
 

 

Száz éve, 1921. november 27-én 
született Pilinszky János  

költő, író, műfordító 
 

Őszi vázlat 
 

A hallgatózó kert alól 
a fa az űrbe szimatol, 
a csend törékeny és üres, 
a rét határokat keres. 
 
Riadtan elszorul szived, 
az út lapulva elsiet, 
a rózsatő is ideges 
mosollyal önmagába les: 
 
távoli, kétes tájakon 
készülődik a fájdalom.  

 
 

Zsoltár 
 

Aki több napos éhezés után 
kenyérre gondol: 
valódi kenyérre gondol. 
 
Aki egy kínzókamra mélyén 
gyengédségre áhítozik: 
valódi gyengédségre vágyik. 
 
S aki egy vánkosra borulva 
nem érzi magát egyedül: 
valóban nincsen egyedül.  

 
 

Átváltozás 
 

Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. 
Csúf, de te gyönyörűnek találtál. 
Végig hallgattad mindig, amit mondtam. 
Halandóból így lettem halhatatlan.  

 

11–11–11: gyertyagyújtás a hősi emlékműnél 
 

Jubileumi parlamenti díjátadó gála 
 

Beiskolázás 2022 
 

Adj vért, ezzel ments életet! 
 

Két új értékkel bővült a települési értéktár 

 

RÁCKERESZTÚRI 
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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: 8.00–11.30 
Kedd, csütörtök: 12.00–15.00 
Péntek: 8.00–11.00 
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: 9.00–14.00 
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 Farkas-
né Vancsura Ildikó 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 
Nyitvatartás: 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  

 

Novemberben minden más. A ködös reggeleken ne-
hezebben indul el az ember, hogy tegye a dolgát, tel-
jesítse a feladatait. Mégis szép ez az őszi hónap is. 
Hiszen ha mindig sütne a nap, sosem tudnánk érté-
kelni azokat a pillanatokat, amikor az esős, kabát alá 
bebúvó nyirkos időjárásnak egyszer csak vége szakad, 
és szikrázó napsütésben fürdethetjük arcunkat.  
     A természet körforgását követve lenne jó létezni. 
A hideg évszakban lelassulni, sokat pihenni, meleged-
ni a kandalló tüzénél, régi történeteket olvasni, fel-
idézni a családi legendákat. Esténként hamar álomra 
hajtani a fejünket, hogy a fogyatkozó energiaraktára-
kat újratöltsük. Nagyon fontos, hogy ilyenkor se  
gubózzunk be teljesen. Ápoljuk a családi és baráti 
kapcsolatokat, ha másképp nem, legalább telefonon s 
a sokféle közösségi média segítségével. Legyen időnk 
magunkra, s ha ránk  törne a szomorúság vagy a ma-
gány, ne féljünk segítséget kérni. Teljesen természe-
tes, ha olykor mélypontra kerülünk, csak arra kell 
nagyon figyelni, hogy ne ragadjunk ott.  
     Számomra egy-egy jó regény vagy gondolatébresz-
tő vers jelent kapaszkodót, ám ennyi nem mindig 
elég. Ha nagyon elkeserednék, fölidézem nagyma-
mám élettörténetét, s meghallgatom a vele készített 
beszélgetést is, szerencsére már nemcsak magnóka-
zettán van meg, hanem digitális formában is. Olyan-
kor, ha hallom mama hangját, eszembe jut a gyerek-
korom, aminek jó részét vele, mellette töltöttem. 
Eszembe jutnak a téli esték, amikor kártyáztunk, mal-
moztunk, az olajkályhán tepsiben pirult a szotyola… 
Vagy később, amikor a Váratlan utazás, netán az Égből 
pottyant mesék epizódjait néztük a televízióban. Mama 
mindig derűsen szemlélte a mindennapokat, sokat 
tanultam tőle, hogyan legyek türelmes (néha persze 
elfogy), miként kezeljem a gondokat, bajokat. Nehéz 
elfogadni, hogy olykor az örömteli pillanatok megélé-
se sem egyszerű. De bízom benne, hogy ez a novem-
ber, ez az év vége nemcsak a ködről és csöndről szól. 
     Eljön megint a számvetés ideje, amikor összegez-
hetjük veszteségeinket és nyereségeinket, azt, hogy 
mi volt rossz, és mi volt jó ebben az évben. A vírus-
helyzet nem könnyíti meg, hogy örüljünk, de csak 
azért is örüljünk a mindennapoknak, az életnek...      

 Gajdó Ágnes 

Emlékeztünk…  
 

2021. október 23-án napfényes időben Beethoven Egmont-
nyitányának dallamára gyülekeztünk a ráckeresztúri Hősök kert-
jében. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműsora 
11 órakor kezdődött a Bicskei Nándor 56-os forradalmár által 
állított emlékműnél. A felvont nemzeti lobogó előtt a himnusz 
hangjai után dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket. A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola diákjai, Sándor Zsanett és Tamás Gréta versmondása 
következett. A BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület előadásában 
hangzott el az Oly távol, messze van hazám című dal.  
     Az ünnepi beszédet a polgármester asszony tartotta, saját 
családja sorsán keresztül mutatva be az akkori eseményeket. 
Kiemelte: „felelősséggel tartozunk azért, hogy soha ne merüljön 
feledésbe, mennyi áldozatot kellett hozni érte, hogy ma egy sza-
bad országban élhessünk. El kell mesélnünk, meg kell taníta-
nunk a gyermekeinknek, unokáinknak, hogy a szabadságot és a 
nemzeti függetlenséget nekünk sosem adták ingyen. Felelőssé-
günk van abban, hogy nemzeti ünnepeinkben az utánunk követ-
kező nemzedék ne csak egy szabadnapot, rövidebb iskolai na-
pot vagy nyűgként megélt ünneplő ruhát lásson, hanem legyen 

büszke arra, hogy ma-
gyarnak született, és 
egyben legyen hálás 
ezért a mindennapjaink 
részének tekintettet, de 
sokszor nem értékének 
megfelelően kezelt 
örökségért, a szabad-
ságért.” 
     Az emlékezés koszo-
rúit Ráckeresztúr Köz-
ség Önkormányzata 
nevében dr. Szentes-
Mabda Katalin Dóra 
polgármester, Lisziné 
Hunyadi Hajnalka alpol-
gármester, Dienes  
Gábor alpolgármester, 
Szabó Dávid és Szabó 
József képviselők, a 
Ráckeresztúri Petőfi 

Sándor Általános Iskola nevében Pintér Piroska és Izsák Gábor 
nevelők, a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda nevében Gáborné Kuta-
si Katalin óvodavezető és Kádár Andrea vezetőhelyettes, a helyi 
Fidesz szervezet nevében Szabó József elnök, Király Antalné 
alelnök, Tarjányi Andrásné alelnök, Péter András, Dienes Gábor, 
Kiss Ferenc Lászlóné és Győrik Józsefné, a Darázsderék Nyug-
díjas Táncegyesület nevében Tarjányi Andrásné és Kiss Ferenc 
Lászlóné, a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület nevében Dobrádi  
Károly elnök és Péter András, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub ne-
vében Sári Lászlóné elnök és Markó Lászlóné, a Pávakör Egye-
sület nevében Halász Tibor elnök és Tyukodi Lászlóné, a Rácke-
resztúri Iskolásokért Alapítvány nevében Gajdó Györgyné elnök, 
Lisziné Hunyadi Hajnalka, Bereznai Istvánné, Drozdikné Nagy 
Ágnes Tünde és Pintérné Bánkuti Mónika, a Mákvirág Tánc-
együttes nevében Sebestyén Erzsébet, a Népkör Egyesület 
nevében Paizs Istvánné elnök és Marczinka Mária Magdolna 
helyezte el az emlékműnél. 
     A koszorúzás után a BOR-ÁSZOK Dalárda tagjai elénekelték 
az Isten áldja meg a magyart című népdalt. A megemlékezés a 
Szózat közös éneklésével ért véget. 

