
 

 

Üzenet a jövőnek 
Időkapszulát helyeztek el a megújuló  

iskolaépületben 
 

A Petőfi Sándor Általános Iskolában 
az idei tanév teljesen másként kezdő-
dött, mint az eddigiek. A diákok je-
lenleg a „felsős” iskolaépületben ta-
nulnak, míg a megbízott igazgató és 
a tantestület irodája konténerekben 
kapott helyet. 
 
A településen évtizedek óta két épület-
ben tanultak az alsós és felsős diákok. A 
tornacsarnok a kétezres években épült 
fel, s nemcsak a testnevelés órákat tartot-
ták itt, hanem az önkormányzati és köz-
művelődési rendezvényeket is. A diákok 
az elmúlt években nap mint nap ingáztak 
az iskolaépület és a tornaterem között. A 
csúszós utcákon, hóban, esőben, sárban 
a tornazsákkal, sőt akár a teljes iskolai 
felszereléssel mentek át a suliból tesiórá-
ra vagy az étkezőkonténerbe ebédelni…  
     Az áldatlan állapotnak a közeljövő-
ben vége szakad. A Dunaújvárosi Tan-
kerületi Központ egy uniós pályázat ré-
vén már 2017-ben mintegy 277 milliós 
támogatást nyert az iskolafelújításra. Idő-
közben azonban szükség volt más forrá-
sok bevonására is. Idén kiderült, hogy a 
kormány 403 millió forinttal segíti a be-
ruházás megvalósulását, melyre a község 
lakói több mint fél évszázada várnak. A 
látványtervek sokat ígérők, s a júniusi 
sajtótájékoztatón elhangzottak is bizako-
dásra adnak okot.  
 

(Folytatás az 5. oldalon) 

 

Keresztúr-találkozó Rákoskeresztúron  
 

Rangos elismerések Nádasdladányban 
 

Fő az egészség! – Kávészünet 
 

Zoom – Mozihullám 
 

Jótékonysági fagyizás a nyár végén 

 

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 
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  

 

A nyár számomra nem a pihenésről szólt. Úgy alakult, 
hogy a decemberben indult továbbképzést átütemezték 
a vírushelyzet miatt, s csak májustól lehetett órákra 
járni. Így viszont minden tolódott, és szeptember végé-
ig a szerdák a tanulásról szóltak. Tudjuk jól, milyen 
fontos az élethosszig tartó tanulás, persze ez nem min-
dig esik jól. A lényeg, hogy ezen a több hónapig tartó 
kurzuson remek kollégákkal ismerkedtem meg, akik 
akár itt a megyében, akár a szomszédos Tolna megyé-
ben vagy épp távolabb, Kecskéden, Szentendrén, Ta-
tán, Tatabányán tevékenykednek. Számos jó ötletet 
kaptam tőlük, és már az is segítség volt, hogy megoszt-
hattuk egymással örömeinket, gondjainkat, terveinket, 
vágyainkat. 
     Amikor megjelent a Hírmondó, megleptem vele a 
csoporttársakat, akik érdeklődéssel forgatták, ahogyan 
én is a tőlük kapott lapokat. Megvitattuk, szerintünk mi 
a helyi sajtó feladata – mindez azért is fontos, mert a 
Ráckeresztúri Hírmondó ebben a hónapban ünnepli nyol-
cadik születésnapját. 2013 szeptemberében indult útjá-
ra az általam szerkesztett, készített újság, s időközben 
nagyon sokat változott. Köszönöm mindenkinek, aki 
írásával, fotójával, ötleteivel hozzájárult a Hírmondó 
létrejöttéhez. Külön köszönöm mindazoknak a rend-
szeres munkát, akik valamely rovatot visznek a vállu-
kon. Természetesen egy havilap nem versenyezhet az 
online fórumokkal, ahol azonnal megjelenik egy-egy 
hír, ám a nyomtatott sajtó még mindig fontos: a jövő 
szempontjából egyfajta krónika születik meg ezeken a 
hasábokon. A településünk iránt érdeklődők reménye-
im szerint ötven, netán száz év múlva sok érdekességet 
találnak majd a Ráckeresztúri Hírmondóban, s felidézhe-
tik, hogyan éltünk mi itt, a huszonegyedik század első 
harmadában.    
     Igaz, hogy a nyolcadik évforduló egyáltalán nem 
kerek (bár a nyolcas számot valójában két karika alkot-
ja…), azért érdemes végiggondolni, mi az, ami jó, s mi 
az, amin változtatni kellene. Amit a legelső lapszámban 
írtam, megismétlem most is: véleményüket, észrevéte-
leiket tisztelettel és örömmel fogadom, szeretettel vá-
rom. Ahogyan a régi fotográfiákat, dokumentumokat 
is, hiszen a múlt kincseinek megőrzése közös felada-
tunk. Hamarosan újra nyit a könyvtár. Találkozzunk!   

 Gajdó Ágnes 

Tisztelt Lakosság! 
 

A Mol Nyrt. az ősszel esedékes munkálatokkal kap-
csolatosan az alábbiakról értesítette önkormányza-
tunkat: 
 

„Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a MOL Dunai 
Finomító több üzemében 2021. szeptember 23. – 
október 30. között időszakos, ütemezett karban-
tartást végzünk. Ezt megelőzően a nagyjavításra 
történő felkészülés során, valamint ezt követően az 
üzemek újraindítása során több olyan technológiai 
tevékenységet hajtunk végre, amelyek a környező 
településeken éreztethetik hatásukat, pl. zajhatás, 
látványos fáklyázás, esetenként kellemetlen szag-
hatás. 
     Az időszakos karbantartás a finomító berendezé-
seinek biztonságos üzemmenetét szolgálja, ezért 
kérjük megértésüket ebben az időszakban.” 
 

Megértésüket és türelmüket köszönjük! 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Ú������� 	
���� 
 

„Az ember tiszte, hogy legyen 
Békében, harcban ember. 
Méltó képmása istennek, 
S polgára a hazának, 
Válassza ott, válassza itt 
A jobbik részt magának.”  

 

(Arany János) 

Tájékoztató forgalmi rend változásáról 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-
testülete határozatot hozott a települési forgalmi 
rend szabályozásával kapcsolatban a következők 
szerint: 
     A Szent János téren a közlekedés zavartalansá-
ga és a gyermekek biztonsága érdekében a 112/1 
hrsz-ú belterületi közútnak az önkormányzati szol-
gálati lakások és a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Ál-

talános Iskola mögött sza-
kaszán (113–114. hrsz.) a 
gépjármű forgalmat egy-
irányúsítottuk a Táncsics 
Mihály utca irányából a 
Kossuth Lajos utca felé, 
ezt szabályozó közúti jel-

zőtáblák kihelyezésével (Egyirányú forgalmi út, Be-
hajtani tilos, kiegészítő tábla: Kivéve kerékpárral). 
     A szabályozás értelmében gépjárművek az isko-
la mögötti útszakaszon a szolgálati lakások irányá-
ból a bolt/buszmegálló irányába közlekedhetnek. 
 

