
 

 

Augusztus 29.: 
A magyar fotográfia napja 

 

A fénykép kivételes, egyszeri pilla-
natot rögzít. A jelen idő egy-egy 
megismételhetetlen darabkáját. 
Íme a népes család együtt… vagy 
épp az erdőben andalog a szerel-
mespár. Utcaképek, csoportképek, 
változatosak a lehetőségek. Ma 
meg már végképp, hiszen mobil-
telefonnal szinte végtelen mennyi-
ségű fotót készíthetünk. Képek 
képek hátán. Persze nem volt ez 
mindig így. A múltban csak a mó-
dosabb családok engedhették meg 
maguknak, hogy gyakrabban hív-
ják a fényképészt. A szegényebbek 
legfeljebb egy-egy lakodalomra 
rendelték oda a fotográfust, más-
kor nem futotta rá a költségvetés-
ből. Még szerencse, hogy azért 
bizonyos társadalmi eseményeken 
is készültek fényképek, különben 
ma szegényebbek lennénk az ele-
inkről alkotott tudást tekintve. A 
régi fotók tehát igenis kincsek. 
Értékek! Mesélnek a régiek öltöz-
ködési szokásairól, láthatjuk rajtuk 
a korabeli tárgyakat, a házak be-
rendezését vagy akár a gyerekjáté-
kokat.  
     A magyar fotográfia napján 
érdemes elgondolkodni, hogy mi 
mindent őriznek a fényképek. A 
múltat, a jelent – és mindezeket a 
jövő számára. Továbbra is várjuk 
olvasóink fotóit. Örökítsük meg 
jelenünket a jövőnek! 
 

Gajdó Ágnes 

 

A Keresztúr nevű települések XXII. találkozójáról 
 

Iskolai nyári napközis táborok 
 

Magyar pénztörténet – nyereményjáték 
 

Értékmérő – A Brauch-csengő 
 

Fő az egészség! – A zene szerepe gyermekkorban 

 

RÁCKERESZTÚRI 
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Szent Kereszt Gyógyszertár 
(Hősök tere 4/5.; 25/455-812) 
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00 
Gyógyszertári ügyelet
aug. 27., 28.: Ercsi 06-25/505-790 
szept. 3., 4.: Martonvásár 06-22/569-146  
szept. 10., 11.: Ráckeresztúr 
szept. 17., 18.: Ercsi 
Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804) 
I. háziorvosi körzet: dr. Mihalicza 
Ingridet dr. Kasziba Lilla helyettesíti  
06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva 
II. háziorvosi körzet: dr. Kasziba Lilla   
06-20/852-0350 
Asszisztens: Bakonyi Éva 
 

A nyári rendelési idő változott, 
lapunk 3. oldalán olvasható! 
 

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

sFogorvos – dr. Jenei-Kálmán 
Andrea, dr. Mozsolits Zsófia 
06-20/389-0278  
hétfő: 14:00–19:00, péntek: 8:00–14:00 –
dentálhigiénia  
kedd, csütörtök: 8:00–14:00 (dr. Mozsolits 
Zsófia) 
szerda: 14:00–19:30 (dr. Jenei-Kálmán A.) 
Gyermekfogászat: kedd: 8.30–12.30  
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583 
 
 

Védőnői szolgálat  
I. körzet: Peszter Zsuzsannát Farkasné 
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 – változott! 
hétközben 16 órától másnap reggel 8 óráig, 
szombat, vasárnap, ünnepnap 0–24 óra: 
Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum 
(Érd, Szabadság tér 9.) Felnőtt ügyelet: 06-
23/365-274; gyerek ügyelet: 06-23/365-770 
 

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  

 

A nyár szinte úgy trappolt el, mint egy fékezhetetlen, 
szilaj vadló – szárazságot, vízhiányt, fonnyadt gyü-
mölcsöket, sárga, kiégett gyepet hagyva maga után. A 
hét szűk esztendő valamelyikében vagyunk, és meg 
kell tanulni együtt élni a takarékossággal, az odafigye-
léssel, a szolidaritással, a számolgatással, a bevételek 
észben és a kiadások kordában tartásával. Nem mint-
ha eddig mindez nem lett volna fontos. De a jelen 
helyzet sokkal több terhet ró az emberekre.  
     Fontos mérföldkőhöz érkeztünk. Vajon tudunk-e 
majd egymásra figyelni a magunk baja mellett?     
Tudunk-e segíteni annak, aki igazán rászorul? Ez len-
ne a lényeg, hiszen ez egy kisebb közösségben talán 
könnyebben megoldható. Segítsünk annak is, aki 
nem kér segítséget, de láthatóan szüksége volna rá. 
Segítsünk jó szóval, tűzifával, bevásárlással vagy re-
ceptkiváltással, bármivel, ami szomszédunknak, isme-
rősünknek, barátunknak gondot okoz. És ha mást 
nem tehetünk, legalább beszélgessünk azzal, aki   
magányos. Sokszor az érdeklődés, az odafigyelés, a 
bátorító szavak a legdrágább patikaszereknél is     
gyógyítóbb hatásúak. 
     Hogy mindez miért jutott eszembe? Még ugyan 
augusztust mutat a naptár, a Balaton megtelik stran-
dolókkal (a Velencei-tó már nem biztos, hiszen las-
san kiszárad), folyik a sör, a fröccs, fogy a lángos meg 
a gyros, bármily drága legyen is. A látszatboldogság 
nagyon divatos. Közben azonban egyre közelebb 
settenkedik az ősz, jönnek a fázós éjszakák. A gólyák 
és talán már a fecskék is kirepültek, nagy útra indulva. 
Nekünk azonban maradnunk kell. Tenni a dolgunkat. 
Értékeket teremteni, átadni, és közben megtalálni a 
szépet, a jót, az örömöt. Megtalálni a másikban a  
barátot, a társat, szétosztani a szeretetet, mert min-
denki annyit kap vissza belőle, amennyit ad. Ehhez 
kívánok sok erőt! Legyen az elkövetkező időszak 
emlékezetes mindannyiunk számára, történjenek cso-
dák is akár, és legyünk harmóniában önmagunkkal. 
Néha persze nehéz, de érdemes igyekezni…       

Gajdó Ágnes 

A háziorvosi rendelési idő a  
nyári időszakban 

 
A nyári időszakban a két körzetben összevont  

rendelést tartunk, az alábbiak szerint: 
 

2022. augusztus 1–12. között 
dr. Mihalicza Ingrid rendel 

hétfőtől péntekig 9:00–13:00 
 

2022. augusztus 15–26. között 
Dr. Kasziba Lilla rendel 

hétfőtől péntekig 9:00–13:00 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési  
díjainak módosításáról 

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ráckeresztúr 
Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyer-
mekétkeztetés intézményi térítési díjainak 2022. szeptem-
ber 1-től történő módosításáról döntött az alábbiak szerint: 
 

A gyermekétkeztetésért fizetendő napi intézményi térítési 
díjak: 
a) Óvodások számára napi háromszori étkezéssel 

összesen 437 Ft+ÁFA/fő, azaz 555 Ft/fő, melyből 
aa) a tízórai 87 Ft+ÁFA/fő, azaz 110 Ft/fő, 
ab) az ebéd 263 Ft+ÁFA/fő, azaz 335 Ft/fő, 
ac) az uzsonna 87 Ft+ÁFA/fő, azaz 110 Ft/fő; 

b) Iskolai napközi napi háromszori étkezéssel össze-
sen 508 Ft+ÁFA/fő, azaz 645 Ft/fő, melyből 
ba) a tízórai 89 Ft+ÁFA/fő, azaz 115 Ft/fő, 
bb) az ebéd 331 Ft+ÁFA/fő, azaz 420 Ft/fő, 
bc) az uzsonna 88 Ft+ÁFA/fő, azaz 110 Ft/fő. 