Szabó József  
önkormányzati képviselő 

Ú������� 	
���� 
 

„Csend kell ahhoz, hogy megérezzük a min-
denséget, hogy meghallhassuk az örökkévaló-
ság szavát. A Csend az örökkévalóság alkotó-
része. A világ elmúlik, de a Csend megmarad, 
azért érezzük azt, hogy mérhetetlen erő és el 
nem érhető bölcsesség rejlik a Csendben.” 
 

(Széchenyi Zsigmond) 



4                                                                                                                             2021. november 

 

A Szív Csücske Alapítvánnyal együttmű-
ködve idén is ajándékcsomaggal köszönti 
az önkormányzat településünk szépkorú 
lakóit. A csaknem hatszáz csomagot helyi 
fiatalok viszik el a címzetteknek, ami erősí-
ti a generációk közötti kapcsolatok fenn-
maradását. Köszönjük szépen Kedu     
Józsefné, Kedu József, Csapó Dávid,  
Csapó Cintia, Vas Rita, Vas Krisztián,  
Dalkó András, Dalkó Bálint, Suták Dávid, 
Papp Eszter, Bicskei József segítségét!  
     Isten éltesse Ráckeresztúr valamennyi 
szépkorú lakosát! 

11–11–11: gyertyagyújtás a hősi  
emlékműnél 

 
A Nagy Háborúban a kutatások sze-
rint 376 ráckeresztúri katona vett 
részt, a hősi halottak száma: 84. 
Tiszteletükre s valamennyi áldozat 
emlékére gyújtottunk gyertyát,    
november 11-én, 11 óra 11 perckor. 
 
Idén már hetedik alkalommal csatlakozunk 
a székesfehérvári Krajczáros Alapítvány   
11–11–11 elnevezésű felhívásához, melynek 
célja, hogy az együtt emlékezés jegyében a 

ma élő nemzedékek tagjai is fontosnak érezzék a csatatereken elesett déd- és ükapáik sorsát, s őrizzék meg em-
léküket. Az I. világháborút lezáró fegyverszüneti egyezményt egy vasúti kocsiban írták alá 1918. november      
11-én, s ezzel beszüntették a harci cselekményeket a nyugati fronton. Ehhez a dátumhoz kötődik ez a megemlé-
kezés, melyet ugyanabban az időpontban tartanak több magyarországi és határon túli városban, községben. 
     Emlékezzünk azokra a férfiakra és fiúkra, akik parancsot teljesítve fogtak fegyvert az ekeszarv helyett, s 
messzi idegenben harcoltak valami számukra megfoghatatlan és megfejthetetlen cél érdekében. Nem ismertük 
őket, de a családi legendáriumban fennmaradt emlékük. Valamennyien érintettek vagyunk, hiszen nincs olyan 
család, amely kimaradt volna a háborúból. Sok katona sorsát ma sem tudjuk pontosan. Nők maradtak özve-
gyen, gyerekek árván. Az anyakönyvek lapjait böngészve tudjuk, sok gyerek sosem ismerhette meg az édesapját, 
mert akkor született, amikor – ahogy a korabeli bejegyzé-
sekben áll: „az atya hadba volt vonulva”. 
     Ma még élnek néhányan, akik fel tudják idézni a több 
mint száz esztendővel ezelőtt történteket. A régi fotók is 
sok mindenről tanúskodnak, ezért kötelességünk ezeket 
összegyűjteni, rendszerezni, hogy a fiatalabb generációk is 
halljanak arról, mennyire tragikus is a magyar történelem 
némely fejezete.  
     A gyertyagyújtás célja az emlékezés mellett az is, hogy 
hirdessük a béke megőrzésének fontosságát, a „soha többé 
háborút!” gondolat jelentőségét. Tisztelettel hajtunk fejet 
valamennyi katona emléke előtt, s reméljük, áldozatuk, hő-
siességük nem volt hiábavaló. Emléküket megőrizzük. 

* * * 

A megemlékezésen részt vettek az önkormányzat, az okta-
tási, közművelődési intézmények képviselői, általános isko-
lás diákok, magánszemélyek. A hatodik osztályos Dienes Regina verssel emlékezett, s elhangzott, milyen fontos 
a béke megőrzése, a háború elkerülése. Herkli Antal világi lelkipásztori munkatárs a hősök lelki üdvéért      
mondott imát a mécsesek lángjánál.                                                                                                             G. Á. 
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Jubileumi parlamenti díjátadó gála 
 
Közel kétéves előkészítő munka eredménye-
képpen a Virtuális Erőmű Program (VEP) 10. 
jubileumi parlamenti díjátadóján került sor  
Magyarország legnagyobb méretű klímavédel-
mi és fenntarthatósági szövetségének hivata-
los létrehozására. A VEP tulajdonosának ötle-
te alapján felállított NKSz-ben az ország me-
gyéi és a Virtuális Erőművet üzemeltető Mi6 
részvételével a teljes országot lefedő fenntart-
hatósági hálózat jöN létre és épül fel a követ-
kező években.  
     A VEP közben minden várakozást felülmúl-
va nőtt és 2021-re elérte 2030-as céljait: Paks 
után hazánk második legnagyobb erőműve 
lett.   
 