Együttműködésüket köszönjük! 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 



4                                                                                                                           2021. szeptember 

 

A Keresztúr Nevű Települések XXI.  
Nemzetközi Találkozója Rákoskeresztúron 

 

„A nevünk és a szívünk összeköt!” Csodálatos jelmon-
dat. Megértéséhez hosszú éveket kell visszamennünk 
az időben. Minden egy természeti csapással kezdődött. 
Ezen túlmegyek, a legnagyszerűbb dolgok emberi tra-
gédiák, katasztrófák, veszteségek közben, után alakul-
nak ki. Az élet értelmetlen értelme talán ez. 1999-ben a 

Bodrog folyó 
áradása követ-
keztében Bod-
rogkeresztúr 
település egy 
része víz alá 
került. Épüle-
tek, tulajdo-
nok, emberi 
életek, emlé-
kek kerültek 
v e s z é l y b e . 
Azonnali segít-
ségre volt 
szükség, se-
g í t s é g r e , 
amely meg is 
érkezett, de 

talán a legváratlanabb helyről. „A nevünk összeköt.” Az 
ország szinte másik szegletében elterülő Balatonke-
resztúr a tragédia hírének hallatára képviselő-testületi 
döntéssel anyagi támogatást szavazott meg és adomá-
nyozott Bodrogkeresztúr Önkormányzata számára a 
károsult családok megsegítésére. E nemes gesztus 
nyomán létrejött kapocs a két község között hamarosan 
barátsággá változott. Még ebben az évben elhatározták, 
hogy ezt a csodálatos kapcsolatot elmélyítik, sőt kibőví-
tik. Következő lépésként meginvitálták a Kárpát-
medencében található Keresztúrokat egy találkozóra. 
Pontosabban 19 Keresztúrt, amelyek közül 14 meg is 
jelent az első találkozón Balatonkeresztúron 2000 
szeptemberében, közöttük Ráckeresztúrral. A tavalyi 
évet leszámítva a találkozót minden évben megrendez-
ték, bővülő településlétszámmal. Az esemény általában 
háromnapos programsorozat az adott évet elvállaló 
Keresztúr rendezésében és helyszínén. Az idén Rákos-
keresztúr nyújtotta a helyszínt és szervezést, ez alka-
lommal két napon át.  
     Az első napon a csoportok érkezését és szállásuk 
elfoglalását követően zászlós felvonulásra került sor, 
mely a fesztiválsátorban ért véget. Itt megtörtént a hiva-
talos megnyitóünnepség díszvendégekkel, település-
vezetőkkel és delegáltakkal. A műsort követően a ren-
dezvény legfontosabb mozzanatai következtek egészen 
a vacsoráig. A települések mind hagyományőrző, mind 
modern, főleg táncos csoportjainak, civil szervezeteinek 

bemutatói foglalták el a színpadot. Csodálatos ruhák, 
koreográfiák, hangok. Egy szelet a szerteágazó Kárpát-
medence Keresztúrjainak, magyarságának életéből. A 
vacsora után meghívott fellépő, majd zenés-táncos est 
zárta a napot. A második napon a reggeli után közgyű-
lés, melyen Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester 
asszony képviselte településünket, a többieknek sza-
badfoglalkozási lehetőség, rendszerint a fogadó telepü-
lés felfedezése, esetleg szervezett túrák, majd ebéd 
után a települések műsorainak folytatása volt soron. A 
vacsora befejeztével sor került a záróünnepségre zász-
lóátadással és a következő évi rendezvény Keresztúrjá-
nak bejelentésével. Ez utóbbi igen izgalmas pillanat 
szokott lenni. A találkozó egy újabb fellépéssel ért vé-
get, ami után minden csoport elindult haza, ki szinte a 
szomszédba, ki több száz kilométerre, akár országhatá-
ron át. 
     A lényeg, Kornél, a lényeg. Történelem, élménybe-
számoló, evés-ivás, de még mindig nem tudjuk, mit ke-
restél ott, mi ez az egész, és miért jó ez Ráckeresztúr-
nak. Olvassuk a cikkeket, híreket naponta az interneten, 
de mire a lényegre térnek, elfárad a szemünk. Történel-
mi bevezető, kitekintő, elkalandozás és még sorolhat-
nánk. A lényeg, két mondat, és mehetünk tovább. Annyi 
olvasnivaló van a neten, hogy szabadságot kell kivenni. 
Kinek van erre ideje?! A lényeget, Kornél, a lényeget. 
     Az első kérdésre a válasz nagyon egyszerű. Rácke-
resztúrt képviseltem a hivatalos delegáció tagjaként, a 
képviselő-testületből harmadmagammal (Lisziné Hunya-
di Hajnalka alpolgármester asszony és Szabó József 
képviselő úr). 
     A második kérdésre a következő egymondatos vá-
lasszal tudok szolgálni. A Keresztúrok, a magyarság 
ünnepe, hagyományainak őrzése bemutatókon, beszél-
getéseken, programokon keresztül.  
     Az utolsó kérdés megválaszolásához engedjétek 
meg, hogy segítségül hívjam a keresztúri szövetség  
honlapján található bemutatkozó egy fejezetét: „A tele-
pülések között az elmúlt évek során erős kötelék alakult 
ki. Határon belüli és azon átívelő testvértelepülési kap-
csolatok alakultak. Önzetlenül segítettünk egymásnak, 
ha valakinek komoly gondja támadt. Kapcsolatok épül-
tek intézmények, egyesületek, civil szervezetek között. 
Erősödött a magyarságtudat és hagyományaink megőr-
zése. Szövetségünk alapvető céljai mindennapi kapcso-
lataink részévé váltak.” 
     „A szívünk összeköt.” 

Kornél 

Gondolatébresztő… 
 

„Néha már gondoltam arra, hogy talán a barátság is 
hasonló kötés, mint az ikrek végzetes összetartozása.     
A hajlamnak, rokonszenvnek, ízlésnek, műveltség-
nek, indulatnak különös azonossága összekötöz két 
embert ugyanabba a végzetbe. S hasztalan csinál az egyik bármit 
a másik ellen, mégis közös a sorsuk.” 

(Márai Sándor) 
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Üzenet a jövőnek 
Időkapszulát helyeztek el a megújuló iskolaépületben 

 

(Folytatás az 1. oldalról) 
 

A falubeliek sokáig azt mondogatták, majd akkor hisznek a vál-
lalkozás megvalósulásában, ha elkezdődnek az építési munkák. 
Ez is megtörtént.  Az egykor bikaistállóból átalakított iskolaépü-
let bontása a nyáron megkezdődött, ma már csak néhány fal-
részlet emlékeztet az egykori iskolára. A jelen helyzet éppen al-
kalmas arra, hogy valami rendkívülit tegyenek a helyiek, éppen 
ezért  dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester javaslatára 
időkapszulát helyeztek el a korszerű épület leendő aulája alatt. 
Miként a település vezetője elmondta, a távoli jövőnek üzenné-
nek: a kapszulába helyezték a Ráckeresztúri Hírmondó iskolafelújí-
tásról tudósító lapszámait (2021. június, július), a jelenleg tanító 
pedagógusok névsorát és fotóját, az iskolások ünnepi nyakken-
dőjét, fotókat az iskolaépületről, valamint a beruházás tényét 
rögzítő emléklapot, amit a körzet országgyűlési képviselője is 
aláírt. 
 Az időkapszula elhelyezésén Tessely Zoltán a térség or-
szággyűlési képviselője, a Pannónia Szíve és a Velencei-tó terü-
letfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos mondott beszédet, 
kiemelve, hogy a ráckeresztúri gyerekek és pedagógusok is meg-
érdemlik, hogy 21. századi körülmények között tanuljanak, tanít-
sanak, valamint köszönetet mondott a széles körű összefogásért, 
a kitartó munkáért, s azért, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben 
a beruházás kormányzati támogatással megvalósulhat.  
     A rendezvényen a Dunaújvárosi Tankerületi Központ képvi-
seletében részt vett Kalamán Ferencné gazdasági vezető és Ster 
Andrea pénzügyi főosztályvezető, valamint Pálffy Károly, a   
Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke és Szabó Tibor, Martonvásár 
polgármestere. A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolát 
Orbán Erika megbízott igazgató és Gergics Mihályné, az intéz-
mény korábbi vezetője képviselte. 
     A polgármester külön ajándékkal köszönte meg Tessely   
Zoltán közbenjárását és segítségét, amely nélkül az építkezés 
nem kezdődhetett volna el. A helyiek évszázados álma válik 
majd valóra, ha elkészül az új, korszerű iskolaépület, benne 
ebédlővel, aulával, nyelvi laborral, gépteremmel, könyvtárral.    ■ 
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Sokat tesz a vadászati kultúráért 
Kovács János elismerése 

 
Nádasdladányban, a Nádasdy-kastélyban 2021. szeptember   
3-án tartottak emlékülést az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet fennállásának 140. évfordulóján. A jeles eseményen 
kitüntetéseket is átadtak. A Zöld Erdő Vadásztársaság    
vadászmestere, Kovács János az Országos Magyar Vadász-
kamara Érdemérmét vehette át. Jánost arra kértük, tekintse át 
eddigi életútját. 
 

