudjanak feltérképezni, szaksegítséget tudjanak kér-
ni. A jó kommunikáció és együttműködés elengedhetetlen a 
szülőkkel is. 
     Az óvodavezető bízik abban, hogy a projekt eléri célját, s 
egyre több óvodapedagógus rendelkezik majd e téren is megfe-
lelő szakmai tudással. Ennek érdekében a jövőben is tervezi 
helyi továbbképzések szervezését, melyen – ahogyan az elmúlt 
két évben – a régió más településeiről, Ercsiből, Martonvásár-
ról, Pusztaszabolcsról, Székesfehérvárról, Százhalombattáról, 
Érdről is részt vehetnek óvónők. 

GÁ 
 

(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2021. 
június 8-i számában.) 

A búcsúzó nagycsoportosok névsora 
Balog Zoltán, Bilszki Bianka, Dörömbözi Dominik, Farkas 
Balázs, Farkas Máté, Furián Hunor Atilla, Fleischer Áron, 
Gajdó Kinga Vanessza, Gyurcsányi Lara, Kedu Letícia, 
Kelemen Noel, Kővári Zita, Kober Zachary, Kucsera   
Márton, Mónos Csenge, Mirón Lilián, Német Mirella,  
Nedvig Szabolcsi Jonatán, Oláh Zorka, Pál Csongor,   
Pesszer Jázmin, Reszelő Abigél, Sajtos Izabella, Tóth Attila, 
Turai Leila Tifani, Vörös Noémi 
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Bemutatkozik az új háziorvos és 
asszisztense 

 

Az orvosi rendelőben mindig történik va-
lami. Egész nap folyamatosan csörög a 
telefon, közben el kell látni az adminiszt-
rációs munkát, precízen vezetni az orvosi 
naplót, felírni a kért gyógyszereket recept-
re, s minden történést rögzíteni papíron és 
a számítógépes rendszerben is. Mindez 
rendkívüli koncentrációt és sok-sok türel-
met igényel. 
     Dr. Kasziba Lilla, a II. háziorvosi kör-
zet új orvosa igen határozott, mosolygós 
és türelmes. Szegeden szerzett orvosi dip-
lomát, traumatológia és ortopédia szak-
vizsgát tett. Számos kórházban dolgozott 
mint traumatológus szakorvos. Megfordult Békés-
csabán, Gyulán, Debrecenben, Orosházán, a sze-
gedi traumatológiai klinikán, majd dolgozott sür-
gősségi betegellátó osztályon is. Életében akkor 
történt fordulat, amikor egy Budapest melletti te-
lepülésen vásárolt telket, s a környéken keresett 
állást. Így került a képbe Ráckeresztúr. A doktor-
nő elégedett az orvosi rendelő felszereltségével, jó 
a kapcsolata az önkormányzattal is. Mint mondta, 
a munkája egyben a hobbija is, szeret dolgozni, 
igyekszik mindent megtenni a betegekért, ami csak 
lehetséges. A háziorvosi munka mellett továbbra 
is eljár majd az országos baleseti sebészeti intézet-
be a gyerektraumatológiára ügyelni.  
     Lőke Krisztinát a falubeliek már ismerhetik, 
hiszen családjával együtt itt lakik a községben. Ko-
rábban dolgozott Tordason szociális ápolóként, 
majd megszerezte az általános és a szakápolói vég-
zettséget is. Eddig Budapestre járt, a Szent Imre 
Kórház pszichiátriai osztályán volt szakápoló. 
Krisztina szerette a kórházi munkát, de az, hogy 
nem kell naponta két és fél órát utaznia, nagy 

előny. Szívesen dolgozik együtt Lilla doktornővel, 
igyekszik mielőbb belerázódni a más jellegű mun-
kába, megismerkedni az új feladatokkal, a külön-
böző számítógépes szoftverekkel s természetesen 
a páciensek panaszaival, kórtörténetével is. 
     Mindketten hosszú távra tervezik a rácke-
resztúri II. háziorvosi körzet – 1310 beteg – ellátá-
sát, tréfásan megjegyezték, innen mennek nyugdíj-
ba. A rendelési idő az év végén hosszabbodik 
majd, addig is a körzetükbe tartozó páciensek 
megértését kérik. A jövőben megtartják a vírus-
helyzet idején bevezetett időpontegyeztetést, és 
szélesítik az internetes kommunikációs lehetősége-
ket, annak érdekében, hogy gördülékenyebb le-
gyen a munka és az ellátás. Nagyon fontos, hogy 
receptíratás miatt új e-mail-címen kereshetik a ren-
delőt, s hogy ezentúl a háziorvosok csak a saját 
körzetükhöz tartozó betegeket látják el, kivéve 
természetesen életveszély esetén. 
     A doktornő és Krisztina még számos ötletet, 
újítást fontolgat, ezekről akkor írunk, ha időszerű-
ek lesznek.                                                         