A VEP tu la jdonosa és ügyvezetője, dr. Molnár     
Ferenc ismertetve a VEP utóbbi két évének eredmé-
nyeit  beje lentette: a VEP minden várakozást túlszár-
nyalva olyan mértékben nőtt  2020–2021-ben, hogy 
mostanra e lérte a 2030-as célja i t.  Már csak Paks 
kapacitása nagyobb, mint a legt isztább magyar erő-
műé. Kitért  arra is ,  hogy ebben a két évben gyakor-
lat i lag a te ljes önkormányzat i szektort  s ikerült  a 
program mellé á ll í tani, közben – számos új,  innova-
tív,  mesterséges inte l l igenciával támogatott  megol-
dással – közel tízszeresre nőt a válla lkozási tagok 
száma, és e lindult a lakossági VEP is – saját közös-
ség-építési appl ikációval és az ingat lanok fe lú jí tását 
műszaki szakmailag és ál lami támogatás-elérés 
szempontjából is  segítő ú j startup-okkal.  
     A legzöldebb önkormányzat díjat idén Pécs vá-
rosa, a legzöldebb válla lkozásét a Saint Gobain Ma-
gyarország, a legzöldebb megyéét pedig Fejér me-
gye vehette át,  de a legnagyobb energia-
megtakarí tást hozók között  volt a MOL, a Penny 
Market,  az Avalon Park, a Teva Gyógyszergyár és a  
HELL Energy Magyarország is.   
     Stratégia i  megál lapodás született az ELTE-vel,  a 
Vál la lkozók Országos Szövetségével (VOSz) és az 
Országos Kórház Főigazgatósággal (OKFO) is.  
     A VEP a pandémia el lenére két év alatt  közel 
ezer,  elsősorban v idéki k límavédelmi és fenntartha-
tósági célú szemléletformáló rendezvényt valósított  
meg. Az ezeken és d ig itá l is fe lü lete in elért  lakosok 
száma meghaladja az egymil l ió  főt,  azaz a te ljes  
magyar lakosság t íz százalékát.  
     Az idei év legnagyobb s ikerének azt tartja Molnár 
a 2030-as célok e lérése mellett,  hogy a Megyei Ön-
kormányzatok Szövetségének (MÖOSz) aktív közve-
tí tésével, közel kétéves tárgyalássorozat eredmé-
nyeképpen valamennyi megye társalapító i belépésé-
vel, a VEP kezdeményezésére és tagsága mellett  
létre jöhetett Magyarország legnagyobb k l ímavédelmi 
hálózata, a Nemzeti  Klímavédelmi Szövetség 
(NKSz). 
     A szövetség cél ja – amely az a lkotmányból vezet i  
le  a jövő generációk jogát egy fenntartható          

vi lághoz –, hogy minden olyan szervezet és személy 
klímavédelmi törekvéseit  támogassa, akik a lkotó és  
együttműködési szándékkal tenni szeretnének a kl í-
maváltozás el len. Ehhez egy megyénkénti  KlímaPont 
szervezetrendszert is  létrehoznak majd a jövőben. 
     Kiemelkedő s iker,  hogy a VEP kockázati  tőke-
alapjának segítségével a közel száz je lentkezőből az 
utóbbi években tizenöt céget mentoráltak és jut tattak  
komoly (van, amelyet mil l iárdos) forráshoz az       
EMVITIS digi tá l is p latformjának is  köszönhetően,  
amelynek mintáját azóta már több ál lami cég is  át-
vette. Ebből nyolc cég esetében s ikerült  az exit is  – 
azaz  a p iaci célra való értékesítés. 
     A VEP tu lajdonosa hangsúlyozta, hogy a VEP 
jövő időszaki legnagyobb vál lalkozása a „lakossági 
VEP” fe l fut tatása amelyben egy új ,  f ia taloknak szóló 
frontális  onl ine és appl ikációra alapozott k límaplat-
form, a  V-Go mellett, egy mesterséges inte l l igenciá-
val támogatott , a v idéki lakossági ingatlanok fe lú j ítá-
sát szakmailag és támogatás-szervezésben is segí-
tő, egyszerű, egyablakos online program az EMZBI 
(Első Magyar Zöld Beruházás-szervező Integrátor 
model l)  segíti  majd a lakosságot a legrezsicsökken-
tőbb, egyben a legolcsóbb felú j ítás megtervezésé-
b e n  é s  f i n a n s z í r o z á s ,  i l l e t v e  k i v i t e l e z é s -
szervezésében. Erre a VEP már egy új startup-ot is  
alapított .  
     A hazai építkezés mellett  visszatér a nemzetközi 
bővítés is : a pandémia el lenére egy direkt brüsszel i  
forrást elnyerve erre a célra, ú jra expanzív nemzet-
közi k iter jesztést is  e l indít  a VEP, de a korábbiaktó l  
e l térően immár pénzügyi leg önfenntartó, ún.  
franchise modellben – e lső körben hat európai    
országot megcélozva. 

(Forrás: http:/ /www.mi6.hu) 

Átadták a Virtuális Erőmű Program energiahaté-
konysági kiválósági pályázatának díjait a Parla-
mentben. Az immár tíz éve futó pályázaton ezúttal 
is több Fejér megyei település volt érintett, köztük 
Ráckeresztúr is. 
     A díjátadón Ráckeresztúr Község Önkormány-
zata energiatudatos önkormányzat elismerésben 
részesült, az ezt tanúsító oklevelet dr. Szentes-
Mabda Katalin Dóra polgármester vette át.  
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„KERESZTÚRRA KÉT ÚTON KELL BEMENNI” – RÉGI SZÜRETI KÉPEK A KÖNYVTÁR  
DIGITÁLIS GYŰJTEMÉNYÉBŐL (Elérhető: youtube.com/watch?v=brrJZcrrqXY) 
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Köszönet 
 

Szüreti felvonulásunk sikerességéhez sokan járultak 
hozzá. Szeretnénk nekik itt is köszönetet mondani! 
Szeretnénk megköszönni a felajánlásokat: az Önkor-
mányzatnak, hogy biztosította számunkra a kisvona-
tot; az ebédhez valókat és annak elkészítését; a   
pedagógusoknak a táncok betanítását és a napköz-
beni felügyeletet; új ruhák varrását; falunk minden 
kedves lakójának, aki támogatta a felvonulást, fogad-
ta a táncosokat, és megtekintette hagyományőrző 
táncukat. Köszönjük szépen!  

 

a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola  
Szülői Munkaközössége 

Beiskolázás 2022 
 

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC módosított törvény értelmé-
ben a gyermek abban az évben, amikor a 6. életévét 
betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek 
óvodai nevelésének további egy nevelési évvel történő 
meghosszabbítása kérhető. A tankötelezettség elha-
lasztását kizárólag a szülők (törvényes képviselők) 
kérelmezhetik, az Oktatási Hivatal honlapján olvas-
ható útmutató szerint (www.oktatas.hu/kozneveles/
tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa).         
Az elektronikusan kitöltött űrlapot ki kell nyomtatni, 
aláírni, majd a csatolt dokumentumokkal együtt postai 
úton az Oktatási Hivatal címére (Oktatási Hivatal, 
Budapest 1982) megküldeni legkésőbb az adott év 
január 18. napjáig. Az eljárás az Ügyfélkapun keresz-
tül elektronikus úton is bonyolítható. 
     Amennyiben a szülő a gyermek tankötelessé válá-
sát megelőző tanévben kívánja gyermekét iskolába 
íratni, az eljárásrend némileg módosul: az Oktatási 
Hivatal honlapjáról letöltött kérelem kitöltése és postá-
zása szükséges. (https://www.oktatas.hu/kozneveles/
tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban). 
     A tankötelezettség megkezdésének elhalasztását 
alátámasztó szakmai dokumentum (vélemény, jellem-
zés) kérhető a gyermek óvodapedagógusaitól, a gyer-
mekkel intézményes keretek között foglalkozó logopé-
dustól, gyógypedagógustól, pszichológustól; a gyer-
meket ellátó szakorvostól, háziorvostól. 
     A beérkezett kérelmeket az Oktatási Hivatal szak-
emberei feldolgozzák, döntést hoznak. A döntést a 
megfogalmazott indoklás, csatolt alátámasztó doku-
mentumok alapján hozzák meg: a kérelemnek helyt 
adnak, tehát maradhat még egy évet óvodában a 
gyermek, vagy elutasítják, tehát szeptember 1-jén 
tankötelessé válik. Amennyiben a beküldött dokumen-
táció alapján nem tudnak szakmailag megalapozott 
döntést hozni, a területileg illetékes pedagógiai szak-
szolgálatot rendelik ki szakértőnek, ez azt jelenti, hogy 
a gyermek egy hagyományos „iskolaérettségi vizsgá-
laton” vesz részt a pedagógiai szakszolgálat által 
megadott időpontban, melyről a szülő értesítést kap. 
Ha a szülő gyermekével önhibáján kívül nem jelenik 
meg a vizsgálaton, további egy időpont jelölhető ki 
(igazolás szükséges). Amennyiben távolmaradását 
nem igazolja, több időpont nem adható. 
     Az eljárásrend a sajátos nevelési igényű és a beil-
leszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermekekre is érvényes. 
 