1978. szeptember 2-án születtem Székesfehérváron, egész 
eddigi életemet velencei lakosként éltem. Kétkezű munkát 
végző szüleim mindig rendre, tisztességre tanítottak. Már 
gyerekként is szerettem a természetet, Velence környékén az 
összes fasort, erdőfoltot ismertem. Amíg más korombeliek 
bulizni jártak, én az erdőket bújtam. Mire az általános iskola 
végére értem, már minden hétvégémet és délutánjaimat va-
dászokkal töltöttem, két nagybátyám is vadász volt, így ha-
mar bekerültem a vadászok közé, és mint kiderült, a vadá-
szatban nagy szerepe van a tisztességes, mondhatnám etikus 
viselkedésnek, amire szüleim neveltek… így hamar befoga-
dott a vadászközösség. 
     A középiskolai éveimben faipari technikumba jártam 
Székesfehérvárra, és asztalosként végeztem, amit a mai napig 
nagyon szeretek, és gyakorlok is. A középiskolai évek alatt 
folyamatosan jártam vadászatokra, a velencei vadásztársaság 
elfogadott, és számított a jelenlétemre. Mindeközben rájöt-
tem, hogy a vadászat nem csak a vad lelövéséről szól, na-
gyon sokat kell dolgozni azért, hogy a vad túlélését biztosít-
hassuk. Részt vettem vadetetésekben, fácán- és kacsanevelő 
építésében. Itt jól jött az asztalostudás, később vadetetőket, 
sőt magasleseket önállóan is építhettem a területen. Egyre 
több vadászbarátom lett az évek alatt, és sok jó embert is-
mertem meg. A középiskola után egy évre sorkatona lettem, 
de mivel a feletteseim is szerették a vadhúst, így a vadásza-
tokra mindig kaptam kimenőt… Ezekben az években már 
néha-néha puska is került a kezembe, amik hatalmas ünnep-
nek számítottak az életemben.  
     A katonaságtól leszerelve azonnal vadgazdálkodási isko-
lába iratkoztam be, ahol szintén technikumot végeztem, 
eközben egy jó barátomtól egy németvizsla-kölyköt kaptam 
ajándékba, amit sokáig tanítottam, és végül nagyon jó va-
dászkutya lett belőle. Folyamatosan bővült a vadászbarátaim 
száma, az országban nagyon sok helyen vadásztam, szeret-
tem nagyon az apróvad vadászatokat, de a nagyvad, a 
szarvas, a vaddisznó megfigyelése is lázba hozott. A szarvas-
bőgést igazi ünnepként éltem meg minden évben.  
     A velencei vadásztársaság vezetősége akkoriban nem 
vette jó néven, hogy vadgazdálkodási iskolába járok, és hogy 
több esetben felhívtam a figyelmüket egy-egy nem helyes 
döntésükre… Ebben az időben ismertem meg legjobb bará-
tomat, aki több alkalommal meghívott a Zöld Erdő Vadász-
társaság területére vadászni, ez 2000 környékén történt, ak-
koriban ez eléggé leromlott állapotú vadászterület volt, de én 
láttam benne lehetőséget, és az itteni vezetőség nyitott volt 
az ötleteimre, így hamarosan tagja lettem a vadásztársaság-
nak. Elkezdtük a területet rendbe hozni, vadetetőket, vadita-
tókat építettünk, fácánnevelő telepet létesítettünk, elkezdtük 
a rókák gyérítését, volt olyan évünk, amikor százon felüli 
rókát ejtettünk el. Az őzállományt kíméltük, nem vadásztuk, 
csak a gyenge egyedeket emeltük ki. Az életem ebben az 
időben úgy zajlott, hogy napközben asztalosként dolgoztam, 
majd esténként és hétvégente jártam a területet, és dolgoz-
tunk, amikor csak lehetett, hogy a vadnak biztosítsuk a ked-
vező életfeltételeket, persze közben sok új vadászbarátságot 
is kötöttem. A vadászati kultúrát mindig előtérbe helyeztem, 
nagyon szeretek a mai napig vadászirodalmat olvasni. 

Ahogy fejlődött a vadászterületünk, úgy jöttek a kisebb-
nagyobb sikerek. Több érmes őzbakot is tudtunk lövetni, és 
az apróvad meghálálta a gondoskodást, szaporodni kezdett. 
Ráckeresztúr körzetében megismertem nagyon sok jó em-
bert, nem mindenki vadász, de mindenki aki nyitottan for-
dult felém, én barátsággal viszonoztam ezt! Kedves vadász-
barátaimmal nagyon sok szép rendezvényen jártunk. Egy-
egy trófeabemutatóra több száz kilométert is képesek vol-
tunk utazni, igaz örök barátságokat kötöttem.  
     Az életem közben összekötöttem párommal, akivel azóta 
két szép gyermeket nevelünk… persze már bennük is mutat-
kozik a vadászvér! A vadászat nem a vad lelövéséről szól… 
ez egy életstílus, meghatározza az életemet.  
     A Zöld Erdő Vadásztársaságnál eközben hivatásos va-
dász és vadászmester is lettem, sikerült egy igazán jó társasá-
got kovácsolni, akik nemcsak a vadászni jönnek el, de eljön-
nek szemetet szedni, etetőket építeni, részt veszünk Rácke-
resztúr közösségi életében is. Ha tehetem, megragadok min-
den alkalmat, hogy a velem egy közösségben élőkkel együtt 
dolgozhassak egy szebb, egy emberibb környezetért, közös-
ségért. Az élet furcsasága, hogy velencei a családom, de a 
családom gyökerei apai ágról Ráckeresztúrról erednek… és 
egy kicsit úgy érzem néha, hogy hazajövök Ráckeresztúrra… 
     Időközben csatlakoztam és a vadásztársaságunk is csatla-
kozott az Országos Jótékonysági Vadászathoz, amivel a kór-
házaknak segítünk minden évben több millió forinttal. Mivel 
a vadászati kultúra nagy tisztelője vagyok, így tagja lettem a 
Vadászati Kulturális Egyesületnek is. Két nagyon jó barátom 
van, akikkel kicsit szorosabb a barátságunk a többinél, és 
mindig keressük a lehetőséget, hogy egymás kedvében jár-
hassunk. Szerencsémre az egyik jó barátom megtalálta az 
egyik tőlem kapott könyvben Széchenyi Zsigmond napló-
részletét, amiben leírja, hogy élete utolsó vadját itt lőtte Rác-
keresztúr határában! Amint ezt megtudtam, éreztem, itt a 
lehetőség, hogy kézzelfoghatót tegyek a vadászati kultúráért, 
és egyben a helyi közösség műemlékeit is gyarapíthassam. 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen nagy va-
dászelődömnek állíthattam emléket, és éppen a Vadászati 
Világkiállítás évében. Tevékenykedéseimre persze felfigyelt a 
vadásztársadalom is, és többen elismerték a munkámat, de 
az eddigi legnagyobb elismerést nemrégiben kaptam, amikor 
nekem ítélték az Országos Magyar Vadászkamara Érdemér-
mét a vadászokért, a vadászatért végzett kiemelkedő munká-
mért, nagyon megtisztelő, és csak remélni merem, hogy sike-
rül megfelelnem a kitüntetés nagyságának.  
     Jelenleg keresem a lehetőséget, hogy tovább építsem-
szépítsem Ráckeresztúr környezetét, minden erőmmel igyek-
szem a vadállomány fejlődését segíteni, újra egy kis vizslát is 
nevelek, és minden barátságért hálás vagyok. A családom 
sok áldozatot hoz a vadász mivoltom miatt, és én hálás va-
gyok, és megpróbálok felelősségteljes társ és apa lenni.    ■ 