GÁ 

Dr. Kasziba Lilla háziorvos és Lőke Krisztina asszisztens 

II. háziorvosi körzet 
Háziorvos: dr. Kasziba Lilla 
Asszisztens: Lőke Krisztina 

 

Rendelési idő: 
Hétfő: 13.00–15.00 
Kedd: 9.00–11.00  

Szerda: 13.00–15.00 
Csütörtök: 9.00–11.00 

Péntek: 8.00–12.00 
(péntekenként felváltva rendel a két orvos, ellátva  

mindkét körzet betegeit) 
Csecsemő- és gyermektanácsadás:  

kedd: 11.00–12.00 
Telefon: 06-20/852-0350 vagy 06-25/455-804 
E-mail: rackereszturrendelo@gmail.com 

Útravaló üzenet 
 

A gyaloglás a legjobb orvosság. 
 

Ha nem vagy rá hajlandó, hogy változtass az 
életeden, nem lehet rajtad segíteni. 
 

Az agyban, és csakis az agyban keletkezik     
örömünk, vígságunk, nevetésünk és bolondozá-
sunk, éppúgy, mint bánatunk, szenvedésünk, 
gyászunk és könnyünk.  
 

Mielőtt meggyógyítasz valakit, kérdezd meg 
tőle, hogy hajlandó-e feladni azokat a dolgokat, 
amik beteggé tették.  
 

(Hippokratész) 
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Újabb iskolai siker 
 

Az Országos Honismereti Tanulmányi Verseny célja: az 
általános magyar műveltség, a hazaszeretet és a nem-
zeti összetartozás gondolatának fejlesztése, Hazánk 
természetének, történelmének és nemzeti értékeinknek 
megismertetése, illetve az ismeretek elmélyítése az is-
kolai tananyag kiegészítéseként, életkori sajátosságok 
figyelembevételével, érdekes és izgalmas felfedező fel-
adatokon keresztül játékos megközelítésben. 
     A versenyt a 3–7. évfolyamos tanulóknak hirdetik 
meg, a részvétel nevezéshez kötött. A verseny négy 
fordulóból áll, a tanulóknak fordulónként tizenöt feladatot 
kell megoldani. A feladatok megoldása interneten, a 
verseny honlapján történik. Hét az egyben verseny: a 
honismeret gyűjtőnév alatt hét tantárgy és ismeretkör 
feladatait tartalmazza: magyar irodalom, történelem, 
földrajz, környezetismeret, néphagyomány, hungariku-
mok, feltalálók. Négy fordulóban fordulónként tizenöt 
feladat, a tanév során összesen hatvan feladat. A fel-
adatok beküldése kizárólag interneten keresztül lehetsé-
ges, ebből adódóan a megoldáshoz bármilyen segéd-
eszköz felhasználható, ez egyben egyfajta kutatómunka, 
felfedező játék is.  
     Idén már második alkalommal vettek részt a 4. osz-
tály tanulói közül néhányan. 
 
 

Eredmények: 
Békes Gergő megyei 1. hely, országos 1. hely 
Bokrodi Levente László megyei 2. hely, országos 4. hely 
Budai Csaba megyei 1. hely, országos 1. hely 
Durányik Petra megyei 4. hely, országos 5. hely 
Garamszegi Gergő megyei 5. hely, országos 6. hely 
Horváth Nelli megyei 7. hely, országos 8. hely 
Kővári András megyei 6. hely, országos 7. hely 
Maros Vivien megyei 5. hely, országos 6. hely 
Sándor Zsanett megyei 8. hely, országos 9. hely 
Tamás Gréta megyei 6. hely, országos 7. hely 

 