     Martonvásár, 2021. november 4. 
 

Szabó Antalné igazgató 
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Martonvásári Tagintézménye 
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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, Fő utca 8.  

AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ VÁLTOZOTT!  
hétfő: 13.00–16.00; szerda: 10.00–18.00;  

péntek: 7.00–13.00  
Telefon: 06-22/576-070  

E-mail: ugyfelszolgalat@vertikalzrt.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 

S
���*+�,-.��/0�  
P0.-02, T�*5,�� 0- K0
67��- 

K89.� 
 

Ráckeresztúr, Szent János tér  
(az általános iskola mellett) 

 
 
 

Kínálatunk: 
vadkovászos és kovásszal készült helyben     
sütött friss pékáru, minőségi tejtermékek,    
sajtok, szendvicsek, friss kávé, tea, cukormen-
tes, 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  
14.00–18.00 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 
 
 

Szeptembertől elindítottuk GLS Csomagpont szolgáltatásunkat.  



2021. november                                                                                                                             9 

 

Október az oviban 
 

Gyurmacsomagokat szülői felajánlással, újrahasznosítható anya-
gokat kaptunk. 
     Intézményünk 2021. október 1-jén a VII. Országos Iskolakert-
hálózati Találkozón vett részt Zákányszéken. Tartalmas előadáson 
az óvodakertben rejlő pedagógiai fejlesztési lehetőségekről tájé-
koztattak bennünket. Gyakorlati és módszertani segítséget nyújtot-
tak az iskolakerttel kapcsolatos teendőkről. Ötleteket kaptunk a 
gyógynövények, fűszernövények hasznosítására, valamint magfo-
gáshoz. A magok 
csereberéje is 

megvalósult, sok vetőmaggal, tápoldattal és szakmai anyaggal 
bővült eszköztárunk. 
     Az Országos Magyar Vadász Kamara Fejér Megyei Területi 
Szervezetének és a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási 
Zrt.-nek a járvány előtti időszakban nyert rajzpályázaton ingyenes 
belépési lehetőséggel most sikerült élni. Óvodánk nagycsoporto-
sai 2021. október 5-én a Pákozdi Pagony Arborétum és Vadas-
parkba kirándultak. Színes, érdekes és felejthetetlen élményben 
volt részük. 
     2021. október 13-án, szerdán délelőtt a hagyományokhoz hí-
ven az iskolások bemutatták a szüreti felvonulást. Délután 15–17 óráig megtartottuk, immár negyedik alkalommal 
a szüreti mulatságunkat, ahol szülők és gyerekek ismerkedtek a szüreti néphagyománnyal. Hálásak vagyunk a 
Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület énekes előadásának és a népi hangszerek ismertetésének. Kö-

szönjük a Mákvirág Tánccsoport Egyesületnek a ráctánc bemutatóját és 
táncházát. 
     A szüreti nap alkalmából többféle tevékenységet kipróbáltunk: gyurmá-
zás, színezés, ragasztás, festés. Nagyon szépen köszönjük Kiss Károly 
édesapának, hogy szőlőt hozott az óvodának, és a szőlő feldolgozását 
(darálást, préselést) bemutatta a gyerekeknek. A préselés után pedig 
megkóstolhatták a szőlőlét, a mustot. Köszönjük a szülőknek a sok fino-
mabbnál finomabb süteményt, ugyanis süteményversenyt rendeztünk, 
ahol tíz díjat kiosztottunk.   
     Mint intézmény csatlakoztunk a „Mozdulj a klímáért! az Éghajlatvédelmi 
Szövetség által meghirdetett 2021. évi kampányhoz. 
     Támogatásból 
az óvoda járdáját 

szélesítették az őszi szünetben. Köszönjük a fenntartó-
nak, Szabó József képviselőnek, Radócz Józsefnek,   
Radócz Barnának, Patatics Krisztián és Faragó Norbert 
szülőnek, az MRE KIMM Drogterápiás Otthona fiataljai-
nak és mindenkinek, aki hozzájárult, a segítségét. A be-
ton- és a murvafelajánlást köszönjük: a Puhi-Tárnok Út- 
és Hídépítő Kft.-nek, a szállítást a PK-FOOD Kft.-nek és 
Fülöp Zoltán helyi vállalkozónak, Kovács Róbert édesapá-
nak a tereprendezést. 

Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető 

MOSOLY HÍREK 

Gondolatébresztő… 
 

„Az ember cselekvésre és gondolkodásra   
született, nem bölcselkedésre. A bölcselkedés 
csak boldogtalanná teszi, anélkül, hogy jobbá vagy 
okosabbá tenné.” 

(Jean-Jacques Rousseau) 

BAKI JÁNOSNÉ 
Kesztler Máriát 

70. 
születésnapján  

szeretettel köszönti 

 

Férje, fia, lánya, négy  
unokája, kilenc dédunokája 

 

„Ugye meglepődtél, hogy itt látod a neved, 
sokat gondolkodtunk, hogy is köszöntsünk Téged. 

Öröm és boldogság legyen mindig Veled, 
arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket. 

Legyen boldog életed minden egyes napja, 
kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja.” 
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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. 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 2021-BEN 
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Adj vért, ezzel ments életet! 
 