 
Fotó: Nagy Norbert/Fejér Megyei Hírlap 
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A múlt, amellyel törődni kell 
 

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. szeptember 10-én, 
a Megyenapon Tisztelgés az értékek és értékgyűjtők 
előtt című konferenciát tartott Nádasdladányban, ahol 
többek között a hírlap egyik rendszeres külsős írója, Gajdó 
Ágnes is elismerésben részesült.  
     A Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2013-ban 
alakult, azóta a megye településeiről összesen 64 
helyi értéket gyűjtött össze, melyből három Rácke-
resztúrhoz kötődik. A községben 2017 óta műkö-
dik a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság, 
melynek Ágnes is tagja. Mottójuk szerint minden 
érték, amit a helyiek annak tartanak, így jelenleg 
harmincöt helyi értéket tartanak számot, melyből a 
Szentháromság-szobor, Auguszta 26 története és a 
délután 3 órai harangszó a megyei értéktárban is 
szerepel.   
     A konferencián dr. Molnár Krisztián, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke és Balog Gábor, a Fejér 
Megyei Értéktár Bizottság elnöke emlékplakettel és 
díszoklevéllel jutalmazta azon személyek munkáját, 
akik értékgyűjtésükkel és javaslataikkal hozzájárul-
tak a megyei értéktár bővüléséhez. 
     – Ezt a díjat azért kaptam, illetve kapták mások 
is, mert a felterjesztett javaslatainkat pozitívan bí-
rálta el a megyei értéktár bizottság, és ezáltal beke-
rültek a megyei értékek közé. A három megtalálha-
tó érték közül a Szentháromság-szobrot Herkli 
Antal javasolta, kettőt pedig én (Auguszta 26 törté-
netét és a délután 3 órai harangszót). A világrekor-
der magyar tarka Auguszta 26 külön kedves a szí-
vemnek, mert hosszú kutatómunkával nyomoztam 
ki a történetét, és mindez nagyon érdekes volt. 
Számomra roppant izgalmas, hogy a múltbeli tör-
ténéseket kutathatom. Bízom benne, hogy mun-
kánkkal másokban is felébresztjük ezt a vágyat, 
ugyanis ha nem ismerjük annak a helynek a múlt-
ját, ahol élünk, akkor nem tudunk kötődni hozzá. 
Éppen ezért az a célunk, hogy minél szélesebb 
körben megismertessük az emberekkel települé-
sünk értékeit, elsősorban a helyiekkel. Igyekszünk 
bevonni a gyerekeket is különféle pályázatokkal. 
Tervben van, hogy az oktatásba is beemeljük, pél-
dául szakkör formájában, de szó esett klub alapítá-
sáról is – mondta Ágnes, majd megjegyezte, sokan 
azt hiszik, hogy csak az épített örökségek tartoznak 
ide, de ez nincs így. Rengeteg olyan helyi alkotó 
létezik, akinek a munkássága, életútja érdemes arra, 
hogy az értékek között szerepeljen. Fontosnak 
tartja, hogy a településükön élők is érezzék, számos 
helyi értékre lehetnek büszkék. 

Déri Brenda 
 

(A cikk megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2021. szeptem-
ber 15-i számában.) 

Kimagasló elismerésben részesültek a helyi 
értéktár bizottság tagjai 

 

A Fejér Megyei Önkormányzat egyik rangos 
eseménye, a Megyenap keretében rendezték 
meg 2021. szeptember 10-én a Tisztelgés az érté-
kek és értékgyűjtők előtt című konferenciát       
Nádasdladányban, a Nádasdy-kastélyban. A 
Fejér Megyei Közgyűlés 2013-ban hozta létre a 
Fejér Megyei Értéktár Bizottságot, amely azóta 
a megye területéről összesen hatvannégy érté-
ket gyűjtött össze. Ebből a hatvannégy értékből 
három Ráckeresztúrhoz kötődik: a Szenthá-
romság-szobor, Auguszta 26 története és a dél-
után 3 órai harangszó. 
     A konferencián dr. Molnár Krisztián, a   
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és Balog      
Gábor, a Fejér Megyei Értéktár Bizottság elnö-
ke emlékplakettel és díszoklevéllel ismerte el 
azok munkáját, akik értékgyűjtő munkájukkal és 
javaslataikkal hozzájárultak a megyei értéktár 
bővüléséhez. A díjátadáson elismerésben része-
sült Gajdó Ágnes, szerkesztő, könyvtáros, a 
Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tag-
ja, akinek két javaslatát (Auguszta 26 története, 
délután 3 órai harangszó) fogadta el a megyei 
értéktár bizottság. 
     Herkli Antal, a Ráckeresztúri Települési  
Értéktár Bizottság tagja (a Szentháromság-
szobor előterjesztője) egyéb elfoglaltsága miatt 
később veszi át a díjat. 
     Az eseményről a megyei önkormányzat 
honlapján is olvashatnak: www.fejer.hu. 
     Az elismeréshez szívből gratulálunk, kö-
szönjük elhivatottságukat! További eredményes 
munkát kívánunk! 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester 

Fotó: Skobrák Dénes 
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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 

A temető fejlesztése I. 
 

Augusztus közepén megtörtént a Magyar Falu Program 
keretében a ravatalozóban a kegyeleti hűtő cseréje. Fon-
tos lépés, még akkor is, ha ezekről a dolgokról kevésbé 
szeretünk beszélni. A következő ütemben – várhatóan 
ősszel – sor kerül a tetőszerkezet, deszkázat felújítására, 
valamint a ravatalozóhoz kapcsolódóan negyvenöt fülkés 
urnafal építésére. 
     A régi gépet Dienes Gábor, Gajdó Gábor és Nagy   
János vontatta ki a helyéről, az újat Szabó József, Lisziné 
Hunyadi Hajnalka és Dienes Gábor szállította el Csongrád-
ról Ráckeresztúrra.  
     Köszönjük szépen segítségüket! 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
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Csülökételek, pálinkák, jó hangulat 
 