Drozdikné Nagy Ágnes Tünde tanítónő 

Tisztasági festés 
 

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ anyagi támogatásá-
val a Szent János téri iskolaépületben tisztasági festés tör-
tént. Az iskola, a szülők és az önkormányzat összefogásá-
val a folyosót és a mosdókat tették szebbé azok a fiatalok, 
akik az otthonteremtő- és életpálya-tervezést segítő pályá-
zati forrásból ösztöndíjat kapnak, viszont ennek fejében 
meghatározott óraszámban közösségi munkát kell végezni-
ük. Nem egy közülük a ráckeresztúri általános iskolába 
járt, örömmel segített szebbé tenni a már igencsak elhasz-
nálódott épület egy részét. Hétvégén, sőt, pünkösdkor is 
dolgoztak, hogy mire újra becsengetnek, a takarítással is 
végezzenek. Köszönet illeti őket: Govor Alexandra, Ispán 
István, Sörös Marcell, Novozánszki Zsombor, Baráth   
Csaba, Baráth Máté, Horváth Ákos, Horváth Balázs, Paizs 
Patrik, Tóth Pál.                                                               ■ 

Gyermeknapi akadályverseny 
 

Gyermeknapra a hagyományos akadályversennyel készültek 
a pedagógusok és a szülők. A csapatoknak a település több 
pontján kellett játékos szellemi és ügyességi feladatokat meg-
oldaniuk. A képen az 5. a győztes csapata. 
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HIRDETÉSI LEHETŐSÉG ● Keretes hirdetések díja: 1/1 oldal: 14 400 Ft; 1/2 oldal: 7200 Ft;         
1/4 oldal: 4800 Ft; 1/8 oldal: 2400 Ft; 1/16 oldal: 1200 Ft (Az árak az áfát nem tartalmazzák!)  

 

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

SZAMURÁJ 07 KFT. 

AKCIÓK 

2000 forinttól! 
 

AKCIÓS  
ESZKÖZCSOMAGOK  

SZERELÉSSEL  
MÁR 80 000 Ft-tól! 

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

www.szamuraj07.hu 

Gondolatébresztő… 
 

„Egy kert csak azért olyan megnyugta-
tó, mert a növények nem tudnak sza-
ladni. Képzeljük el, milyen lenne, ha a 
paradicsomaink, rózsáink vagy magnóliáink 
mozognának. Kénytelenek lennénk kerítést   
építeni, hogy magunk mellett tartsuk őket, kü-
lönben megszökne tőlünk a zöld. Ehelyett el-
ültetjük szépen a cserjéket, bokrokat, füveket, 
amelyek aztán életük végéig kitartanak ott.” 
 

(Peter Wohlleben) 
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Miért együnk halat? 
 

Magyarország természetes vizekben gazdag, és nap-

jainkban a korábbiaknál jóval népszerűbb sport a hor-

gászat. Sorra halljuk ismerőseinktől, hogy megyek 

pecázni, még olyanoktól is, akikről korábban nem is 

gondoltuk volna, hogy horgászbotot ragad. Akár 

egyedül, akár barátokkal, nagyszerű időtöltés a hűsí-

tő vízparton pihenni. Kevés jobb dolog van, mint egy 

termetes példányt kifogni, és rögtön bográcsban 

megfőzni, vagy nyárson megsütni. 

     Hazánkban a halfogyasztás világviszonylatban  

alacsony, a jelentősebb halfogyasztó országokban 

éves szinten 20 kg/fő körüli az éves halfogyasztás, 

míg Magyarországon ez évente 10 kg sincs. 

     Pedig a halfogyasztás rendkívül egészséges! Bel-

tartalmi értéke mellett nagy mennyiségű többszörö-

sen telítetlen zsírsavat – pl. Omega3 és Omega6 

– tartalmaz. A telítetlen zsírsavak rendkívül hasz-

nosak a szív- és érrendszeri megbetegedések 

megelőzésében, a megfelelő koleszterinszint 

fenntartásában. Az itthon tenyésztett halak közül 

legmagasabb telítetlen zsírsav-tartalma a busá-

nak van. Fontos foszfor-, fluor-, szelén-, vas-, káli-

um- és kálciumforrás, valamint gazdag A-, D-,   

B2-, B6-, B12-vitaminokban. Az édesvízi halak 

mellett a tengeri halak jódban is gazdagok. A hús-

mentes táplálkozást követők is beilleszthetik ét-

rendjükbe. Elkészítési módja igen sokrétű. Nem-

zeti ételünktől, a halászlétől kezdve elkészíthető 

még grillezve, nyárson sütve, rántva, pörköltnek, 

salátáknak stb. 