Adj vért, és ments meg három életet, szól a Vöröskereszt 
szlogenje, mely szeretné felhívni mindenki figyelmét a 
véradás fontosságára. De vajon mért is fontos a véradás? 
Hogy történik? Ki adhat vért? Hányszor lehet vért adni egy 
évben? Hol szerveznek véradásokat? Számos kérdés 
merülhet fel egy először vért adni készülőben.  
     Nézzük meg, mi is a vér, milyen feladatai vannak a 
szervezetünkben, miért is van erre szükség! 
     A vér az emberi szervezet legfontosabb alkotóeleme. 
Szerepe van az éltető oxigén, a szén-dioxid, a tápanya-
gok, hormonok szállításában. Feladata van a kórokozók 
elleni védekezésben és a hőháztartásban. Egy felnőtt em-
bernek megközelítőleg öt liter vére van.  
     Négyféle vércsoport létezik: 0, A, B, AB. Magyarorszá-
gon legtöbben A-s vércsoporttal rendelkeznek. A teljes 
vércsoport meghatározáshoz az Rh-rendszerre is szükség 
van. Megkülönböztetünk Rh-negatív és Rh-pozitív vércso-
portot, mely az AB0-rendszerrel összekapcsolódik.    
     Minden levett vérmintából háromféle vérkészítményt 
vonnak ki. Vörösvérsejt-koncentrátumot, trombocita-
koncentrátumot és friss fagyasztott plazmát. Ezen vérké-
szítményeket akár három különböző egyénnél is felhasz-
nálhatják. Innen ered a Vöröskereszt szlogenje. Ezeket a 
készítményeket legfeljebb öt napig lehet felhasználni.  
     Ki adhat vért? Legfontosabb kritérium, hogy csak 
egészséges ember adhat vért. A véradónak a 18. életévét 
be kell töltenie, legalább ötven kilogrammot el kell érnie, 
de nem lehet több száznegyven kilogrammnál. A nők 
évente négy, a férfiak öt alkalommal adhatnak vért. Két 
véradás között ötvenhat napnak kell eltelnie, mert ennyi 

időre van szüksége a szervezetnek, hogy regenerá-
lódjon. 
     Hogyan zajlik maga a véradás? Kb. egy órát vesz 
igénybe. Nem kell éhgyomorra menni, és laborered-
mény sem kell hozzá. Fontos, hogy véradás előtt és 
után is fogyasszon sok folyadékot.  
     1. lépés – Személyigazolvány, lakcímkártya, taj-
kártya szükséges. Ennek hiányában nem adhat vért 
senki. Az adatok felvétele után kérdőívet kell kitölteni, 
ami az egyén betegségeire, állandóan szedett gyógy-
szereire, életvitelére, szokásrendszerére kérdez rá.  
     2. lépés – Minden véradást orvosi vizsgálat előz 
meg. Ujjbegyből vett vérből hemoglobint néznek, vala-
mint az első véradónak meghatározzák a vércsoport-
ját is. Ezután vérnyomás- és pulzusmérés következik. 
Az orvosi vizsgálat és a kérdőív együttesen határozza 
meg, hogy alkalmas-e az egyén a véradásra vagy 
sem.  
     3. lépés – Maga a véradás. Félig ülő vagy fekvő hely-
zetben történik. Legalkalmasabb terület a könyökvéna, ezt 
fertőtlenítik, majd jön a szúrás, ami egy apró csípő érzés. 
Húsz-harminc milliliter vért egy kis melléktasakba gyűjte-
nek, amit mintavételezésre küldenek. Egy véradás alkal-
mával kb. 450 ml vért vesznek le. Ez a mennyiség öt–
tizenkét perc alatt folyik le. A vért egy egyszer használa-
tos, steril, több részes zsákrendszerbe fogják fel, ami egy 
teljesen zárt rendszer. Az ágy mellett egy kis hintázó szer-
kezet van. Ez egy rázómérleg, ami segít abban, hogy a 
vér ne alvadjon meg a benne lévő véralvadásgátló segít-
ségével, illetve a levett vér mérését is segíti.  
     4. lépés – Az utolsó lépés, amikor a szúrás helyére egy 
steril nyomókötést tesznek. Ezt követően öt–tíz perc pihe-
nés szükséges még ott az ágyon. A kötést négy óra múlva 
ajánlott csak eltávolítani. Fontos, hogy a véradás után 
feltétlenül étkezzen és igyon a véradó. A véradás napján 
kímélő életmód javasolt. 
     Hol lehet vért adni? – Évente több mint 15 000 helyen 
rendeznek véradást. Ez nagyjából hatvan-hetven véradást 
jelent naponta országszerte. Az Országos Vérellátó Szol-
gálat honlapján (www.ovsz.hu) könnyedén rá lehet keres-
ni, hogy az adott településen mikor van/lesz véradás. A 
véradások elött a településeken plakátok is megjelennek, 
hirdetve a véradás helyszínét és időpontját. Az első vér-
adás után a véradó bekerül a Vöröskereszt nyilvántartásá-
ba, ami alapján levélben is kap majd értesítést a követke-
ző véradásról.  
     Vért adni irányított vérvétellel is van lehetőség. Mit je-
lent ez pontosan? Lehetőség van arra, hogy rokonunk, 
ismerősünk vagy egy megnevezett beteg gyógyulásának 
támogatására adjunk vért. Ehhez csak arra van szükség, 
hogy a jelentkezéskor egy nyilatkozaton megadjuk a beteg 
nevét és tajszámát. Ha a vérünk nem alkalmas a rokon-
nak, barátnak, betegnek, akkor ez a vér a központi kész-
letbe kerül, és a beteg a már készleten lévő vérből kapja a 
számára legalkalmasabbat. 
     Az OVSZ és a Magyar Vöröskereszt 1986 óta ünnepli a 
magyar véradókat november 27-én. 
 

Peszter Zsuzsanna védőnő 
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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 
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Két új értékkel bővült a 
települési értéktár 

 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
két újabb javaslatról döntött november eleji   
online ülésén.  

  

A ráckeresztúri települési értéktárban jelenleg harmincöt 
érték található, köztük három – a barokk Szentháromság-
szobor, Auguszta 26 története, a délután három órai ha-
rangszó – már a megyei értékek között is szerepel. A  
november elején online tartott bizottsági ülésen újabb két 
javaslatról döntöttünk. Az egyik a nemrég felavatott 
Széchenyi Zsigmond-emlékhely, ami igazán méltó kör-
nyezetben, a Szentháromság-szobor közelében található. Az emlékhely a jeles vadász és író tiszteletére készült, 
aki Ráckeresztúr határában ejtette el élete utolsó trófeáját, s erről naplójában is megemlékezett. Az emlékhelyen 
található sziklatömbön gránit tábla jelzi ezt az eseményt, s egy Széchenyi-idézet is olvasható az őzbakvadászat-
ról: „Felzaklató keveréke szorongó boldogságnak, lázas készülődésnek, álmatlan éjszakáknak, izgalomtól émely-
gő gyomornak.” A Széchenyi Zsigmond-emlékhely a településen élők és a vadászok közötti összekötő kapocs is 

lehet, ami erősíti az itt élők összetartozását. 
     A javaslattevő űrlapon megjelölhető a nemzeti érték 
szakterületenkénti besorolása, s itt található a sport is 
mint külön kategória. A bizottság egy nagyszerű sport-
ember, Varga Zoltán zsoké sportpályafutását is felvette 
a helyi értékek közé. Zoltán Magyarországon több 
mint ezer versenyt nyert, nála csak Kállai Pál diadal-
maskodott többször. Több száz futamot külföldön is 

nyert, s négy évtizeden át számos kiváló lóval dolgo-
zott. Nemcsak kiváló lovastudását tekintve lehet példa, 
hanem mert rendkívül szorgalmas és szerény. Varga 
Zoltánt tisztelet és megbecsülés illeti, nem csak a helyi 
közösségben. Példakép lehet ő, aki kisfiúként eldöntöt-
te, mivel szeretne foglalkozni, s kitartó munkával meg-
valósította elképzeléseit. Remélhetőleg sokan követik 
majd ezen az úton.                                                  GÁ 