Radócz Barna főszervező ötlete alapján idén már a harmadik 
csülökfőző- és pálinkaversenyt rendezték meg Rácke-
resztúron. A program nagyjából a tavalyira hasonlított, a hely-
szín azonban változott, ugyanis az iskolafelújítás miatt jelen-
leg a tornacsarnok és környéke is építési terület, így a focipá-
lyán gyűltek össze a vállalkozó kedvű csapatok.  
     Tizennégy társaság látott neki a csülökételek elkészítésé-
nek (az előzetes pácolást a szabályok megengedték): Pity-

pang csa-
pat, Apó-
sék csa-
pata, 
Őszirózsa 
Nyugdíjas 
Klub, 
Mákvirág 
Tánccso-
port, Más-

naposok, Kunkli József, Szász Karcsi és csapata, Németh 
család, Lecsücsülök Team, Helyi Fidesz csapata, Székely 
Legények, Szentjánoskenyér Pékség, Széchenyi Banditák, 
Mosoly Óvoda csapata. A zsűri a Székely Legényeket külön-
díjban részesítette, harmadik lett a Szentjánoskenyér Pék-
ség, második a Széchenyi Banditák, s az első helyet a    
Mosoly Óvoda csapata nyerte el.  
     A pálinkaversenyben harmincötféle nedű vett részt. Ez a 
korábbi évekhez képest rekord. A négytagú zsűrinek egyálta-
lán nem volt könnyű dolga, miként döntsön. Kóstolgattak, 
ízlelgettek, eszmét cseréltek, s végül arra jutottak, hogy a 
legízletesebb pálinkát a Nagyhegyesről érkezett Prém     
Ferenc készítette, övé lett az aranyérem. A második és har-
madik helyet egyaránt Gyári Jánosnak ítélték, míg Radócz 
Barna különdíjat kapott. 
     A rendezvényt számos helyi vállalkozó támogatta, és na-
gyon sok önkéntes segítő is részt vett, többen az iskolai kö-

zösségi szolgálat óraszámait növelve. Ahogyan az elmúlt 
években, úgy most is kiemelt támogatóként említette a fő-
szervező az önkormányzatot, és számos magánszemély 
értékes segítségét is kiemelte. Voltak, akik támogatójegy 
vásárlásával segítették a közösséget, az ebből befolyt össze-
get jótékony célra fordították. A végösszeg háromszáztizen-
kétezer forint, amit a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda kapott 
meg, terveik szerint sószobát alakítanak majd ki az intéz-
ményben.      
     A délután folyamán fölléptek a Dinamic Dance Crew tán-
cosai Mózsik Viktória irányításával. A Mákvirág Táncsoport 
Egyesület, a százhalombattai dobiskola és a Vertheim család 
Tropicana cirkuszosok műsorát is örömmel fogadták a jelen-
lévők. Az álarcos énekes mintájára szervezett álarcos táncos 
versenyt katicajelmezben Baki Tünde nyerte.  
     Nagy sikert aratott a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület bemutatója. Az önkéntes tűzoltók feladata egy 
feltételezett baleset során gépjárműbe szorult személy men-
tése volt, 
továbbá a 
kigyulladt 
személy-
gépkocsi 
tüzének 
oltása. A 
gyakorlatot 
követően a 
helyszín 
melletti 
parkolóban egy árokba csúszott személygépkocsi mentését 
is elvégezték. 
     A gyerekek egész nap kézműves foglalkozásokon vehet-
tek részt, csillámtetoválást készíthettek. Volt lufibohóc, kür-
tőskalács-, fagylalt- és játékárus, s aki csülök helyett mást 
szeretett volna, a büfé széles kínálatából választhatott. 
 

GÁ 
Fotó: Moharos Richárd 
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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 
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Kávészünet 
 

Sokak kedvenc itala a kávé. Vannak, akik csak az íze miatt isz-
szák, vannak, akik megszokásból, vannak, akik a jótékony hatá-
sa miatt. Rengeteg lehetőséget rejt magában. Fogyaszthatjuk 
tejjel, cukorral, aromával, de csak szimplán feketén is. Számta-
lan különféle kávétípus létezik. Nézzünk meg néhányat!  
     Egy statisztika szerint minden második ember fogyaszt kávét. 
De vajon hogyan jöttek rá a kávé jótékony hatásaira, hon-
nan is eredhet maga a kávé/kávézás? 
     Egy legenda szerint a kávé Etiópiából származik. Egy kecs-
kepásztor kecskéi legelés közben megrágcsáltak egy fa termé-
sét (kávéfa). Ezután a kecskék sokkal aktívabbak lettek, nem 
akartak éjszaka aludni. A kecskepásztor felfedezését elmondta 
egy helyi kolostor papjainak, akik a megfigyelésen felbuzdulva 
elkezdtek kísérletezni. A papok szintén azt vették észre, hogy 
aki fogyasztott ezekből a bogyókból, az sokkal jobban bírta az 
esti imádságot. Útjaik során továbbadták felfedezésüket paptár-
saiknak, így kezdett el terjedni a kávé jótékony hatása.   
     A 15. századtól indul el a kávé kereskedelmi mennyiségű 
termesztése az Arab-félszigeten. Egyre több kávéház jön létre 
világszerte, ezzel a társasági élet is fellendült. A társasági élet 
központjai lettek ugyanis a kávéházak. 
     Európába a kávét a közel-
keleti utazók hozták el. Kez-
detben kételkedve fogadták 
és fogyasztották, mert a 
sátán italának is tartották. 
Egy másik legenda szerint 
VIII. Kelemen pápának kö-
szönhetjük, hogy Európában 
is elterjedhetett a kávé. Ezt 
mondta a kávéról: „Ez az 
ördög itala annyira jó… hogy 
inkább csőbe kellene húz-
nunk, és meg kellene keresz-
telnünk.”  
     Európa-szerte szintén 
elkezdtek kinyitni a kávéhá-
zak. Szerepük egyre jelentő-
sebbé vált, az információcse-
re, az üzleti élet szempontjá-
ból nagyon fontos helyszínné 
váltak. A 17. század közepé-
re több mint ezer kávéház 
nyílt. A nagyfokú érdeklődés 
okán egyre inkább nőni kez-
dett a kereslet a kávé iránt, 
ezáltal a kávéültetvények 
iránt is. A hollandok a 17. 
század közepétől kezdték el 
termeszteni. Indiában elő-
ször kudarcot vallottak, de a 
későbbi próbálkozások ered-
ményesnek bizonyultak, 
hiszen mára már innen szár-
maznak a legdrágább kávébabok. A kávétermesztés népszerű-
ségét tovább bizonyítja, hogy napjainkra több mint ötven ország-
ban termesztenek kávét. 
     Kétféle kávébab létezik, az Arabica és a Robusta. Az Arabica 
kávét Etiópiában termesztik, alacsonyabb koffeintartalmú, lapo-
sabb, hosszabb szemű. A világon termesztett kávé hetven szá-
zalékát teszi ki. 

A Robusta kávét Közép- és Nyugat-Afrikában, Délkelet-
Ázsia részein, valamint Brazíliában termesztik, általában 
keverék és instant kávékba használják.  
     A kávéfogyasztás jótékony hatásai: 

● energiát ad; 
● a zsírégetésben segít; 
● a fizikai teljesítményt fokozza; 
● B2-, B3-, B5-vitamint és magnéziumot tartalmaz; 
● csökkentheti a májrák kockázatát; 
● nem okoz szívbetegséget. 