     A jól elkészített hal nemcsak finom, hanem köny-

nyen emészthető is. Mindegy milyen formában csak 

együnk minél több halat.  

 

Birtokában van Ráckeresztúr legjobb halas 

receptjének? Küldje be szerkesztőségünk-

be! A legjobbakat közzétesszük! 
 

Peszter Zsuzsanna védőnő 

A kép forrása: bonuszbrigad.hu 
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Szentjánoskenyér  
Pékség, Tejbolt és Kézműves Kuckó 

 

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, júliustól szombaton is – 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 

mailto:szentjanoskenyerpekseg@gmail.com
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Újra itt a nyár, hív  
a napsugár 

 

Habár tavaszunk szinte nem is volt, 
hol esett a hó, hol fagyott, hol zuho-
gott az eső napokig, de júniusra ide-
ért a nyár is és az azzal járó hőség. 
No meg a vakáció, a nyári szünet. 
Ami a gyerekeknek a várva várt pihe-

nés és kikapcsolódás időszakát jelenti, messzire dobva az isko-
latáskát és a füzeteket, az sok szülőnek a folyamatos gondolko-
dás a gyerekek biztonságos elhelyezéséről és ellátásáról. Lehe-
tőleg úgy, hogy minél tartalmasabban, élménydúsabban és ne 
csak kalóriadúsan, gyors vacak kajákon élve teljen a nyár. De 
mit tehetünk, hogy ha nem vagyunk otthon velük, akkor is 
egészséges, tápanyagokban, vitaminokban gazdag és könnyen, 
gyorsan elkészíthető reggelik, ebédek, uzsonnák kerüljenek a 
tányérokra.  
     Nyáron a legegyszerűbb hazai, igazán ízes, napon érett gyü-
mölcshöz, zöldséghez jutni, ez lehet a kiindulási alap, amit min-
dig érdemes otthon tartani. Paprika, paradicsom, uborka. Vajas 
kenyér, pár szelet felvágott mellé, és kész a reggeli. Zöldség-
pástétomot pillanatok alatt lehet összeállítani főtt babból fok-
hagyma, só, bors, petrezselyem pürésítésével, de lehet ugyan-
így gomba, cukkini, répa is az alap. Pirítósra kenve laktató is, és 
egy kisiskolás is meg tudja vele kenni a kenyerét. Zöldségeket 
összevágva, előkészítve tartsunk jól záródó dobozban a hűtő-
ben, hogy bármikor elő lehessen kapni. Ugyanezt lehet a diny-
nyével, barackkal is megtenni, ha meg van mosva, pucolva a 
gyümölcs, szívesebben eszik a kamaszok is, akár tévézés,  
videójátékozás közben is be lehet kapni, és nem csak chips meg 
gumicukor fogy talán. Ebédre is nagyon fontos, hogy legyen 
valami laktató, mégis könnyű étel, amit meg tudnak a gyerekek 
is melegíteni, és folyadékhoz meg tápanyaghoz is jutnak.       

Ezt a leves és a főzelék tudja leginkább. A gyümölcslevesek 
kifejezetten jólesnek hidegen is, meggy, eper, barack lehet az 
alapjuk, joghurttal vagy tejföllel habarva. Borsó-, karalábé-, karfi-
olleveseket is könnyű, gyors elkészíteni, levesbetétnek mehet 
bele daragaluska vagy csipetke. Kissé tartalmasabbá teszi, 
tovább eltelít. Utána már egy palacsinta vagy jégkrém is megte-
szi, ha nem nagy étkű a gyerek.  
     Nyáron, az igazán nagy kánikulai napokon egyébként is ér-
demes mellőzni a zsíros, nehezen emészthető ételeket, a folya-
dékpótlás a legfontosabb. A főzelékek mellé pedig készíthetünk 
előre fasírozottat, vagdaltat, amik szintén fogyaszthatók melegí-
tés nélkül, szobahőmérsékle-
ten is. Ezek lehetnek szend-
vicsalapok is, egy jó fasírt, 
hamburgerzsemle, rá ket-
chup, majonéz, saláta, ubor-
ka, paradicsom. Nincs gye-
rek, aki ne falná szívesen. 
Ha maguknak állíthatják 
össze, talán még izgalmasabb, és jobban is értékelik. Kiváló 
fasírtalapok vásárolhatók különböző gabonákból, amik némi víz 
hozzáadásával formázás után mehetnek is a forró olajba. Per-
sze ez már csak haladó, nagyobb gyerekeknek ajánlott, de ezek 
szintén előre elkészíthetők. Kapros tökfőzelék, zöldbab, kelká-
poszta. Ezek a főzelékfélék ilyenkor frissek, a legjobbak, sült 
hús vagy rántott sajt mellé komplett étkezések. De sokszor lehet 
életmentő egy virsli, amit bedobhat a gyerek is készen kapható 
hotdog zsemlébe, szószokkal és sült hagymával megszórva 
amerikai mozifilmben érezheti magát, jöhetnek a haverok is, és 
kezdődhet is a filmnézés. Mert néha azért egy kis lazaság is 
belefér, elvégre vakáció van. Mindenkinek jó pihenést, kellemes 
időtöltést és jó egészséget! 
 