Önkormányzatunk hét éve nem nyúlt a díjakhoz, most 
azonban ez elkerülhetetlenné vált, főként a következők 
miatt. A kormány módosította a közétkeztetésre vonatkozó 
szabályokat. Jelentősen nőtt az alapanyagok és az üzem-
anyag ára. Jelentősen nőttek a munkatársak foglalkoztatá-
sának költségei. 
     Javasoljuk az arra rászorulóknak, hogy érdeklődjenek 
a polgármesteri hivatal szociális ügyintézőjénél az esetle-
ges önkormányzati települési támogatás igénybevételéről. 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
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KERESZTÚR NEVŰ TELEPÜLÉSEK XXII. TALÁLKOZÓJA, SZÉKELYKERESZTÚR 

Szinte tegnap posztoltam a tavalyi találkozóról. Ismét itt 
vagyunk, jobban mondva voltunk. Idén az erdélyi Székely-
keresztúr adott otthont a rendezvénynek. 
      Ráckeresztúr képviseletében Lisziné Hunyadi Hajnalka 
alpolgármester asszony, Dienes Gábor alpolgármester úr, 
jómagam és negyvenkilenc fős delegáció vett részt az   
eseményen. 
     Nem fogok kertelni, a menet erőltetett volt, a tempó sza-
pora. Két napba sűrítettük az összes programot, két nap 
utazással. Ezutóbbi sem volt piskóta, de erről majd később. 
Előbb pár szót a két fantasztikus napról.  
     Kezdjük a megérkezésünkkel. A szállás a településen 
kívül, az erdőben helyezkedett el, ahová egy szinte falom-
bokkal övezett sötét folyosón keresztül vezetett az út. Miért 
volt ez különleges? Egy szó: medvék. Nem szükséges ezt 
tovább részletezni. Az már más kérdés, hogy néhány fő 
gyalogosan is megtette ezt az utat, valamint péntek és 
szombat éjszaka egy kisebb társaság szintén. Mindenki ott 
volt a buszon hazafelé is, szóval semmi pánik.  
     A másnap reggel, vagyis az első aktív nap közgyűléssel 
kezdődött, ahol Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester 
asszony és Dienes Gábor alpolgármester úr képviselte 
településünket. A reggeli és ebéd után következett a ren-
dezvény hivatalos nyitánya, a Keresztúrok felvonulása  
Székelykeresztúr fő utcáján zászlókkal, táblákkal, éneklés-
sel és a későbbi fellépők csodálatos népviseleti öltözékével. 
A fesztivál helyszínére érkezés után a zászlók kitűzése, 
polgármesterek beszéde és végül a települések fellépőinek 
látványos programja következett. Hatalmasat buliztunk a 
ráckeresztúri lányok és fiúk fellépése közben. Hajrá Rácke-
resztúr! 
     Vacsora után koncert, zenés-táncos program, majd a 
medvék… 
     A második és egyben utolsó aktív nap délelőttje a BOR-
ÁSZOK Dalárda Egyesület műsorával telt, akik meghívást 
kaptak az éppen zajló borfesztiválra. Zene, tánc, borkósto-
lás, a többit nem kell bemutatni… 
     Az ebéd végeztével a délutáni szabad foglalkozás kere-
tében kirándulni indult a csapat. Többek között megnéztük 
Szejkefürdőn a Mini Erdély vármakettjeit, Farkaslakán   
Tamási Áron síremlékét és a trianoni emlékművet.            

Az emlékműnél Fux István igazgató úr vezetésével eléne-
keltük a magyar és a székely himnuszt. Székelykeresztúrra 
tartva még megálltunk Korondon szuvenírt vásárolni. Majd 
a  medvék…  
     Az este ismét a fesztivál helyszínén ért minket. Fellépők, 
koncert, tűzijáték, zenés-táncos mulatság, a többit tudjátok 
– medvék…  
     Bármerre jártunk is, bármit csináltunk is, barátságos 
székely emberekkel találkoztunk, szép tájakat láttunk. Isme-
retségek, barátságok köttettek, élmények gyűltek. Egyikün-
ket, másikunkat hajszál híján kinősítettük gyönyörű székely 
lányokhoz. (De) mint korábban említettem, mindenki ott volt 
a buszon hazafelé, plusz utasok nélkül. Szóval senki ne 
reménykedjen, hogy a napokban esküvői meghívót hoz a 
postás. 
     Ezzel el is érkeztünk az utazáshoz… 
     Utolsó alkalommal, amikor hosszú órákat töltöttem bu-
szozással, a japán Oszaka városából a japán fővárosba, 
Tokióba utaztam hét órán keresztül. Most tíz órán keresztül 
tartott a megpróbáltatás. Nem kívánom a legrosszabb ellen-
ségemnek sem. 
     Azonban, és még egyszer azonban... Mi tette mégis 
rendkívül szórakoztatóvá, élvezetessé és különlegessé ezt 
a hosszú utat? Nem, nem a hazafelé nekünk hajtó holland 
autó, a kisebb ijedtség, a rendőri papírmunka alatti várako-
zás, a másik baleset miatti beragadt forgalom, az órás vára-
kozás a határon. Nem, nem. Hanem azok az emberek, az a 
kis csapat, akikkel együtt voltunk összezárva napokra. A 
Darázsderék Nyugdíjas 
Táncegyesület és a BOR-
ÁSZOK Dalárda Egyesület 
tagjainak szórakoztató éne-
kei, mind népi, mind moder-
nebb dallamok Péter András 
úr fantasztikus zenei kísére-
tével, a többi társunk alkal-
mankénti bekapcsolódásá-
val. Igen, srácok, ti is a hát-
só sorból. Az udvarias, ba-
rátságos gesztusok, amikor 
mind a fasírt, húsféleségek, mind a házi sós és édes süte-
mények jártak körbe a fedélzeten, folyadékkülönlegességek 
társaságában. A csapatkép a Király-hágónál. Az átmozga-
tó, benzinkút-üzletet megrohanó pihenők. A pillanatok, ami-
kor többen bütykölték a telefonjaikat, mert nem volt a 
roaming beállítva. Az utastérben fénysebességgel szágul-
dozó viccek, odamondások. Röviden? A válasz egyszerű: 
mi mindannyian, ráckeresztúriak! 
     Zárásként köszönet a már említett civil szervezeteink-
nek, amiért a csodálatos műsorukkal hihetetlen hangulatot 
teremtettek a színpadon, és méltó módon képviselték tele-
pülésünket! 
     Jövőre ismét hosszú útra indulunk a XXIII. találkozóra. 
Ekkor már csak kilenc órát fogunk utazni, de én már alig 
várom! 

Kornél 
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Júliusban történt 
 

Az óvodában folyamatosan belső felújításokat 
végez a gondnokunk (ajtók, ajtókeretek javítása 
tisztasági festése). 
     Kertünk locsolása, a beérett növényeink le-
szedése, felszedése folyamatosan a progra-
munk. 
     Az Ovikert Program keretében eszközöket 
kapott az óvodánk, a gyerekeket megtanítjuk a 
használatukra. 
     Az Iskolakert Pályázat által intézményünk 
tízezer forintos ajándékutalvány kapott, melyet  
gyümölcsfák vásárlására használunk fel. 

 
 

Gáborné Kutasi Katalin intézményvezető 

MOSOLY HÍREK 

 

ÜGYVÉDI IRODA NYÍLT 
RÁCKERESZTÚRON 

 

A Garay & Novák Ügyvédi Iroda 2022. júniustól  
várja régi és leendő ügyfeleit új helyszínen. 
Előzetes időpont-egyeztetésre az alábbi elérhető-
ségeken van lehetőség: 

Fiókiroda címe: 2465 Ráckeresztúr,  
Kossuth Lajos utca 48. (régi gépudvar) 
Dr. Garay Eszter, +36-30/826-5988,  

garayugyved@gmail.com 
● Polgári jog, Agrárjog, Házassági bontóperek, va-
gyonjogi megállapodások, Peres eljárásban történő 
képviselet,   Közbeszerzési jog 

Dr. Novák Zoltán, +36-30/519-7967,  
rackeresztur.ugyved@gmail.com 

● Agrárjog (termőföld adásvétel-ajándékozás-csere 
szerződések, haszonbérleti szerződések) 
● Hagyatéki eljárásban történő képviselet 
● Cégeljárás, cégalapítás és változásbejelentés 