Káros hatásairól se feledkezzünk meg:  
● várandósság alatt a túlzott fogyasztása koraszülést 

és kis súlyú újszülött születését eredményezheti; 
● nagy mennyiségű fogyasztása növelheti a szoron-

gást; 
● túlzott fogyasztása álmatlanságot és alvászavart 

okozhat.  
Hogyan kerül a kávé az asztalunkra? 
A kávécserjék a bőséges vizet és az árnyékot szeretik. 
Három-négy év alatt lesz a cserjéből fa, ami gyümölcsöt terem. 
A gyümölcsét kávécseresznyének nevezik, érett állapotában 
mélyvörös színű, amit általában egyszer szüretelnek évente. A 

szüret után minél hamarabb 
fel kell dolgozni.  
     A kávécseresznyék szárí-
tása kétfelé módszerrel törté-
nik. Mindkét módszer lénye-
ge, hogy a kávébabok ned-
vességtartalma tizenegy 
százalék alá csökkenjen.  
     Ezt követi a marási műve-
let, amikor minden felesleges 
résztől megszabadul a bab. 
Ezek után történik a nyers 
zöld kávébabok exportálása, 
többnyire jutazsákokban. A 
következő lépés a pörkölés, 
amit folyamatosan növekvő 
hőfokon végeznek. Pörkölés-
sel barnulnak be a kávéba-
bok, ezáltal alakul ki bennük 
az illatos koffein és az aro-
ma. A babokat pörkölés után 
azonnal lehűtik. Különféle 
pörkölési szintek léteznek, de 
mi laikusok csak a világos, 
közepes és sötét színt tudjuk 
megkülönböztetni. Utolsó-
előtti lépés a tényleges fo-
gyasztás előtt az őrlés, minél 
finomabbra őrlik, annál gyor-
sabban kell elkészíteni.  
     Az utolsó várva várt lépés 
a kávéfőzés. Mára ez is ipar-
ággá nőtte ki magát, bárki 

professzionális tudást szerezhet a kávéfőzés terén, ha baristá-
nak tanul. 
     Biztos sokan tudják, de aki esetleg még nem értesült volna 
róla, annak elárulom, hogy a kávézásnak is van világnapja. 
Szeptember 29-én aki szereti, fogyasszon el egy kávét e jeles 
nap alkalmából a családja, barátai körében. 

  Peszter Zsuzsanna védőnő 
A kép forrása: www.foodandwine.hu  
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ZOOM Mozihullám 
 

Óriási a bizonytalanság egy negyedik koronavírus-
hullám esélyeivel és súlyosságával kapcsolatban Ma-
gyarországon. Bár nyár elején  Merkely Béla, a Sem-
melweis Egyetem rektora azt nyilatkozta, hogy „Ott, 
ahol ilyen magas a koronavírus elleni átoltottság, mint 
Magyarországon, nem fog bekövetkezni negyedik 
hullám.” Más szakértők szerint az iskolakezdés elke-
rülhetetlenül berobbantja a járványt, de az nem lesz 
olyan súlyos, mint az előző kettő. Már csak ezért is 
érdemes lehet újra ellátogatni a következő hetekben 
a plázákba megnézni egy jó filmet. 
 

Hónapok óta viszonylagos csend jellemezte a pandé-
mia által összezavart sorozatipart, most azonban a 
mozik mellett a streaming-
szolgáltatók is bevetették a 
nehéztüzérséget. Komoly 
felhozatallal kezdték meg az 
őszt, hiszen új évaddal je-
lentkeztek olyan közkedvelt 
sorozatok, mint a Morning 
Show, a Szexoktatás, a Milli-
árdok nyomában vagy a Ma-
nifest, de búcsút kellett inte-
nünk A nagy pénzrablásnak, The Walking Deadnek 
és a Lucifernek is. De a bejáratott kedvencek mellett 
érdemes lesz belekóstolnod az újdonságokba is.  
 

MISE ÉJFÉLKOR  
Mike Flanagan, a nagy sikerű Haunting franchise  
(Hill-ház szelleme) alkotójának új sorozata. A fiatal, 
karizmatikus pap érkezése bámulatos csodákat, bal-
jós rejtélyeket és újjáéledő vallási buzgalmat hoz a 
haldokló és hitehagyott városba.  
 

JELENETEK EGY HÁZASSÁGBÓL 
Az HBO modern feldolgozást készített Ingmar Berg-
man klasszikusából (Jelenetek egy házasságból). 
Egy jelenkori amerikai házaspár szemüvegén keresz-
tül elmélkedik a szerelemről, a gyűlöletről, a vágyról, 
a monogámiáról, a házasságról és a válásról. A Jele-
netek egy házasságból intim betekintést ad két ember 
párkapcsolatába. Emiatt pedig néha úgy érezhetjük, 
hogy betolakodók vagyunk, és kukkoljuk őket. A las-
san csordogáló történet ellenére a produkció meghá-
lálja a néző türelmét, és olyan élményt ad, amiben 
ritkán lehet részünk. 
 

SCHUMACHER  
Minden idők egyik legismertebb Forma–1 legendájá-
nak élete elevenedik meg a Netflixen. Hosszú idő 
után, a 2013-ban tragikus balesetet szenvedett és 
azóta kómában lévő Michael Schumacher családja 

hosszú idő után úgy döntött, megtörik a csendet. A 
Schumacher című dokumentumfilm egy igazán szív-
szorító alkotásnak ígérkezik, rengeteg archív felvétel-
lel, a pilóta magánéletének és karrierjének legfonto-
sabb fordulópontjait is bemutatva. A produkcióban a 
családtagokkal készített friss beszélgetések mellett a 
sportág olyan legendái mesélnek majd Schumacher-
ről, mint Jean Todt, Mika Häkkinen, Sebastian Vettel, 
Bernie Ecclestone vagy David Coulthard. 
 

007 – NINCS IDŐ MEGHALNI  
A 25. James Bond-filmben Daniel Craig utoljára tér 
vissza az ikonikus brit titkos ügynök szerepében. 
James Bond megpróbálja maga mögött hagyni a 
múltját, kilépve az MI6-ből, és feladva a királynő és a 
korona védelmét. Jamaicában telepedik le, hogy nyu-

galomban élje le az életét. 
De a nyugalom hamar véget 
ér, amikor felbukkan régi 
barátja, a CIA-s Felix Leiter, 
és a segítségét kéri. A cél 
egy elrabolt tudós megmen-
tése, ám a küldetés a vártnál 
sokkal kockázatosabbnak 
bizonyul, s a 007-es egy új, 

veszélyes technológia birtokában lévő, titokzatos go-
nosztevő nyomába ered. 
 

ALAPÍTVÁNY – APPLE TV+ 
Az Isaac Asimov Alapítvány-regénytrilógiája alapján 
készült sorozat komoly próbálkozásnak tűnik arra, 
hogy az Apple TV+ is felépítsen egy új Trónok harca-
szerű sorozatot. A főszerepet Jared Harris és Lee 
Pace alakítják. A sorozat száműzöttek csapatát mu-
tatja be monumentális utazásukon az emberiség 
megmentése és a civilizáció újjáépítése érdekében, a 
Galaktikus Birodalom bukása közepette. 
 

A FELESÉGEM TÖRTÉNETE 
Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélek-
ről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje Füst Milán több 
mint húsz nyelvre lefordított, irodalmi Nobel-díjra fel-
terjesztett, azonos című regénye alapján készült. 
Störr Jakab holland teherhajó-kapitány egy nap egy 
kávézóban ülve fogadást köt, hogy elveszi feleségül 
az első nőt, aki belép. Az Ezeregyéjszaka-szerűen 
dús szerelmi történet álarcában, Störr kapitány sze-
retnivaló, fájdalmasan becsületes figuráján keresztül, 
elemi módon, az érzékeinken át értjük meg az élet 
összetettségét, titokzatosságát, törékeny szépségét, 
megfoghatatlan, uralhatatlan jellegét. 
 