ÉRTÉKMÉRŐ 

Emlékezés és köszönet 
 

Szeretettel és nagy tisztelettel emlékezünk nagyra becsült 
Bendák Pál felmenőnkre, aki kétszáz évvel ezelőtt, 1821. 
november 30-án készült végrendelete alapján nagy össze-
gű adományt hagyott a ráckeresztúri Anyaszentegyház 
javára, és ezért úgy rendelkezett, hogy mindennap délután 
három órakor szólaljon meg templomunk harangja a 
Szentháromság tiszteletére. Így kétszáz éve mindennap – 
kisebb-nagyobb megszakításokkal – hallhatjuk gyönyö-
rű hangját, mely emlékeztet bennünket az ő rendkívüli 
elhatározására. Szól az azóta elhunyt valamennyi család-
tag emlékére, üzen nekünk, most élőknek, és reméljük, 
még nagyon soká szól a jövőbeni Bendák generációknak. 
A jó példa és a nagyszerű elhatározás adott, és a név kö-
telez mindig minden élethelyzetben.  
     Gyökereink egy tőről fakadnak, egy vérből valók va-
gyunk itt, Ráckeresztúron mindannyian, gyönyörű orszá-
gunk bármely pontján és szerte a Kárpát-medencében, kit 
merre vitt a szép, de néha igen viharos életút, de a ha-
rangszó mindannyiunknak szól, és mindenkit hazahív. 
Emlékezzünk soha el nem múló szeretettel!   
     Köszönjük a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal-
nak, Püspök Atyánknak, a Fejér Megyei Közgyűlés vezető-
inek, Ráckeresztúr Község Önkormányzatának, a Rácke-
resztúri Egyházközségnek, a Ráckeresztúri Települési 
Értéktár Bizottságnak, valamint külön köszönjük Gajdó 
Ágnesnek, a Ráckeresztúri Hírmondó szerkesztőjének, 
hogy kitartó és lelkiismeretes munkájának köszönhetően a 
délután három órai harangszó bekerült a megyei értéktár-
ba mint Ráckeresztúr különlegesen szép és rendkívüli 
emléke. Ezért a kimagasló munkáért Ágika a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnökétől kitüntetést kapott, melyhez ezúton is 
gratulálunk, és további, múltunkat felkutató munkájához 
sok sikert  kívánunk!          
    Hálás szívvel emlékező leszármazott         

Bendák Gyula és családja 

Kétszáz éve szól a harang Ráckeresztúron  
 

A november 20-án tartott ünnepi rendezvényről 
a decemberi Ráckeresztúri Hírmondóban adunk 
hírt részletesen.                                      A szerk. 
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Misztikus és macskás 
 

Az Éjszakai Kert. Misztikus 
meseregény kiemelkedő teljesít-
mény. Kertész Erzsi egyenesen 
szerethetőn és szuperül szipor-
kázik, s majdnem teljesen bi-
zonyos vagyok benne, hogy 
ihletadó múzsája mindaddig 
ott kószált, kullogott, kerin-
gett, körözött, netán keringő-
zött körötte, míg le nem tette a 
tollat, s jobbnál jobb tippekkel látta el, hogy aztán az 
égbolton látható valamennyi csillag egyöntetűen sze-
rencsés alakzatot vegyen föl, s remekbe szabott regény 
keletkezzen. 
     Néha nem elég a tehetség. A körülmények tökéletes 
együttállása is szükséges, hogy valami egészen egyedi, 
valami egészen kiváló jöjjön létre. Madam Cupapanas 
története márpedig ilyen. Kertész oly mesterien hasz-
nálja szép magyar nyelvünket, hogy biz’ Kazinczy mes-
ter is megirigyelné, s tán eszébe sem jutna holmi nyak-
tekerészeti mellfekvencekre vesztegetni az idejét, bele-
merülne bátran a félelmetes, szorongató, ám mégiscsak 
barátságosan hívogató mesevilágba, melyet szerzőnk 
teremtett nem kis munkával. Mert lássuk csak: „A sze-
nyora ugyanis siet, és ez a művelet minden energiáját 
felemészti: a gyöngyökkel díszített selyempapucs alat-
tomosan csúszkál a macskakövön, a súlyos aranyéksze-
rek minden lépésnél megcsörrennek jogos felháboro-
dástól fújtató kebelén, és a méregdrága csipkeruha sze-
gélye minduntalan egy-egy figyelmetlen kofa asztalába 
akad, mert ezek a mihasznák nem átallottak a szenyora 
vonulási útvonalában elhelyezni a rozzant standjukat.” 
     Nos, szenyoránk tehát halad, szalad, tör előre, míg-
nem eljut úti céljához, a mesterdetektívek házához, 
ahol addigi lendülete némiképp alábbhagy. Hiszen két 
kiváló nyomozó közül kellene kiválasztania a jobbat. 
De ez nem olyan egyszerű. Hősünk nem mindennapi 
megoldásra jut, minthogy az ellopott kerti tó problé-
mája sem egyszerű bűnügy. Talán nem is elég hozzá 
egyetlen nyomozó. A meglehetősen vehemens és mód-
felett türelmetlen károsult így hát rögvest két detektí-
vet fogad (nem tudván eldönteni ugyanis, melyikük a 
megbízhatóbb), akik, mondani sem kell, ég és föld, 
azazhogy tűz és víz, jég és sár… Egyikük megfontolt, 
élére állítja még a derékszögű háromszöget is, másikuk 
vidáman szálldosó csigás haját igazgatja folyton, s kert-
je virágillata színpompás csodájának bűvöletében él…  

 

gá 
 

(A teljes írás a barkaonline.hu oldalon olvasható. A kötet könyv-
tárunkból kikölcsönözhető.) 

Új könyvek a könyvtárban 
 

Fábián Janka: Cholera-napló 
Tamás Zsuzsa: Mimi naplója 
Krusovszky Dénes: A fiúk országa 
Jászberényi Sándor: A lélek legszebb 
éjszakája 
Barna István: Ahhoz képest 
Csíkszentmihályi Mihály: Az öröm 
művészete 
Ferencz Gergő: Falura költözők kézi-
könyve 
Bendl Vera: A galamb, aki megette 
az időgyurmát 
Berg Judit: Keresők; Két kis dinó és a 
honfoglalás 
Mészáros Dorka: Felelsz vagy 
mersz? 
Kiss Judit Ágnes: Kincs a roncson; 
Kórház az osztályteremben 

Mészöly Ágnes: Levendula és a varázsmacska 
Wéber Anikó: Örökszerda 
Tóth Krisztina: Pillanatragasztó 

Szvoren Edina: Nincs, és ne is le-
gyen 
Dragomán György: Rendszerújra 
R. Kelényi Angelika: Az agyam eldo-
bom 
Fiala Borcsa: Kalandok az erdő mé-
lyén 
Galgóczi Dóra: Legyél csak elég jó(l) 
Kádár Annamária: Valódi példaképek 

Tisztelt Olvasóink! 
 