Sószoba létesült az óvodában 
 

A Mosoly Óvoda vezetőjének régi álma valósult meg nemrég. 
Sószobát alakítottak ki az intézményben, ami nemcsak az 
asztmás, hanem a különféle légúti betegségekkel küszködők-
nek is nagy segítséget jelent. Gáborné Kutasi Katalin elmond-
ta, hogy nagyon sok szülő és helyi civil szervezet támogatta az 
ötletet anyagilag is, pályázaton is nyertek pénzt, és az önkor-
mányzat mint fenntartó jelentős összeggel járult hozzá, hogy a 
terv megvalósulhasson. Az intézményvezető arról is mesélt, 
hogy a sófalakat parajdi kősóból és himalája sótéglából építet-
te egy hejőkeresztúri cég, és ezentúl a sófalakkal berendezett 
szobában sóterápiát tarthatnak, ami természetes és orvosilag 
is elismert gyógymód. Ily módon egyszerűen és hatékonyan 
lehet a testet, lelket karbantartani. A sószobában a gyerekek 
könnyebben elengedik magukat, új játékokat tanulhatnak, mi-
közben a só kifejti jótékony hatását. Az óvónők rendszeresen 
tartanak fejlesztő foglalkozásokat a csoportoknak az újonnan 
kialakított szobában, mondókáznak, énekelnek, játszanak a 
kicsikkel együtt. A tiszta, sós levegőben a gyerekek légzőrend-
szere tisztul, enyhülnek a hörgőkben vagy az arc- és homlok-
üregben lévő gyulladások. Az asztmás és allergiás ovisokra is 
jótékony hatást gyakorol a sószoba, ráadásul a pedagógusok, 
óvodai dolgozók mentális és pszichés regenerálódásához is 
hozzájárul. A sajátos nevelési igényű gyerekek szenzomotoro-
san nagyon érzékenyek, ám a szakemberek tapasztalatai alap-
ján a sószoba jótékonyan hat rájuk, megnyugtatja őket, és jól 
érzik magukat benne. Külön előny, hogy semmiféle mellékha-
tás nem jelentkezik, a sószoba kicsinek, nagynak egyaránt 
hasznos. 
     Az óvodavezetőtől megtudtuk azt is, hogy a só hatása mel-
lett színterápiára is lehetőség nyílik itt. Ez például segíti a 
stresszoldást, a relaxációt. A színek ugyanis aktivizálják az 
agyat, és kedveznek a kommunikációs folyamatoknak. Az üde 
színek a testre és az ember hangulatára is gyógyítóan hatnak, 
és szerepet játszanak az anyagcserében, az ideg- és immun-
rendszer hatékony működésében. A színterápia elősegíti a 
mérgek ürülését szervezetünkből, ezáltal felerősítve más 
gyógymódok hatását. A só- és színterápia együtt tehát különle-
ges lehetőség, és Mosoly Óvodában ezt igyekeznek minél  
jobban kihasználni. 

GÁ 
 

(Az írás szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2022. 
július 30-i számában.) 
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 In memoriam  
Damak Lászlóné 

sz. Vándor Katalin 
(1944–2022) 

 

Sorsodat, családod sorsát és 
veled együtt sok százezer ma-
gyar és zsidó testvérünk életét, 
halálát, életének alakulását 
pecsételte meg egy szomorú 
esemény, a II. világháború. A 
holokauszt, a Gulag, ahova 
elhurcolták az édesapákat, 
testvéreket, az édesanyákat 
karjukon a picinyke kisgyermekeikkel. 
     1944-et írtak, amikor megszülettél, drága Katikám, ez az év 
volt, amikor vagonok mentek keletre-nyugatra, és felkínálták a 
szabadságot. Nagy betűk hirdették, Buchenwald, Auschwitz-
Birkenau vagy Mauthausen haláltáboraiban: Arbeit macht frei, 
azaz a munka szabaddá tesz. Haza csak nagyon kevesen jöttek. 
     Te itthon maradtál, Katikám, és ahogy mesélted, zsidó gyere-
kek számára fenntartott gyermekotthonban gondoskodtak a kis 
árvákról. Talán két éve volt egy találkozótok, amikor nagy 
örömmel jöttetek össze hetven esztendő elteltével. A szomorú 
emlékek között voltak vidám percek is. 
 

Az én álmom egy új világ 
Hol nem harcolnak a katonák 
Hol fák teremnek pénz helyett  
S nincs ártalmas szerkezet 
Az én álmom egy szebb világ  
Hol minden kertbe nő virág 
Hol országok közt nincs határ 
Mindenki csak jót csinál 
Az én álmom egy más világ  
Hol teljesülnek az imák 
Ahol a bűnök elvesznek  
Ahol betegségek sincsenek  
Az én álmom  
Egy jobb világ…  

 

Kati szerető férjre és szerető családra talált Ráckeresztúron, a 
Damak családban. Ez a kis település lett választott faluja, ahol 
háza, otthona, kertje, szeretett állatkái: kutyusok, cicák, fecskék 
és gólyák szőtték át mindennapjait.  
     Ami életét jellemezte: mindenkit tisztelt, szeretett, a rászorul-
takon önzetlenül segített, soha nem kérkedve, titokban, csend-
ben tette. A falu tisztelte és szerette Katikát. Ráckeresztúr törté-
nelmének, történeteinek kedves része, szilánkja marad. 
     Rátaláltam Katikának bejegyzésére, amit hites urának, Laci-
nak emlékoldalára írt. A fájó emlékezés sorai tizenegy évvel ez-
előtt: „Lacikám! Ma lennél hatvanhárom éves, és már húsz éve 
elmentél! Hiányzol, nem pótol senki, de érzem, hogy velem 
vagy, segítesz onnan föntről Remélem, együtt vagytok ott fönt 
mind, akik itt a földön szerettük egymást, jó lenne már köztetek 
lenni!” 
     Katika állatszerető ember volt. A magyar gólyatársadalom 
meghatározó személyisége. Évről évre szervezted a gólyagyűrű-
zést például, így magad és mások örömére is maradandót alkot-
tál. A település értéktárába bekerültek a ráckeresztúri gólyák. A 
kamerát, ami a fészeklakók mindennapjait követte, az önkor-
mányzatra hagytad végrendeletedben. Azért mondom el és kö-
szönöm meg mindezt, hogy az idősebbek emlékezzenek Rád, a 
fiatalok pedig halljanak életedről, munkádról, mindarról, amit 
örökül hagytál ránk. 

 

Herkli Antal 

Az ercsi gólyákhoz 
 

Cukor uram és Cukorné asszonyság. Az idén nem 
sokat láttam belőletek. Örültem amikor megjöttetek. 
Izgalommal vártam a költést. Láttam talán kettő kis 
buksi fejecskét, de a nagyon magason lévő fészek-
be nincs rátekintésem. Később is hiába kémleltem 
fészket, sok mindent nem tudtam meg rólatok. A 
cukorkák rejtve maradtak. Látom, hogy már készü-
lődtök. Sajnálom, hogy Ercsi és környéke keveseb-
bet adott, mint a megszokott. Kevesebb volt a po-
csolya, kevesebb volt a friss békacomb. Nem esett 
az eső, mely duzzasztotta volna a Cukorgyár mö-
götti lápot. A cserepes talajon nincs giliszta, nem 
volt kicsi kis gyík, kis sikló meg miegymás. De ha 
lenézel, nem vigaszként mondom, az ember gyere-
kének se sokkal jobb. Ahogy mindig, egyszer csak 
azt veszem észre, hogy elmentetek.  
     Ha lehet egy kérésem. 
     Repüljetek Ráckeresztúr felé. Tegyetek egy 
tiszteletkört Damakné Kati emlékére. Igaz barátja 
volt a gólyáknak. 
     Szeretett benneteket. Vigyétek el hírét Afrikába. 

Hujber Teréz 

Üres lett a gólyafészek 
 

Kati néni fáradságos munkával érte el, hogy a faluban 
újra fészkeljen egy gólyapár. Nem véletlen, hogy a 
ráckeresztúri gólyák bekerültek a település értéktárába. 
A helyieknek fontos, hogy évről évre figyelhetik a   
fészeklakók mindennapjait, hogy minden esztendőben 
megtörténik a névadás, majd a fiókák gyűrűzése. Mind-
ez olyan közösségi élmény, amely összébb hozza a 
különböző korosztályokat. Csak bízni tudunk abban, 
hogy e hagyomány a jövőben sem szakad meg, és a 
következő években is mozgalmas lesz az élet a gólya-
fészekben. � 

Mi lesz a gólyakamera sorsa? 
 