Horváth Benjámin 
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Iránytű az irodalomhoz 
 

A Lovász Andrea szerkesztette kö-
tet nemcsak útmutató e rendkívül 
szerteágazó világban, hanem ki-
csinykét a könyvtárra is hasonlít. Az 
ember kézbe veszi az igencsak im-
pozáns kötetet, leül vele egy sarok-
ba, s néhány pillanat múlva árkon-
bokron túl jár. Együtt töpreng Anti-
kával, szeretne-e szurikáta lenni, 
helyeslően bólogat, amikor Világszép éppen Rozsomák 
grófra borítja a forró levest, és együtt reménykedik Ádám-
mal, aki az Erődből vissza akar jutni a saját világába. For-
gatjuk, lapozgatjuk a Navigátort, s rácsodálkozunk, milyen 
gazdag is a magyar gyermekirodalom. Lírai és prózai alko-
tásokból vett szemelvények sorakoznak egymás mellett, 
csoda szép, gondolkodtató illusztrációk, rövid önvallomá-
sok, sok-sok idézet.  
     A száz szerző sok százféleképpen mesél a világról, ki 
komolyabb hangon, más a humort sem mellőzve, megint 
más a képek nyelvén. Írók, költők és illusztrátorok alkotá-
sai között bolyongunk, s közben megtanulunk élni. A kö-
tetben számos olyan szöveggel találkozhatunk, amelyek 
nemcsak a gyerekeknek lehetnek érdekesek, hanem élni, 
érezni, hinni tanítják a felnőtteket is. A Dettikéről és más 
istenekről című Elekes Dóra-szemelvényben például a csa-
ládról olvashatunk: „A Dettike szerint sokféle család léte-
zik. Vannak olyanok, mint az övé, amikben van két öregis-
ten – egy anyuka meg egy apuka –, plusz egy-két gyerekis-
ten. Vannak aztán másféle családok is. […] Meg olyan 
családok is vannak, mondta a Dettike egy kicsit szomorú-
an, ahol a talált gyerekek laknak. Nekik nincs sem anyuká-
juk, sem apukájuk, hanem csak pótanyukájuk meg pótapu-
kájuk. De ettől még ők nem pótgyerekek, hanem igaziak, 
és a család sem pótcsalád, hanem igazi, feltéve persze, 
hogy beszélgetnek, és van otthon szobanövény.”  
     A Navigátor – ha gyerekekkel együtt forgatjuk – sokféle 
kérdést felvet, sokféle témát érint, amiről érdemes és idő-
szerű beszélgetni. Legyen szó például a Kóbor Szálló fő-
hőséről, az otthontalan Hetedhét Hugóról (Molnár T. 
Eszter), Majáról, aki minden reggel tojást eszik, mert az 
„nagyon egészséges, csupa jó koleszterin” (Maksai Kinga) 
vagy a „négyeshatoson” utazó unokáról, akinek a nagyma-
mája „minden alkalommal elmeséli, hogy már akkor is volt 
villamos, amikor ő kislány volt” (Pásztohy Panka).  
     A kötet végén antológiákról is szó esik, mint például a 
Cerkabella válogatásai, a Kerekítő-könyvsorozat, a Pozsonyi 
Pagony Most én olvasok! sorozata, a Népmesekincstár Bajzáth 
Mária összeállításában vagy a könyvtárosok körében is 
igen népszerű Papírszínház a Csimota Könyvkiadótól. Az 
50 elszánt magyar nő című kötetről szóló fejezet egyik gon-
dolata úgyszintén jó téma lehet, akár vitaindító beszélge-
téshez is: „Tisztelet és elismerés illeti azokat a nőket, akik a 
férfiak kovácsolta rácsok mögül ki tudtak törni, és elindul-
tak a szabadság és a világosság felé.” Ja és egy másik citá-
tum ugyanitt, amit minden írással foglalkozó a magáénak 
érezhet: „Máshonnan indultam, máshova érkeztem, és az 
eredményeim ettől a másságtól vannak. Másnak lenni ne-
héz. De van, amikor fel kell vállalni.”  

GÁ 
(A teljes írás megjelent az ÉS 2021. július 9-i számában.) 

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 
Autószerviz akció! 

Kedvezményes műszaki vizsgáztatás 19 900 Ft-tól 
Teljes körű gépjárműjavítás 

Márkafüggetlen szerviz óradíj bruttó 6500 Ft 
Alkatrész-értékesítés 

Díjmentes szerviz csereautó 
Klímatöltés 

Gumiszerelés – díjmentes gumihotel 
Bizományos használtautó-értékesítés 

 

2451 Ercsi, Rákóczi út 25. 
 

Nyitvatartás: H–P:  8–17 óráig 
Telefon: 06-25/505-605 

06-30/324-0201; 06-30/864-9976 
E-mail: miklos.zsuzsanna@autocentrumszabo.hu 

Új könyvek a könyvtárban 
 

Gray, D.: 500 vegetáriánus étel 
Jefferies, D.: Az elveszett nővér 
Gethers, P.: Egy macska Párizsban 
Crossan, S.: Darázsfészek 
Chamberlain, d.: Ellopott házasság 
Camilleri, A.: Karácsonyi ajándék 
Gaiman, N.: Felkavaró tartalom; Ame-
rikai istenek 
Carter, C.: A keresztes gyilkos 
Weir, A.: Jane Seymour 
Harrison, M.: Egy csipetnyi mágia 
Hadfield, S.: Asszertivitás 
Pintér Tamás: Az asszertivitás világa 
Nagy János: Hogyan válasszak sport-
ágat? 
Ambrus Éva: Anya, kérek még! 
Gyermekbetegségek 
Kertész Erzsi: Éjszakai kert 
Mészöly Ágnes: A kupolák titka 
Német Orsolya: Hogyan került csillag 
az almába? 
Maros Edit: Bonyolult egy banda 
Erdős Zsuzsanna: Légből kapott  
szerelem 
Bereményi Géza: Azóta is élek 
Kollár-Klemencz László: Miért távo-
lodnak a dolgok? 
Fábián Janka: Julie könyvkuckója 
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A legfontosabb zsidó 
ünnepek – ételekkel 

 

A Kárpát-medence olvasztóté-
gelyében az egyik legnagyobb 
lélekszámú kisebbség a zsidó-
ság. Zsidónak lenni születési 
és vallási hovatartozást is  
jelent.  

     Közel kerülni, és megismerni egy népet, annak szoká-
sait legkönnyebben az ételein és ünnepein keresztül lehet. 
Ez a két dolog pedig gyakran összekapcsolódik. Idén 
szeptember 6-án este köszöntött ránk a zsidó újév, a ros 
hásáná. A kétnapos ünnepen az ember teremtésének 
5782-ik évfordulójára emlékeznek, és mintegy megújítják 
az Örökkévalóval kötött szövetségünket a világ létezésére 
és újjáteremtésére. A hosszúra nyúló ünnepségsorozat 
zárásaként az önfeledt öröm ideje jön el, szukkot, sátoros 
ünnepet tartanak szeptember végén. Ros hásáná ünne-
pén különleges ételeket készítenek a zsidó háziasszo-
nyok, olyanokat, amik az életre, az élet körforgására, a 
kerek esztendőre emlékeztetnek. Sok édesség, elsősor-
ban almával és mézzel készített kerek piték, édes fonott 
kalácsok, a barhesz kerül az asztalra.  
     Chánuká ünnepe december 10-én este kezdődik idén, 
és nyolc napig tart. A Makkabeusoknak a szíriai görögök 
feletti győzelmére (Kr. e. 165.), a jeruzsálemi szentély 
megtisztítására és újraavatására, valamint a nyolc napon 
át égő mécses csodájára emlékezik ilyenkor a zsidóság. 
Rengeteg olajban sült étel kerül a zsidó asztalokra, egyik 
jellegzetes fogás a fánk, ami nagyon hasonlóan készül a 
farsangi fánkhoz, a latkesz, ami a lapcsánka vagy krumpli-
lepény megfelelője, tejföllel, fokhagymával.  
     A pészach szintén nyolcnapos ünnep áprilisban, az 
egyiptomi kétszáztíz esztendős rabság után a zsidó nép 
kivonulására emlékeztet. A kovásszal készült ételek tilal-
ma, a háztartás kóserré tétele az egyik fontos szabály. A 
másik kötelezettség, hogy megfelelő mennyiségű, 
pészachra alkalmas kóser ételt készítsenek elő, hogy le-
gyen mit enni az ünnep nyolc napján. Ezek közül a legfon-
tosabb a mácá (macesz), más néven pászka, mert ez he-
lyettesíti a kenyeret, mely vízből, sóból, lisztből készült 
kovásztalan kenyérféle. A széder estén pedig kézzel gyúrt 
maceszt kell enni, bort inni, és keserű füvet enni, valamint 
elmesélni a Hágádát, a kivonulás történetét.  