Katona Anita 
A kép forrása: youdiet.hu 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

A Gyurivill Kft. érdi és martonvásári  
üzleteibe értékesítő 

munkatársakat keres!  

Elvárás: 
-  megbízható, jól alkalmazkodó 
-  számítástechnikai ismeretek 
-  csapatmunkához alkalmas 
-  kiváló kommunikációs készség 
-  értékesítési tapasztalat 
-  B kategóriás jogosítvány  

Előny:  
kereskedelemben vagy  
villanyszerelésben szerzett 
tapasztalat! 
 
Amit kínálunk: 
-  versenyképes jövedelem 
-  kiszámítható, hosszú távú 
munkalehetőség 
-  családias légkör  

Fényképes önéletrajzát a  
gyurivill@gyurivill.hu  
e-mail-címre várjuk! 
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Új könyvek a könyvtárban 
 

Háy János: A cégvezető 
Finy Petra: Bodzaszörp 
Krasznahorkai László: Az utolsó farkas 
Dezső András: Magyar kóla 
Janikovszky Éva: Naplóm 1938–1944 
Balássy Fanni: Hol is kezdjem? 
Péterfy-Novák Éva–Szentesi Éva: Da-
maszt és paprikás csirke 
Rakovszky Zsuzsa: Boldog vég 
Szabó T. Anna: Szabadulógyakorlat 
R. Kelényi Angelika: Halálos Hollywood 
Almási Kitti: Ki vagy te? 
Csernus Imre: Főnix 
Dániel András: A kuflik és az elveszett folt 
Turbuly Lilla: Locsolókannából elefánt 
Berg Judit: Rumini és az elsüllyedt világ 
Wéber Anikó: Hanga régi karácsonyai; 
Marci és Merkúr 
Nyulász Péter: A Gemini-kód: a képtelen 
képrablás 
Follett, K.: Egy új korszak hajnala 
Ishiguro, K.: Napok romjai 
Läckberg, C.: Ezüstszárnyak 
Bertman, J. C.: A feltörhetetlen kód 
Ganeri, A.: Csillagok meséi 
Hornby, N.: Olyan, mint te 
Quinn, S. K.: Egy rossz anya naplója 
Oksanen, S.: A kutyafuttató; Sztálin tehe-
nei; Tisztogatás 
Ulickaja, L.: Csak egy pestis 
Kim, S.: Élj úgy, mint egy koreai 

A könyvtár nyitvatartási rendje 
 

 

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

Tisztelt Olvasóink! 
 

Bár a vírusveszély miatt sok minden megváltozott,   
kérjük, a több hónapja (netán éve) kikölcsönzött köny-
veket juttassák vissza a könyvtárba. Több olyan kötet 
van jelenleg olvasóinknál, amit már mások is kerestek, 
ezért lenne fontos, hogy visszakerüljenek a könyvtárba.  
     Jelenleg nincs következménye a könyvek késedel-
mes visszahozásának (nem szabunk ki késedelmi   
díjat), ezért bízunk benne, mindenki él a lehetőséggel, s 
a kint lévő példányok hamarosan újra kölcsönözhetők 
lesznek. 
     A könyveket 2021 júniusától nyitvatartási időben 
tudjuk átvenni a könyvtárban.  
     Köszönjük együttműködésüket!  