Damak Lászlóné még életében megkeresett, hogy 
az önkormányzatra szeretné hagyni a gólyakame-
rát. Megígértem neki, hogy az önkormányzat azt 
természetesen működtetni fogja. A hagyatéki eljá-
rás lezárásáig az eredeti kamerát nem tudjuk üze-
meltetni, de bárhogy alakuljon a jövő, biztosítani 
fogjuk, hogy legyen „élő közvetítés” a fészekből, 
mire Timi és Misi újra visszatér hozzánk. 

dr. Szentes-Mabda Katalin polgármester 
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A Keresztúri  
Képeskönyv már 

több mint ezer fotót 
tartalmaz.  

 

Megtekinthető a  
Facebookon:  

Községi könyvtár,  
Ráckeresztúr 

 

Továbbra is várjuk a régi 
fotókat, dokumentumokat. 

Gyűjtsük össze emlékeinket! 

Kincskereső hittantábor 2022 
 

Idén nyáron kilencedszer rendeztük meg a napközis hittantábort 
július 18–22. között harmincnégy gyermek részvételével. Megfog-
ható és megfoghatatlan, égi és földi kincseket kerestünk ezen a 
héten. 
     Hétfőn a Max Lucado: Különleges ajándék című kisfilmmel 
hangolódtunk a témára a templomban. Majd a szokásos csoport-
alakítások után kicsi és nagy táborzászlót, valamint pólót festet-
tünk „Te vagy a kincs!” felirattal. Domak Anikó, aki a tordasi műve-
lődési ház vezetője, segítségével agyagból érmeket készítettünk, 
melyeket száradás után ki is festettünk. Délután végeláthatatlan 
számháború zajlott a templomkertben Radócz Barna vezetésével. 
Úgy belefeledkeztünk a játékba, hogy alig maradt időnk felvonni a 
táborzászlót a szülők érkezése előtt. Kedden buszos kirándulásra 
indultunk Budapestre. Az Országházat és a koronázási ékszere-
ket csodálták meg, melyhez a belépőt Tessely Zoltán országgyű-
lési képviselő biztosította. Utána átsétáltunk a Margitszigetre, ahol 
a nagy hőségben jólesett a zenélő szökőkútnál időzni. Megnéztük 
a Mini vadasparkot is a mentett gólyákkal. Közben sokat emleget-
tük a mi öt kis gólyánkat, akik azon a héten tették meg első önálló 
repüléseiket. Szerdán délelőtt a nemezelés rejtelmeiben mélyed-
tünk el, és készítettünk gyönyörű tulipánokat Bognár Sarolta irá-
nyításával. Valamint plakátot készítettünk a kincseinkről. Délután 
jólesett a hihetetlen hőségben a vízipisztolycsata. Csütörtök reg-
gel gyerekmisével kezdtük a napot, majd a csapatok kincskereső 
akadályversenyre indultak szükséges kellékekkel a tarisznyájuk-
ban. Ügyességi, fejtörő, logikai feladatok vártak rájuk, melyeket 
összefogással kellett megoldaniuk. Meglepően jól fejtették meg a 
rovásírást, viszont az ugróiskola hibátlan végigjárása olykor kifo-
gott rajtuk. Délután tetőzött a hőség, ezért a plébánia hűs falai 
között játszottunk, festettünk, pingpongoztunk, csocsóztunk. Este 
tartottuk a szülőkkel, barátokkal a tábortüzet. Jókat énekelgettünk, 
beszélgettünk, vacsoráztunk, bár a tüzet csak kicsiben a végén 
gyújtottuk meg. Pénteken ismét útra keltünk: Zircen a ciszterci 
apátságot néztük meg és a szerzetesek könyvtárában a több száz 
éves könyvritkaságokat. Levezetésképpen fagyiztunk és sétáltunk 
egyet az arborétumban, ahol térkép segítségével fedeztük fel a 
kincseket. Gyorsan és sok élménnyel gazdagodva telt el ez a hét. 
Nagy öröm volt, hogy egykori hittanosok visszatértek segítőnek. 
Valamint a táborozó gyerekek évek óta tartó indián törzsek izgal-
mas világát élik minden szabad percben a templom fái között. 
Képzeletük szárnyalt, rőzséből mindent is építettek, kicsik-nagyok 
vidám éneke hallatszott…  
     A kincskereső hittantábor támogatói, akiknek hálás szívvel 
köszönjük a segítséget, adományozást: Székesfehérvári Egyház-
megye, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Ráckeresztúr 
Község Önkormányzata – három nyári diákmunkás: Fanni,     
Noémi, Zsolt, Szentjánoskenyér Pékség, Kerekes Pékség, Csabi 
Élelmiszerbolt, Glócz család, Benke és Németh család, Radócz 
Barna, Molnár Krisztián, Dienes Gábor, Gajdó Gábor, Domak 
Anikó, Jankovics Tünde és Bognár Sarolta, BOR-ÁSZOK Dalárda 
Egyesület, Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület, Mákvirág 
Tánccsoport Egyesület. Külön köszönet a csoportvezetőknek a 
felelősségteljes munkáért: Etus, Adrienn, Réka, Kati a kilenc hó-
napos kisfiával! Valamint Herkli Istvánné és csapatának, az egy-
házközség tagjainak, akik finomabbnál finomabb falatokkal láttak 
el minket! Jövőre veletek 10. alkalommal ugyanitt! Deo Gratias! 

Dienesné Zsebi Regina hitoktató 
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Ügyes kezek – kézműves tábor 
 

Július első hetében tartottuk a már hagyományosnak számító 
kézműves táborunkat. Idén inkább az alsósok és a leendő első-
sök körében volt népszerű a tábor, a legidősebb táborosunk is 
két 5. osztályos lányka volt. Harmincöt kisgyermek szorgosko-
dott egész héten. Az agyagozásnak idén is nagy sikere volt, 
készültek tálak, gyöngysorok, medálok, de az egyik kislány a 
kedvenc kutyusát is megformázta. A remekműveket csütörtökön 
ki is festettük. Kedden papírmasé technikát alkalmazva léghajót 
készítettünk. Ki mekkorára fújta a lufiját, akkora lett a léghajója. 
Szerdán kirándulós napunk volt: Budapesten, a Városligetben 
jártunk, az új Néprajzi Múzeumban, ahol múzeumpedagógiai 
foglalkozáson vettek részt a gyerekek. Ezután megcsodáltuk 
kívülről is ezt a fantasztikus és monumentális építményt, de a 
legnagyobb élmény a tetőkert volt. Ezen a napon ültünk buszon, 
vonaton, az M4-es, M2-es metrón, a kisföldalattin, jártunk a 
Keleti és a Déli pályaudvaron és Kelenföldön is. Csütörtökön 
dekorgumiból készítettünk figurákat, majd festettünk: nemcsak 
az elkészült agyag és papírmasé munkákat festettük, hanem 
kézlenyomatot hagytunk az iskola udvarán is. Pénteken pedig 
gyöngyöt fűztünk, majd fonalból pompomokat készítettünk. Ter-
mészetesen mindennap lehetett gyöngyöt fűzni, rajzolni, színez-
ni, előkerültek a táboros társasjátékok is. Egész héten voltak 
segítőink: leendő középiskolás, 10. osztályos és középiskolából 
kimaradt volt diákjaink – jó érzés volt velük nosztalgiázni is, 
hiszen sok évvel ezelőtt ők voltak az első táborosaink. A segít-
ségüket ezúton is szeretném megköszönni. A tábort idén is 
Gajdó Tímeával szerveztem, Paulovicsné Kiss Anita pedig segí-
tőként volt velünk. 