A Purim márciusi ünnep, fontos eleme az egység és a 
barátság, erre való emlékezésül ételajándékokat szokás 
küldeni a barátoknak és rokonoknak. Ezt a parancsolatot 
teljesítendő mindenkinek legalább kétféle, elkészített ételt 
kell küldenie legalább egy embernek. Purimkor szokás 
jelmezbe öltözni, abba menni a zsinagógába (a felnőttek-
nek is), és este jelmezes felvonulást tartani, mulatozni. 
Flódni és babka is készülhet ilyenkor, de leggyakoribb a 
Hámántaschen vagy Hámánfüle, egy aprósütemény, amit 
akár a gyerekekkel is el lehet készíteni, és együtt adni 
belőle olyanoknak, akiknek kevesebb jut a jóból.  
     Hozzávalók a hámántaschen tésztájához: 30 dkg liszt, 
20 dkg vaj, vagy marga-
rin, 10 dkg porcukor,      
1 tojássárgája, csipet só, 
fél citrom reszelt héja A 
hozzávalókból késes 
robotgéppel tésztát gyú-
runk, majd deszkára 
borítva két labdát formá-
zunk belőle. Kissé ella-
pítjuk, majd fóliába cso-
magoljuk, és minimum 
négy órára a hűtőszekrénybe tesszük pihenni. Figyeljünk 
oda arra, hogy ne gyúrjuk, melegítsük túl a tésztát a ke-
zünkkel, hanem a lehető leghamarabb morzsoljuk össze a 
vajat a liszttel. Előmelegítjük a sütőt 180 fokra. Egy sütőle-
mezt sütőpapírral bélelünk. A tésztát két sütőpapír között 
két milliméter vékonyra nyújtjuk, majd nyolc-tíz centis po-
gácsaszaggatóval kiszúrjuk. A körök közepébe egy-egy 
kiskanálnyi tölteléket teszünk, ami lehet szilvalekvár, mák, 
nutella, csokoládé is. A tésztakörök mindhárom oldalát 
felhajtjuk, szorosan összecsípjük, és a sütőlemezre     
helyezzük. Tíz-tizenkét perc alatt szép pirosra sütjük.  
     Egyszerű, de annál ízletesebb jellegzetes étel a zsidó 
tojás, ami hétköznapok reggelije is lehet. Főtt tojást apróra 
darabolunk, szintén apróra vágott lilahagymával, liba- vagy 
kacsazsírral krémesre keverjük, alaposan sózzuk, borsoz-
zuk. Pici mustár, pirospaprika, petrezselyem is jól illik az 
elég nehéz, tartalmas ételbe. Friss bagelre kenve fogyasz-
szuk, sok friss zöldség kíséretében, ha lehet, kóser borral 
öblítve.  
     Sáná tová umetuká, vagyis jó és édes 5781-es eszten-
dőt kívánok mindenkinek! 

Katona Anita 
A kép és a recept forrása: www.fuszereslelek.hu 

Melyik virág látható a képen? 
 

Beküldési határidő: 2021. október 5.  
E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com  

. 
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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  
15.00–18.00 között, szombaton 7-től 11-ig 

 

Barátságos, felújított környezetben, udvarias kiszolgálással várjuk kedves hozzánk  
látogató vásárlóinkat. 

 

Rendelés leadása 9 óra után a 06-20/261-7624-es telefonszámon. 
 

E-mail: szentjanoskenyerpekseg@gmail.com 
 

Facebook-elérhetőség:  
 

Szentjánoskenyér Pékség, Tejbolt és Kézműves Kuckó 
 
 

Szeptembertől elindítottuk GLS Csomagpont szolgáltatásunkat.  

Sakkozók éjszakája 
 

Járásunk egyesülete, a MartonVál Sakk Club 2021. 
augusztus 14-én, szombaton megrendezte a Sakko-
zók éjszakája elnevezésű rendezvényét. Martonvásá-
ron a Brunszvik–Beethoven Kulturális Központnál, a 
Kemencetérnél állítottuk fel a sakkasztalokat a nem-
régiben átadott térsakk mellett. Egyesületünk tagjai 
az egész járásból összegyűltek, hogy sakkozással 
töltsék az estét. Katona Vilmos bácsi éttermi szintű 
bográcsos birkapörkölttel vendégelte meg a résztve-
vőket. A vacsorát követően rögtönzött villámversenyt 
is tartottunk Schaum Béla versenybíró vezetésével. 
Az esemény rangját emelte, hogy Szabó Tibor,    
Martonvásár polgármestere is megtisztelt minket a 
jelenlétével. Polgármester úr még a sakkasztalhoz is 
leült, hogy játsszon néhány játszmát a csapat tagjai-
val. Köszönjük Zelena Zsolt klubelnöknek az idény-
nyitónak is beillő remek hangulatú rendezvény meg-
szervezését! 
     Folytatódik feladványfejtő játékunk. A következő 
állás a megnyitás elején alakult ki. Világos meggon-
dolatlansága mégis a játszma gyors végét jelentheti, 

ha sötét megtalálja a két lépé-
ses mattot az állásban. Mi len-
ne a megfelelő lépéssorrend sötét számára? 

 
A megoldás beküldhető a következő e-mail-címre: 
martonvalsakk@freemail.hu. Aki hat alkalommal is 
helyesen küld be megoldást a feladványokra, Magyar 
Sakkvilág magazint kap ajándékba, melyet postai 
úton juttatunk el hozzá. Sakkos képességeink fejlesz-
téséhez sakkleckék és sakkfeladványok találhatók 
még az egyesületünk weblapján is, aminek címe: 
martonvalsakk.hu. 

Bakacs János MartonVál SC 

SAKK-SAROK 
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RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ ● Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja ● IX. évfolyam 9. 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 
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Jótékonysági fagyizás 
 

Augusztus 24-én kedden jótékony fagyizást ren-
deztünk a ráckeresztúri cukrászdában, amelynek 
díszvendége és egyben az ötlet támogatója,   
Janklovics Péter színművész és humorista volt.  
     Minden egyes gombóc fagylalt árából száz fo-
rintot ajánlottunk fel a Babagenetika Egyesület 
javára. A sok vendégnek köszönhetően ötvenezer 
forint gyűlt össze az egyesület számára.  
     A nagy érdeklődésre tekintettel jövőre is szeret-
nénk megismételni a rendezvényt. 

Bilics Tamás 

FOTÓPÁLYÁZAT – BALOGH ANTÓNIA FOTÓJA MELLETT TOVÁBBI KÉPEK IS ÉRKEZTEK A PÁLYÁZATRA, 
MELYNEK EREDMÉNYÉT AZ OKTÓBERI LAPSZÁMBAN TESSZÜK KÖZZÉ. KÖSZÖNJÜK MINDEN PÁLYÁZÓNAK A 
KÉPEKET! A LEGJOBB ALKOTÁSOK MEGJELENNEK MAJD A HÍRMONDÓBAN.  