A FOTÓPÁLYÁZAT HATÁRIDEJÉT  
MEGHOSSZABBÍTOTTUK. 

TOVÁBBRA IS VÁRJUK A KÉPEKET! 

Tisztelt Olvasóink! 
 

A könyvtár 2021. június 2-án, szerdán újra kinyi-
tott. A nyitvatartási idő módosult: 

Hétfő: 15.00–18.00 
Szerda: 8.00–12.00 
Kedd, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap: 
zárva 

 

Egészségünk megőrzése érdekében a következő 
óvintézkedések érvényben maradnak: 
 

1. A könyvtárat csak egészséges felnőtt/gyerek láto-
gathatja. 
2. Egyszerre csak egy olvasó tartózkodhat a könyv-
tárban a könyvtároson kívül.  
3. A könyvtárba maszkban lehet belépni.  
4. Belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező. 
5. A visszahozott könyvek minimum 72 órára karan-
ténba kerülnek. 
 

Köszönjük türelmüket és megértésüket. 
 

Szeretettel várjuk régi és új Olvasóinkat! 
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Benkő-megnyitás:  
meglepő és hatásos 

 

Ha világossal játszva szeretnénk néha a sablonos Gyalog 
e4 vagy Gyalog d4 helyett más változatot is kipróbálni, 
érdemes megfontolnunk a Benkő-megnyitást. Ez a megnyi-
tás a szokatlan Gyalog g3 lépéssel indul. Benkő Pál ma-
gyar nagymesterről kapta a nevét, aki ezzel a megnyitással 
győzte le az 1962-es világbajnokjelöltek versenye első, 
illetve harmadik fordulójában Curacaóban Bobby Fischert 
és Mihail Talt. A megnyitás igazi erejét a meglepetés jelen-
ti. Ha pontosan játsszuk, akkor akár egy sokkal erősebb 
ellenfelet is legyőzhetünk vele, mivel a nagymesterek se 
erre készülnek igazán. A jellemző lépések a következők: 1. 
Gyalog g3 – Gyalog d5 2. Futó g2 – Huszár f6 3. Huszár f3 
– Gyalog c6 4. Sánc – Futó g4 5. Gyalog d3 – Huszár b8-
ról d7 6. Huszár b1-ről d2 – Gyalog e5 7. Gyalog e4 Ez a 
táblára felrakva a következőképpen néz ki: 

 
Ezzel világos nagyon erős védelmi pozícióba került. Biztos-
nak látszik legalább a döntetlen, bárki ellen is játszunk. Ha 
sötét pontatlanul folytatja az ellenjátékát, akkor világos 
meg is nyerheti a játszmát. 
     Folytatódik feladványfejtő játékunk. Ezúttal kétlépéses 
mattot keresünk világossal ebben az anyagi szempontból 
kiegyenlített állásban. Mi lenne világos következő két lépé-
se, hogy mattal fejezze be a játszmát? 

 
A megoldás beküldhető a martonvalsakk@freemail.hu         
e-mail-címre. Aki hat alkalommal is helyesen küld be meg-
oldást 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 

SAKK-SAROK Horgászsiker 
 

A ráckeresztúri  

Raffer Kristóf újabb 

remek eredményt 

ért el a VI. Method 

Feeder Országos 

Bajnokság közép-

döntőjében. Az 

Energofish Feeder 

Team tagjaként a 

kiskunhalasi Ezüst-

tavon rendezett 

versenyen olyan jól 

szerepelt, hogy a 

dobogó második 

fokára állhatott, és 

ami a legfontosabb, bejutott a döntőbe, melyet  

Bátonyterenyén, a Maconkai-víztározón rendeznek 

majd meg 2021. július 30. és augusztus 1. között. 

Nemcsak Kristóf, hanem a csapat másik három 

tagja is ott lesz a döntőben. 

     Az idei versenyszezon április végén indult, me-
sélte Kristóf, ám ők már télen, január végén elkezd-
ték a felkészülést. A vírushelyzet miatt némiképp 

módosított szabályokra kellett számítaniuk. Az ifjú 
sporthorgász számos szép halat fogott már ebben 
az évben, de a legnagyobb sikere eddig az országos 
döntőbe jutás. A kiskunhalasi verseny kötelező 
edzéssel kezdődött, hogy kellőképpen fel legyen 
etetve a pálya, majd három forduló következett. 
Kristófnak az édesapja volt a háttérembere, és iga-
zán jól összedolgoztak. Öt órán keresztül különféle 
pelletekkel horgásztak, amire igencsak haraptak a 
halak, főként pontyok. Az eseménydús középdön-
tőben a fiatal, ám egyre tapasztaltabb versenyző öt 
pontot szerzett, amit visz tovább a döntőre, s ha 
minden jól alakul, akár az aranyéremre is esélyes 
lehet. 