Drozdikné Nagy Ágnes Tünde 
 

Napközis sporttábor 
 

Az idei tanév lezárása után július 11–15. között szerveztük meg 
Bognár Edittel a 12. Napközis Sporttáborunkat. A hétfői napon 
harmincnégy kisebb-nagyobb diákkal vette kezdetét egy igazán 
izgalmasra sikeredett hét. A korosztály eléggé tág volt, a legki-
sebb alig hatéves, a legidősebb már elmúlt tizenöt, sőt a közös-
ségi szolgálatot teljesítő és az önkormányzatnál dolgozó volt 
tanítványainknak köszönhetően még a tizenhat és tizenkilenc 
éves kész felnőttek is újból gyereknek érezhették magukat. 
     Az első napon sor- és váltóverseny, kidobó, partizán és vár-
méta játékokkal csaltunk mosolyt mindenki arcára. Kedden ellá-
togattunk az Eleven Parkba, szerdán az állatkertbe, csütörtökön 
a Velencei-tónál strandoltunk, pénteken ismét az iskolában ját-
szottunk. 
     A kimozdulós napokon tömegközlekedésre szálltunk, így 
mindenki megismerkedett a busz, a vonat, a mozgólépcső, az      

M2-es metró és a kisföldalatti rejtelmeivel. Nem volt könnyű 
harminc feletti létszámmal közlekedni, de a kísérőinknek (Kiss 
Anita, Drozdikné Nagy Ágnes Tünde, Bátki Noémi, Drozdik  
Balázs) és a diákok fegyelmezettségének köszönhetően min-
denhová akadály nélkül eljutottunk, és felejthetetlen élmények-
kel gazdagodtunk. 

Endrődi Noémi 
 

Kalandtábor – H/őseink nyomában 
 

Endrődi Noémivel immár harmadik nyáron szerveztünk július 
utolsó hetére kalandtábort. Negyvenegy kisgyermek tartott ve-
lünk a héten, közülük jó néhányan mindhárom táborunkban 
részt vettek. Kalandtábor nem lehet pólófestés nélkül: nemcsak 
hétfőn, de jó néhányan még pénteken is batikoltak pólót, kötöz-
tek, csomóztak, így csodaszép ruhák készültek. A batikolás 
mellett agyagoztunk is, és most is festhette mindenki a kezét, és 
hagyta kéznyomatát a suli udvarán. Kedden, szerdán és csütör-
tökön kirándultunk. Kedden Budapesten jártunk a Városligetben: 
sajnos ezen a délelőttön esett az eső (az esőnek örültünk, csak 
az időpontnak nem), így a tervezett programnak csak a felét 
tudtuk megnézni: de ellátogattunk a Magyar Zene Házába, és 
végignéztük a Hősök tere szobrait. Szerdán a Velencei-tónál 
jártunk, pontosabban Agárdról áthajókáztunk Pákozdra, ahol a 
Katonai emlékparkban töltöttük a napot. A fiúk különösen élvez-
ték ezt a napot, hiszen mindenki kipróbálhatta a vadászpilóta-
szimulátort. Csütörtökön Székesfehérváron jártunk, de nem 
vonatoztunk, hanem buszoztunk. Végigjártuk a sétálóutcát, 
megnéztük a Romkertet, az órajátékot, ahol egy filmforgatást is 
végignézhettünk. Élményekkel telve tértünk haza ezen a napon 
is. Ezen a héten nagyon sok kilométer került a lábunkba. Raj-
tunk kívülálló okból tényleg kalandosra sikerült az egyik napunk, 
ugyanis a Martonvásárról hazafelé jövő buszunk nem érkezett 
meg, mert meghibásodott. A szülők egyből autókba ültek és 
jöttek! Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani minden kedves 
szülőnek, akik ezen a napon segítettek a martonvásári vasútál-
lomásról hazajutni a gyermekeknek és nekünk, pedagógusok-
nak is. Ezen a héten segítőnk volt Paulovicsné Kiss Anita, Bátki 
Noémi és Drozdik Balázs. 

Drozdikné Nagy Ágnes Tünde 
 
Utószó a táborokhoz: minden kirándulós napon tömegközleked-
ve utaztunk: busszal, vonattal, hajóval, metróval, kisföldalattival. 
Mozgólépcsőztünk. Szinte minden évben van olyan kisgyerme-
künk, aki velünk utazik először valamelyik tömegközlekedési 
járművön. Mindegyik héten sok kisdiákkal utaztunk, hárman-
négyen voltunk felnőttek, és két-három középiskolás diák segí-
tett. Minden utazásunk balesetmentesen és nagyon fegyelme-
zetten történt. Büszkék vagyunk diákjainkra! 
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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. 

Ú������� 	
���� 
 

„Az emberi boldogság különböző alakjaival 
többnyire úgy vagyunk, mint bizonyos fa-
csoportokkal, amelyek távolról nézve      
bámulatosan jól festenek. De ha közele-
dünk és bemegyünk, ez a szépség eltűnik: 
nem tudjuk, hová lett; fák között vagyunk: 
ez az egész. Ezen alapul, hogy oly gyakran 
irigyeljük mások helyzetét.”  

 

(Arthur Schopenhauer) 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS  
 

KISS RICHÁRD egyéni vállalkozó 
 

Az alábbi szolgáltatásokat felelősségteljesen vállalom:  
 

● WC, MOSOGATÓ, MOSDÓ, PADLÓÖSSZE-
FOLYÓ, ZUHANYTÁLCA, KÁD, PISZOÁR, ALAP-

VEZETÉK, STRANG VEZETÉK STB.  
DUGULÁSELHÁRÍTÁSA 

● MAGASNYOMÁSÚ CSATORNA TISZTÍTÁSA 
● CSATORNA-KARBANTARTÁS 

● KAMERÁS CSŐVIZSGÁLAT 
 

Telefon: 06-70/775-5190 
E-mail: info@spdugulaselharitas.hu 
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Konfliktuskezelés felsőfokon avagy  
a mese újrateremtése 

 

Kovács Lajos sokrétű írói életművét fájdalmasan kevesen 
ismerik. A Dorogon élt író, költő, szerkesztő több terüle-
ten is maradandót alkotott. Helytörténeti munkái éppúgy 
értékesek, mint ahogyan pedagógusként is megállta a he-
lyét több évtizeden át, nem is akárhogyan. Írói munkássága 
rendkívül kiemelkedő, erről tanúskodnak a hagyatékából 
előkerült kéziratok is, melyek három kötetben jelentek meg 
a Kovács Lajos művei sorozatban: versek és elbeszélések, 
gyermekmesék és kamasztörténetek, kritikák, töprengések, 
diagnózisok. A gyermekmeséket és kamasztörténeteket 
tartalmazó Van egy perced a támaszpontomra? kötetben szinte 
minden gyerekműfajra találunk példát a svéd gyerekverstől 
a mesén át a mesejátékon és az ifjúsági novellán át az ifjú-
sági regényig. Gyerekirodalmi tanulmányaiból, amikből a 
„Mi közük hozzám?” kötet ad válogatást, az is kirajzoló-
dik, miként vélekedett az író mint kritikus a hazai gyer-
mekirodalmi trendekről, a tömegtermelésből fakadó, gyak-
ran előforduló silányságról, tematikai és morális hiányossá-
gokról.  
     Kovács Lajos 1984 és 1998 között hat ifjúsági regényt 
írt. Álljanak itt a címek, hátha valakinek épp most támad 
kedve, hogy fölfedezzen egy fölfedezésre méltó alkotót… 
Nyolcadikba járni áprilisi tréfa (1981), Megmarad a meseház 
(1984), Ez mind az én kutyabajom (1987), Anyák napján szere-
tettel apának (1990), Ráadásnap a szupersztárok cirkuszában 
(1994), Fülbemászó mesék (1998). Valamennyiből az érzé-
keny, mindenre odafigyelő tanár és szülő karaktere bukkan 
elő, vagyis hogy a szerző egyszerre tudott azonosulni a 
kamaszok és a velük nagy nehezen boldoguló felnőttek 
gondjaival, gondolataival, érzéseivel. Kovács Lajos lelke 
mélyén rendkívüli pszichológiai érzékkel, megkérdőjelez-
hetetlen éleslátással rendelkezett. Az ifjúságról és nem csak 
az ifjúságnak szóló írásai remekül ábrázolják a suliban ki-
alakult konfliktusokat, a sajátos és életre szóló diáksztori-
kat. Nincs olyan ember a földön, aki ne találkozott volna 
valamely, Kovács Lajos-novellában vagy -regényben meg-
jelent szituációval…  
     Igaz mindez az Évi rendes szabadság című regénysorozat-
ra is, amit Bombitz Attila filológiai precizitással az író ha-
gyatékából rendezett sajtó alá. Mint az utószóban olvasha-
tó, e sorozatban az író reflektál az aktuális gyermekirodal-
mi trendekre is, és felismerhetők benne korábbi írásainak 
esztétikai és morális tapasztalatai. Kovács Lajos a problé-
macentrikus, konfliktusos ifjúsági irodalmi előzményekhez 
kapcsolódva teremti újjá e művében a mesét. Amikor elő-
ször olvastam az első részt, azt éreztem, a szerző nagyon 
sziporkázott, biztosan nagyon élvezte az írást: egy öttagú 
család nem mindennapi mindennapjait tárja elénk. Csak 
úgy repül, szárnyal, s örömmel fedezi és fedezteti fel, mi-
lyen szépségesen gazdag is a magyar nyelv. Csak indokolt 
esetben szerepelnek tőmondatok, folyamatosan vibrál és 
kacagtat a nyelvi humor, a mondatok kacskaringóznak, s 
mégsem követhetetlenek még akár a fiatalabb olvasók 
számára sem. Kovács Lajos törekedett arra, hogy egyen-
rangú partnernek tekintse a tizenéveseket is, nem gügyö-
gött, nem mórikált –  kimondta, amit szeretett volna vagy 
amit hősei gondoltak, és nem rettent meg a konfliktusok 
őszinte ábrázolásától sem. (…) 