A könyvtár 2021. október 20-án újra kinyitott. A 
nyitvatartási idő módosult: 

Hétfő: 15.00–18.00 
Szerda: 10.00–14.00 
Péntek: 8.00–12.00 
Kedd, csütörtök, 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! 

Pontosítás ● Az októberi Hírmondóban megjelent     
Kalandok Mátyás palotájában című írás első mondatából 
technikai hiba miatt kimaradt a könyvsorozat címe, ami 
helyesen: Abszolút töri. Olvasóink megértését köszönjük. 
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Téli zöldségek –  
másképp 

 

Sokszor sokféleképpen leírtuk 
már, hogy a friss, hazai, minél 
inkább szezonjában fogyasz-
tott zöldségeknél, gyümölcsök-
nél nincs jobb és egészsége-
sebb. Ezek beszerzése egyre 
nehezebb, hiszen eláraszta-

nak minket a hatalmas választékban importált, igen messziről 
érkező, éretlen, különböző szerek segítségével kínjában érett 
termékek. Persze ahhoz, hogy étkezésünk változatos lehes-
sen, és télen a sokkal szűkösebb kínálatból mégis jó fogásokat 
tudjunk készíteni, érdemes is használni ezeket az élelmiszere-
ket. Mert ki ne szeretné a narancsot, ha már több kiló almát, 
körtét megevett, és miért ne kóstolna egy avokadókrémet, ha 
már a babpüré vagy a tojáskrém nehezen csúszik le uzsonná-
ra. A lényeg itt is az arányokon van, igyekezzünk a jól elálló, 
lehetőleg a közelünkben termett, megfelelően tartósított, ízes, 
hazai termékeket választani. Persze nem kizárólagosan.  
     Nemcsak a nyulak kedvence, hanem a miénk is, és fütyülni 
is megtanulunk tőle. Mi az? A sárgarépa tele van A-, C-, E- és 
K-vitaminnal, folsavval, kalciummal, vassal és cinkkel látja el a 
szervezetet. Fontos megjegyezni, hogy a répa különleges zöld-
ség, főzve és párolva magasabb a vitamintartalma, mint nyer-
sen. A felhasználhatósága végtelen, turmix alapja lehet, almá-
val, banánnal, hiszen alapvetően édeskés zöldségről beszé-
lünk. Leves szinte nem készül nélküle, de rendszeresen sütünk 
belőle, szaftos, és egészséges torta alapja a nagyon apróra 
reszelt répa. Fasírozottat vagy szendvicskrémet is csinálhatunk 
belőle, így észrevétlenül kerül a zöldségevést kerülők tányérjá-
ba is, és fogyasztják jóízűen.  
     A cékla sokak számára csak ecetes-tormás-köménymagos 
savanyúságként volt ismert. Egyre többször kap azonban fon-
tosabb szerepet egy vacsoraasztalnál, akár önálló köretként. 
Magas vastartalma erősíti az immunrendszert, és segíti a sejte-
ket abban, hogy nagyobb mennyiségű oxigént tudjanak felven-
ni. A rák megelőzése mellett méregtelenítő és zsírégető hatá-
sú. C-vitaminban gazdag. Legjobb talán sütve, akár egészben, 
alufóliába csomagolva, vagy más zöldségekkel együtt sütve. 
Nagyon finom majonézes saláta készül főtt cékla alappal. Több 
helyen kapható előre csomagolt főtt cékla, ezzel nagyon meg-
könnyítve a dolgunkat, ebből nagyon finom majonézes saláta 
készül. Vágjunk hozzá apró darabokra almát, lilahagymát vagy 
zöldhagymát, keverjük össze joghurtos-majonézes öntettel, 
bármilyen hús, hal vagy sült sajt mellé kiváló köret. A fejes 
káposzta télen a mentsvárunk. Savanyított formában a legjobb 

húsos ételek alapanyaga, mint a töltött káposzta, egyben sült 
csülök, babos káposzta – sorolhatnám, mi mindenbe kell. De 
savanyúságként is kiváló, hiszen kiemelkedően magas a         
C-vitamin-tartalma. 
     Érdemes otthon tartani nyers káposztát is, hűvös helyen 
sokáig eláll, a káposztás tészta vagy egy gyors paradicsomos 
káposzta nemcsak finom, de tápláló, kiváló ebéd.  
     A zeller kissé mostoha zöldség, sokan nem is hajlandók 
még megkóstolni sem, habár a jó húslevesből nem maradhat 
ki. Sütve a gumós zeller is sokkal finomabb, különlegesebb, 
mint főzve. A Waldorf-salátába nyersen kerül, egészen vékony-
ra, gyufaszál formára vágjuk az almát és a zellert is, diót pirí-
tunk, hozzákeverjük a majonézes-tejfölös salátaöntetet, a tete-
jét megszórjuk az apróra vágott pirított dióval. Érdemes fo-
gyasztás előtt hűvös helyen pár órát hagyni összeérni az íze-
ket. Mindezeket a zöldségeket együtt is érdemes betolni a sü-

tőbe. Fejenként jöhet két sárgarépa, egy petrezselyemgyökér, 
egy kisebb zeller. A gyökérzöldségeket meghámozzuk, és egy-
forma méretű darabokra szeleteljük, majd összeforgatjuk olíva-
olajjal, úgy, hogy egyenletesen befedje, sózzuk, borsozzuk, 
csipet őrölt római köményt szórunk rá. A fűszereket variálhatjuk 
is, bors, őrölt koriander, rozmaring is kiemeli az ízeket. Alufóliá-
val bélelt tepsiben, kb. 25-30 perc alatt megsütjük, hogy kívül 
karamellizálódjanak, végül petrezselyemmel és reszelt citrom-
héjjal megszórjuk. Joghurtos mártogatóssal vagy húsétel mellé 
kiváló köret.  
 

Jó étvágyat kívánok! 
 

Katona Anita 

Melyik virág látható a képen? 
 

Beküldési határidő: 2021. december 6. 
 

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

A nyeremény a 
könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek szere-
tettel gratulálunk!   