GÁ 
Fotó: Szabó Bence 

Raffer Kristóf és Ujszászi Dániel (Energofish Feeder Team) 
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RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ ● Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja ● IX. évfolyam 6. szám  

Kiadó: Ráckeresztúr Község Önkormányzat 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Telefon: 06-25/517-900; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu 
A kiadásért felel: Dr. Nagy Gábor Telefon: 06-25/517-902 
Szerkesztő: Gajdó Ágnes Telefon: 06-20/405-8315; e-mail: gajdoagnes@gmail.com 
Szerkesztőség: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4. (könyvtár); telefon: 06-25/454-655; e-mail: rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
Megjelenik 1350 példányban. Nyilvántartásba vételi szám: CE/55570-3/2013  
Nyomdai munkák: Walton Promotion Kft., www.waltonpromotion.hu; felelős vezető: Walton Péter  

 
 

Melyik növény levele látható a képen? 
 
 

Beküldési határidő: 2021. július 5.  
 

E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com  
 

. 

A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek    

szeretettel gratulálunk!      

„Tavaszi zsongás” 
 
Jaj, Te Rózsa, Te csapakéz, csapaláb Rózsa, hát látod, milyen 
tehetetlen az Idők Ura, csak rakja, pakolja törékeny válladra az 
éveket, s még mindig talál helyet, ahová fér egy hónap, egy 
rozoga kis év, és lassan már a földbe nyom, belegyömöszöl, 
mégis hurcolod, cipeled ezt az irdatlan nagy terhet. Ezt a het-
venhat évet, Te Rózsa, szinte hihetetlen… De azért szeret 
Téged az Idők Ura – megsúgta nekem nagy titokban –, hogy 
ilyen hűséges szolgája is ritkán akad, mert a legtöbb az mind 
elhagyja idejekorán, megszökik – mondta, azután rohant is 
tovább, fúrta káprázatos arcát a mindenekbe, és titáni sisakján 
rendre csillant a nappalok fénye, éjszakák sugara, és a csilla-
gok úgy rengték körül, mint tüneményes égi fátyol a giganti-
kus éteri létben. 
     Ezt látván pedig dalra fakadtak mind az angyalok, teli to-
rokból énekeltek a szárnyas seregek, hát menj Te is, Te hű 
szolga, idők rabszolgája, kapaszkodj oda a régi hegedűhöz, és 
játszd el azt az emlékeidben rejtező dalt, azt az imádott 
„Tavaszi zsongást”, úgy, ahogy játszottad hajdanán, barnán, 
nádszálként a húrok között. Nem baj, ha mellényúlsz, ne 

mentegetőzz, Rózsa, mert most egy új tavasz jön, egy hamiskás, bohó kis tavasz, tücsköt ugrató, hát 
ugraszd be Te is az Idők Urát, s mialatt ujjaid dalra keltik a húrokat, lopd vissza lelked a megsárgult 
időbe, osonj vissza a csókhoz, tánchoz, ódon idők beporosodott konyhaillatához, misecsengők aranyá-
hoz, szökj csatakos ölelések kesernyés, sós illatához, az élet illatához, az áldott emberszaghoz, amely-
ben megtapad s bimbózik az élet. Három szépszál fiú látja a cseresznyevirágok mámorát, a vonó ujja-
iddal táncol a húrokon, három fiú – unokáid – hallja a dalt, érzi a vágyat, az élet vágyát, amibe mind-
annyian beleroskadunk, belehalunk, elhalunk egyszer, akár a hangok a tavaszi réten.  
     Az Idők Ura pedig, ahogy elszállt felettünk, fáradt szemünk tán nem is látja, hogy merre jár, fáj 
vagy nem fáj, oly mindegy, Te Rózsa, azért szép ez úgy, ahogy van, hát állj és játssz, játszd azt a 
„Tavaszi zsongást”! 

Mocsai Kati 

OLVASÓLÁMPA 
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