 

                                                        GÁ 

Magyar pénztörténet 
 

1. Melyik valutát váltotta a kor hiperinflációját követő-
en a magyar forint 1946. augusztus 1-jén?  
 1) korona 2) pengő X) dénár 
 

2. Milyen címletű volt az utolsó, a forgalomból 1999-
ben kivont fillér? 
 1) 10  2) 20  X) 50 
 

3. Ki tervezte a jelenleg használatos bankjegyek grafi-
káját? 
 1) Benedek Imre 
 2) Baticz Barnabás 
 X) Vagyóczky Károly 
 

4. Kinek az arcképe látható a húszezres bankjegyen? 
   1) Széchenyi István   2) Deák Ferenc   X) Bethlen Gábor 
 

5. Hol található az ezres címlet hátoldalán is látható 
Hercules-kút? 
 1) a budai várban 
 2) Vajdahunyad várában 
 X) Visegrádon 
 

6. Milyen fémből verték az 1892-ig létező osztrák–
magyar forintot? 
 1) ezüst 2) arany X) réz 
 

7. Mi nem feladata a Magyar Nemzeti Banknak? 
 1) fizetőeszköz-kibocsátás 
 2) hitelezés magánszemélyeknek 
 X) aranytartalékok kezelése 
 

8. Hogy nevezték a dénár-korszak névadó valutájának 
felét érő pénzdarabot? 
 1) obulus 2) garas X) parvus 
 

9. Melyik magyar uralkodóhoz köthetjük a papírpénzek 
bevezetését az országban?  
 1) III. Károly 2) II. József  X) Mária Terézia 
 

10. Ki volt az 1848 márciusában megalakult Batthyány-
kormány pénzügyminisztere? 
   1) Szemere Bertalan   2) Kossuth Lajos   X) Deák Ferenc 
 

11. Mi volt a Rákóczi-szabadságharc idején kibocsátott 
rézpénzeken olvasható felirat? 
   1) Pro libertate      2) Pro patria X) Cum Deo 
 

12. A magyar pénzverés fontos alapanyaga az arany, 
ezt számos helyen bányászták a középkori Magyaror-
szágon. Főként melyik tájegység jellemzői voltak a 
bányavárosok? 
 1) Alföld 2) Felvidék X) Határőrvidék 
 

13. Melyik növény került a 2008-ig forgalomban lévő 
kétforintos hátlapjára? 
  1) magyar kökörcsin  2) tavaszi hérics X) magyar kikerics 
 

13+1. Ki volt a Magyar Nemzeti Bank első elnöke? 
   1) Popovics Sándor 2) Károlyi Mihály X) Wekerle Sándor 
 

Beküldési határidő: 2022. szeptember 5., hétfő, éjfél 
E-mail-cím: rackeresztur@vmk.hu 

 

                        A totót összeállította: KÁ 
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A Brauch család és a 
templomi csengő 

 
A ráckeresztúri Szent Kereszt felmagasztalása-
templomban évtizedek óta használják a ministrán-
sok azt a csengőt, amit Brauch Ferenc és neje 
adományozott 1934-ben az egyházközségnek. 
 
A ráckeresztúri települési értéktár jelenleg negyvenegy 
értéket tartalmaz. Idén eddig három új elemmel bővült 
a gyűjtemény, ezek közül az egyik a templomban talál-
ható, a szentmiséken úrfelmutatáskor használt csengő, 
melyet 1934. szeptember 29-én Brauch Ferenc és neje 
adományozott a templomnak, miként erről a csengőbe 
belegravírozott felirat tanúskodik. A csengőt a mai na-
pig használják a ministránsok. Az adományozó neve és 
a dátum olvasható a tárgyon. A felirat pontosan ez: 

ISTEN DICSŐSÉGÉRE A RÁCKERESZTÚRI 
RÓM. KATH. TEMPLOMNAK. BRAUCH         
FERENC ÉS NEJE. 1934. IX. 29. A csengő vélhetően 
bronzból készült, de ezt még nem sikerült hitelt ér-

demlően bi-
zonyítani. 
     Hogy ki 
volt Brauch 
Ferenc, hosz-
szas nyomo-
zás után derí-
tettem ki. 
Számos cikk 
olvasható 
róla régi újsá-
gokban, és a 
Ferencvárosi 
Helytörténeti 
Gyűjtemény 
is számos 
adatot, foto-
gráfiát őriz. 
A gyűjte-

mény vezetője, Gönczi Ambrus irányított a dédunoká-
hoz, Baán István nyugalmazott görögkatolikus lelkész-
hez (1948. május 30-án Budapesten született, 1974. 
szeptember 15-én Máriapócson szentelték pappá). Tő-
le sok értékes információt kaptam a családról. 
     Az adományozó a porosz származású Brauch Fe-
renc (Révkomárom, 1868–Göd, 1954) húsgyáros és 
hentesüzlet-tulajdonos volt Budapesten. A főváros 
egyik legjelentősebb húsforgalmazójaként tartották 
számon. Ifjúkorában gyalogosan végigjárta Ausztria és 
Németország legnevesebb mestereinek üzleteit, hogy 
mindent megtanuljon a szakmáról. Felesége Schwetz 
Margit (1872–1961). Brauch Ferenc kalandos életútja 
sok érdekességet rejt. „Raktárakat tartott fenn, sertés-
hízlalással is kísérletezett, vágóhidat is üzemeltetett. 
Kolbász- és szalámigyárának központját a Mester utca 
29. szám alatti háztömbben alakította ki. (Az egykori 
hentesüzlet helyén ma is húsbolt üzemel.) Fénykorában 
több száz alkalmazottja és kilenc üzlete volt, többek 
között a Krisztina téren, a Margit körúton, a Pozsonyi 
úton, a Király utcában és a Thököly úton. A harmincas 
években Károly fia számára vásárolta meg a Központi 
Vásárcsarnokkal szemközti épület földszinti sarkán 
található helyiséget, ahol ma gyorséttermi lánc üzlete 
működik” – írja a Budapest anno… című blog. 
     Számos cikk olvasható róla, ráadásul Krúdy Gyula 
is megörökítette alakját az Aranytükrös kávéházban című, 
1926-ban írt novellájában: „... kíváncsiságból bepillan-
tott a kávéház ablakán az öreg Brauch, a Nagymező 
utcai hentes, pedig ő éppen azzal szerzett magának 
publikumot, hogy mindent olcsóbban adott, mint más 
húsvágó. Ám ő is a fejét csóválgatta, amikor a kávéház-
ban ama Cyrano-orrú fiatal ügyvédet látta, aki ifjonti 
hevességében az asztalt verdeste. – Megint föl fog 
menni a disznó ára! – gondolta magában Brauch úr.” 
Később Kőrösi Zoltán Szívlekvár című regényében 
bukkan fel Brauch Ferenc és Károly nevű fia.  
     Az államosításkor a családot kitelepítették Bodrog-
szegibe, minden tulajdonukat elveszítették. Bodrogsze-
giben istállóban laktak, Brauch Ferenc ott halt meg 
1954-ben. 1956-ban térhetett vissza a család, de nem 
Budapestre, hanem előbb Zebegénybe, majd Gödre. 