Waldorf-saláta (www.mindmegette.hu) 
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Elindult a megyei sakk-
csapatbajnokság 

 

Sokat vártunk rá, de október 9-én végre elkezdődött a 
nyolctáblás Fejér megyei sakkcsapatbajnokság. Járásunk 
csapatára, a MartonVál SC-re rögtön nehéz ellenfél várt. A 
Fehérvár otthonába látogattunk. Sajnos a jóval esélyesebb 
megyeszékhelyi csapat hozta a papírformát: 5,5:2,5 arány-
ban győzött. Csapatunkból Vavró Lajosnak sikerült nyer-
nie. Sziklai István, Schaum Béla, Bakacs János döntetlent 
ért el. További eredmények: Dunaújváros–Bodajk 6:2, 
Rácalmás–Mór 3:5. A vereség nem szegte kedvét a csa-
patnak. Október 30-án, a második fordulóban ismét ide-
genben, ezúttal Bodajkon szerepeltünk. Nagy küzdelem-
ben 5:3 arányban sikerült győzni. Egy pontot szerzett 
Berzy Lajos, Bodó Dániel, Körtélyesi Richárd és Bakacs 
János. Fél ponttal járult hozzá a csapat eredményéhez 
Szabó Levente és Fábián Péter. További eredmények: 
Mór–Fehérvár 2,5:5,5, Dunaújváros–Rácalmás 5,5:2,5. A 
következő fordulóban, november 30-án hazai pályán ját-
szunk Mór csapatával. 
     Folytatódik feladványfejtő játékunk. Ebben a végjáték-
ban anyagilag egyenlően állnak a felek. Viszont az állás 
vezérszárnyi zárt jellege miatt a huszár többet ér, mint a 
futó. Világos ügyes kombinációval négy lépésben gyalog-
előnybe kerülhet, ami ebben a végjátékban döntő fölényt 
jelent. Mi lenne világos következő négy lépése, hogy meg-
szerezze a gyalogelőnyt, ami a játszma megnyeréséhez 
szükséges? 

 
 
A megoldás beküldhető a következő e-mail-címre:     
martonvalsakk@freemail.hu. Aki hat alkalommal is helye-
sen küld be megoldást a feladványokra, Magyar Sakk-

világ magazint kap ajándékba, melyet postai úton jutta-
tunk el hozzá. Sakkos képességeink fejlesztéséhez sakk-
leckék és sakkfeladványok találhatók még az egyesüle-
tünk weblapján is, aminek címe: martonvalsakk.hu. 
 

Bakacs János MartonVál SC 

SAKK-SAROK 

Novemberi jeles nap 
  

Szent Mártonról és a hozzá fűződő legendákról gyakran 
hallani. A római császár katonájaként egy hideg téli estén 
köpenyének felét odaadta egy nélkülözőnek. Aznap éjszaka 
álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. Márton in-
nentől kezdve Istent szolgálta, megkeresztelkedett. Tudjuk 
azt is, hogy jó cselekedeteiért püspökké akarták szentelni, s 
amikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek elől nagy 
alázatosságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban 
gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, így 
elárulva Márton rejtekhelyét. 
     A ludakat az ókori rómaiak is tisztelték, hiszen egy alka-
lommal gágogásukkal megmentették Rómát a gallok éjsza-
kai orvtámadásától. November 11-én, a téli évnegyed kez-
dő napján a rómaiak Aesculapiust, az orvos-istent ünnepel-
ték, s lúdlakomát rendeztek. Ilyenkor kóstolták meg az új 
bort is. A keresztény naptárban ez alapján kapott helyett a 
Márton-nap, és a libalakoma hagyománya is tovább élt. Az 
’avis Martis’, azaz ’Mars isten madara’ régi szófejtéssel 
ugyanis ’Márton madara’. Több magyar közmondás és 
szólás is kapcsolódik e jeles naphoz: „A bornak Szent Már-
ton a bírája”, azaz az őszi időjárás dönti el, hogy milyen 
minőségű lesz a hegy leve. A „közjóra világol, mint Márton 
grammatikája” jelentése: „sokan hasznát veszik, többek 
használatára van szánva”. Nem szorul magyarázatra a Za-
lalövőn emlegetett intés: „aki Márton napján ludat nem 
eszik, ehetik az bármit, mégis éhezik”.  

(A kép forrása: hellovidek.hu) 



16                                                                                                                             2021. november 

 

RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ ● Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja ● IX. évfolyam 11. 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  

Csokit vagy csalunk! gyerekeknek  
Ráckeresztúron 

 

Szeretnénk a gyerekek számára minden évszakba 
annyi élményt csempészni, amennyit csak lehet, 
ezért szerveztünk egy sétálós Csokit vagy csalunk 
programot! október 31-ére. Kovácsné Nagy Nikoletta 
volt segítségemre a szervezésben, valamint több 
szülő segített az ötleteivel a tervezésben. 
     A kicsik megtanultak egy rövid mondókát, ezzel 
buzdították az előre megbeszélt címeken a lelkes 
felnőtteket, akik édességgel, meleg teával, palacsin-
tával fogadták az úton lévőket.  
     A szülők, akik csatlakoztak hozzánk, nagyon 
szép arcfestésekkel érkeztek, ötletes jelmezekben, 
és a nagyon jó társaság egy emberként vigyázta a 
gyerekeket, mindenkire odafigyeltek, a szégyenlő-
sebbek sem maradtak édesség nélkül. 
     Azok, akik jelentkeztek a fogadásunkra, és 
szebbnél szebb díszítésekkel vártak minket, beara-
nyozták a gyerekek estéjét. Néhol a ház urai segítet-
tek pókhálót vágni. Az esemény végén Bélley Anita 
boszorkány és Bíró István varázsló a Fesztfoodban 
forró teával és forralt borral kínálták a résztvevőket.  
     A sok csillogó gyermekszem emlékeztetett, mi-
lyen csoda gyereknek lenni, és bizony mi sem érez-
tük magunkat felnőttnek abban a két órában. 
     Élmény volt ez a pár óra kicsiknek és nagyoknak 
is, ezért biztos, hogy jövőre újra megszervezzük a 
programot. 

B-N. Judit 

Világító adventi ablakok 
 

Másodszor is fénnyel árasztjuk el a decemberi    
estéket. 
     A tavalyi karácsony új kihívások elé állított. Sze-
rettem volna egy olyan eseményt létrehozni, ami 
kicsit az összetartozást erősíti. Így jutottam el 
a világító adventi kalendárium ötletéig.  
     Az ablakok a választott napjuktól egészen kará-
csonyig világítanak. Minden adventi ablakhoz lehető-
ségük van a résztvevőknek a kedvenc karácsonyi 
dalukat és egy rövidke szöveges üdvözletet         
csatolni.  
     Október közepén érkezett az első jelentkezés, és 
a hónap végén már alig volt szabad ablak. 
     Köszönet azoknak, akik bekapcsolódnak gyönyö-
rű ablakaikkal, és egy ilyen szép kezdeményezés 
részeseivé válnak, és külön köszönöm az önkor-
mányzatnak, hogy ismét részt vesz és támogatja.  
     Nagy megtiszteltetés és öröm ért: 24-e ablakába 
„új lakó” érkezik, méltó módon zárva az eseményt, 
erősítve minket az összetartozásban. 
     Meghitt, áldott, békés karácsonyt kívánok mind-
annyiunknak! 

B-N. Judit 