      

ÉRTÉKMÉRŐ 
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 Brauch Ferenc fia, Brauch Károly (1892–1977) 
volt az, aki 1933-ban megvásárolta a Ráckeresztúr ha-
tárában lévő, a Pázmándy család építtette kastélyt, s 
szépen rendbe hozatta az elhanyagolt birtokot. Sok 
helybelinek adott munkát. A ráckeresztúri birtokon 
csak nyaranta tartózkodott a család. Brauch Károly 

végigharcolta az első világháborút, számos kitüntetést 
kapott (sign. laudis, vitézségi és sebesülési érem, K. cs. 
k. II. o. belga vöröskereszt; emléklapos százados). A 
Szent Sír lovagrend tagjává 1935-ben avatták. (A kora-
beli újságcikkek szerint gyermekeit ekkor apródnak 
avatták fel.) Ő rendezte sajtó alá Brauch Károly Ferenc 
néven a Finom hentesáruk könyvét, amely a Mészárosok 
és Hentesek Lapja kiadásában jelent meg (a második, 
bővített kiadás 1926-ban). Felesége Bohn Borbála, 
Bohn Mihály, az óbudai téglagyár és még másik három 
téglagyár tulajdonosának leánya. Három fiuk született, 
Ferenc, Károly és István.  
     A család 1944-ben magyarosította a nevét Baánra 
(félve attól, hogy az országba érkező oroszok a német 

nevű embereket elviszik). Ekkor a debreceni ideiglenes 
nemzetgyűléshez fordultak kérelmükkel. 
     Baán István még azt is elmondta, hogy a rácke-
resztúri kastély parkjában hajdan egy szarvast ábrázoló 
szobor állt, amit Brauch Károly vásárolt valamelyik – 
vélhetően az 1937-es – párizsi világkiállításon. Ez a 
szobor ma a makkosmáriai Angyalok Királynéja-
kegytemplom kertjében látható.  
     A család történetéhez hozzátartozik az is, hogy 
Brauch Ferenc mészárosként dolgozó édesapja, Brauch 
Ferenc Alsó-Ausztriából származott, és a komáromi 

gyertyaöntő Neubrandt Ferenc 
Magdolna nevű lányát vette 
feleségül. A másik lány, Neubrandt Krisztina Franz 
Lehár, az 50. gyalogezred katonakarmestere hitvese 
lett. Gyermekük a neves zeneszerző Lehár Ferenc, így 
tehát Brauch Ferenc és Lehár Ferenc unokatestvérek 
voltak, s szoros kapcsolatot ápoltak egymással, rend-
szeresen leveleztek.  
     A gödi Pesti úti temetőben nyugszik Baán Brauch 
Ferenc elnökigazgató, kereskedelmi főtanácsos †1954 
és felesége, özv. Brauch Ferencné szül. Schwetz Margit 
†1961, valamint Baán Brauch Károly vezérigazgató, 
jeruzsálemi Szentsírlovag 1892–1977. Az interneten 
megtaláltam a család síremlékéről készült fotót. A rác-
keresztúri birtok területén lévő kápolna oltárképe je-
lenleg a Gödön található családi síremléket díszíti. 
Brauch Ferenc dédunokája, dr. Baán István elmondta, 
hogy a képen Szent Józsefet Brauch Ferencről, a kis 
Jézust Brauch Károlyról, a Szűzanyát pedig egy       
szegény rokonról mintázta az alkotó.  
     A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
„Ferencváros bemutatkozik” című kiállítása 2016. 
szeptember 14-én 
nyílt meg, mely-
nek egyik eleme 
A Kékszalag áruk 
mestere – Brauch 
Ferenc címet kapta. 
2014-ben a Kék-
szalag hentesáruk 
mestere – Brauch 
Ferenc és családi 
vállalkozása cím-
mel nyílt kiállítás. 
2014. november 
21-én a „Ferenc-
városi hentesek” 
– emlékezés a 
Brauch vállalatra 
című rendezvé-
nyen Brauch Mariann-nal és férjével, Szirtes Tiborral 
beszélgettek a szervezők. (Brauch Mariann Brauch 
Jánosnak [Károly testvérének] unokája.) Ezúton is  
köszönöm Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörté-
neti Gyűjtemény vezetője és Baán István segítségét. 
     Visszatérve Brauch Ferenc adományára. A csengőt 
évtizedek óta használják a ministránsok a szentmisé-
ken. Hangja úrfelmutatáskor betölti a teret. Eszmei 
értéke felbecsülhetetlen, hiszen ha belegondolunk az 
adományozók élettörténetébe, arra juthatunk, hogy a 
földi kincseknél fontosabbak az égiek. Brauch Ferenc 
és neje gazdag vállalkozóként, gyár- és üzlettulajdonos-
ként élt, amíg el nem vettek tőlük mindent. A temp-
lomnak adományozott csengő afféle jelkép is lehet, ami 
az igazi értékekre, kincsekre hívja föl a figyelmet. 
 

Gajdó Ágnes 
 

(Az írás szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2022. 
július 30-i számában. Fotók: Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, 
Dienes Gábor, GÁ, commons.wikipedia.org) 

ÉRTÉKMÉRŐ 
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Strand – lángos 
 

Ha nyár, kánikula, akkor 
strand. És ha strand, akkor 
lángos. Régóta közbeszéd 
témája a lángos ára a kü-
lönböző helyeken. Más az 
ára a piacon, más a frek-
ventált strandokon, vidéken 
és a város közepén. De egy 
biztos, mi, magyarok na-
gyon szeretjük. Pedig min-

den tulajdonsága ellentmond annak, hogy kifejezetten nyáron 
fogyasztjuk előszeretettel. A forró olajban hirtelen sült kelt tészta 
megpakolva fokhagymás tejföllel és sajttal minden, csak nem 
könnyen emészthető, gyomrot kímélő étel. És valljuk be, nem 
állnánk naphosszat a sütő mellett izzadva, így aztán inkább 
kifizetjük az egyre emelkedő árát is, ha elénk teszik a papírtá-
nyéron valami parti büfében.   
     Amikor azonban biztosra akarunk menni, és nem kockáztat-
juk, hogy zsírban tocsogó, keletlen, vékony tésztájú és rossz 

minőségű sajttal megszórt 
lángost kelljen majszolni jó 
drágán, akkor marad az 
otthoni sütögetés. A jó hí-
rem az, hogy egyáltalán 
nem kell órákig izzasztani 
magunkat a forró olaj mel-
lett, mert gyorsan sülnek a 
lángosok, és egy-egy darab 
fejenként bőven elég a jólla-
káshoz.  Arról már nem is 
beszélve, mennyivel jobb az 
ár-érték aránya, ha magunk 
fáradunk vele. 
     Íme egy bombabiztos 
alaprecept, amit nem régen 
fejlesztettem ki, úgy, hogy 
minél kevesebbet kelljen 
előkészülni, és minél gyor-
sabban tudjuk megetetni a 
nyaraláson is, vagy otthon, 

kényelmesebb körülmények között a családot, nagyobb társasá-
got. Hálásak lesznek a strandos élményért, főleg ha mindezt egy 
otthoni medence mellett tálaljuk.   
     70 dkg sima fehérliszt, 1 zacskó porélesztő, 1 db 450 ml-es 
kaukázusi kefir (ez lesz a nedves hozzávaló), két teáskanál só, 
egy zacskó 125 g-os burgonyapehely (burgonyapüré-alap). A 
hozzávalókat a dagasztótálban összekeverjük, és szobahőmér-

sékleten hagyjuk a kétszeresére dagadni. Ez nagyjából 40 perc. 
Kiszedjük a kilisztezett deszkára, és akkora lángosokat formá-
zunk belőle, amilyen nagyságúakat kényelmes fogyasztani. Én 
nem szeretem a malomkő átmérőjű darabokat, inkább többet 
sütögetek, de könnyebben lehet fogni és fogyasztani a kisebbe-
ket. 
     Nem kell a deszkán külön keleszteni, ebben a nagy meleg-
ben nem esik össze a tészta, azonnal neki lehet állni a sütés-
nek. Forró zsiradékban folyamatosan figyelve gyorsan kész is 
lesznek az első darabok, lehet őket folyamatosan fogyasztani, 
rájárni, csipegetni, variálni. A klasszikus a fokhagyma-só, ezt 
lehet cifrázni tejföllel, sajttal. Mostanában nagy divat gyros hús-
sal megpakolni a lángost, ha végül meglocsoljuk tzatzikival, ami 
uborkás, jog-
hurtos 
szószként 
kerül a tetejé-
re, igazán 
laktató, komp-
lett ételt adunk 
az asztalra. 
Készíthetünk 
mellé egy 
nagy adag 
salátát, uborka, paradicsom, lilahagyma és pici olívaolaj, citrom-
lé keveréke kissé könnyedebbé, vitamindússá teszi az egyéb-
ként nem éppen alakbarát fogást. De majd többet úszunk meg 
labdázunk a vízben – nyugtasson minket a tudat. 
     Lehet ezt a tésztát tölteni is, akkor kissé elnyújtjuk a deszkán, 
és az egyik felébe tehetjük a húsos vagy zöldséges tölteléket. 
Darált fűszeres hús, sült hús, sonka, sajt a töményebb ételek 
kedvelőinek, aki pedig lazábban szeretne étkezni, annak grille-
zett padlizsán, cukkini, paradicsom, paprika lesz a jó választás. 
Ezzel a verzióval óvatosabban kell bánni, nehogy kifolyjon a 
tartalma. Ezért is ajánlom inkább, hogy a tetejére rakjuk a finom-
ságokat, megkönnyítve ezzel a saját dolgunkat.  Láttam már 
párolt káposztás, sőt lecsós lángost is. Teljesen vegán verziót is 
könnyű belőle készíteni, hiszen ha nincs benne, csak növényi 
eredetű alapanyag, akkor máris kedveztünk a vegetáriánus 
étkezést folytatóknak, és néha mindenkinek jót tesz egy kis 
visszafogottság az étkezésben is.  Minap például bazsalikomos-
balzsamecetes paradicsomsalátával ettük a másnapos lángost, 
mintegy magyar bruschetta készült. Ez a krumplis-kefires tészta 
másnap is puha marad, úgyhogy nem kell félnünk tőle, hogy 
nem fogy el. Ha pedig valami édességet ennénk, desszertnek 
kenjük meg nutellával vagy jóféle baracklekvárral. Ha nem is 
szalagos fánk, de eléggé hasonló az íze. Néha ér picit csalni. 
 

Szöveg és kép: Katona Anita 

„TRABANTON SZÁLLNI ÉLVEZET” 
Milyen típusú autó látható a képen? 

 

Beküldési határidő: 2022. szeptember 5. 
 
 

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

A nyeremény a könyvtárban 
vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek szeretettel gratulálunk!   
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Ünnepeltek a sakkozók 
 

Július 30-án, szombaton 17 órakor rendezték meg a    
MartonVál Sakk Club sokéves hagyományokra visszate-
kintő nyári összejövetelét, amit a Sakkozók éjszakájának 
is neveznek. Ezt a helyi sakkozás egyik legnagyobb ünne-
peként tartják számon. Ráckeresztúr, Martonvásár és a 
környék sakkozói minden évben ilyenkor összejönnek a 
martonvásári Emlékezés terén, hogy erősítsék a csapat 
összetartását. A sakkasztalokat a kemencetérnél állították 
fel, ami mellett a bográcsban Katona Vilmos sertéspörkölt-
je várta a részvevőket. Az ízletes vacsora után egy házi 
sakkversenyt is tartottak hét fordulóval és kétszer tizenöt 
perces játékidőkkel. A versenyen a ráckeresztúri Schaum 
Béla bíráskodott. Húsz sakkozó ült le játszani. A rendez-
vény rangját emelte, hogy Martonvásár polgármestere,   
dr. Szabó Tibor úr is csatlakozott három forduló erejéig.   
A végig remek hangulatú versenyt Szabó Levente nyerte. 
Bodó Attila a második, Berzy Lajos pedig a harmadik   
helyet szerezte meg. 
     Folytatódik feladványfejtő játékunk. Világos kettő lépés-
ben mattot adhat, ha megtalálja az első nehéz lépést. Mi 
lenne világos következő lépése a kétlépéses matt érdeké-
ben?  

  
A megoldás beküldhető a martonvalsakk@freemail.hu      
e-mail-címre. Aki hat alkalommal is helyesen küld be meg-
oldást a feladványokra, Magyar Sakk-világ magazint kap 
ajándékba, melyet postai úton juttatunk el hozzá. Sakkos 
képességeink fejlesztéséhez sakkleckék és sakkfeladvá-
nyok találhatók még az egyesületünk weblapján is, aminek 
címe: martonvalsakk.hu. 

Bakacs János MartonVál SC 

SAKK-SAROK 

Gondolatébresztő… 
 
 

„A szeretet nem egy személy kizárólagos 
szeretete, hanem olyan lelkiállapot, 
amelyben készek vagyunk mindent szeretni; az az 
állapot, amelyben egyedül ismerhetjük föl        
lelkünk isteni eredetét.” 

(Lev Tolsztoj) 

Két országos döntő 
vár az ifjú horgászra 

 

Raffer Kristóf horgászeredmé-
nyeiről többször beszámol-
tunk már. Most újabb szép 
sikereket ért el a fiatal ver-
senyző. Két külön szakágban 
is az országos döntőbe került. 
     A Method Feeder Orszá-
gos Bajnokság egyik közép-
döntőjét Kiskunhalason ren-
dezték június második heté-
ben. Innen kilenc ponttal jutott 
Kristóf a negyvenfős döntőbe, 
amit majd szeptember máso-

dik hetében rendeznek Kőszegen, az Abért-tavon. A method 
technikával kifejezetten pontyra horgásznak. Elég szűkös a 
limit, csak nyolc liter etetőanyagot használhatnak a verseny-
zők az öt óra alatt. Úgynevezett csalitüskére tűzik fel a csalit, 
amik természetes anyagokból készülnek.  
     A feeder technika jóval nehezebb Kristóf szerint, bár itt 
tizenöt liter etetőanyag a limit. Csak a horogra szabad tűzni a 
csalit, ami lehet pinki, csonti, báb, esetleg csemegekukorica, 
tűzőszúnyog, giliszta. Míg a method versenyeken hetven-
nyolcvan kiló halat kell fogni, többnyire pontyot, a legutóbbi 
feeder versenyen kis, húsz-huszonöt dekás keszegekre hor-
gásztak, s ezekből minden fordulóban kellett fogni tíz-tizenkét 
kilót. Ez azt jelenti, hogy másfél-két percenként be kell dobni a 

csalit. Egy nagyobbacska ká-
rász már bónusznak számított.   
     A XII. Feeder Országos 
Bajnokság középdöntőjét július 
végén Kaposvár mellett, a 
Deseda-tavon rendezték. A 
mohosz.hu részletesen tudósí-
tott az eseményről: „A Desedán 
felértékelődött a pontos, távoli, 
55-65, de akár 80 méterre tör-
ténő horgászat, az utolsó két 
fordulóra azonban már a halak 
közelebb is foghatók voltak. A 
verseny sajátossága volt, hogy 
akár ké-három féle ízvilágú 
etetőanyag is kellhetett, nem 
volt elég egyetlen ízesítés. 

Szép dévéreket, kárászokat és beugró pontyokat kellett meg-
fogni, de több süllő és harcsa is tiszteletét tette az etetésen. 
Ha a ragadozók megjelentek, addig nem lehetett keszeget 
fogni, míg azok kifogásra nem kerültek. A versenyen a tét a 
döntőbe jutás volt.” Ez nemcsak Kristófnak sikerült, hanem a 
szintén ráckeresztúri Kocsis Lászlónak is. Mindkettejüknek 
gratulálunk, és sikeres versenyzést kívánunk! A döntőt az 
augusztus 29-én kezdődő héten rendezik Debrecenben, a 
Látóképi-víztározón. 
     Kristóftól megtudtuk azt is, hogy november végén, decem-
ber elején a Dél-Afrikai Köztársaságban rendezik a method 
feeder világbajnokságot, amelyen a magyar válogatott csapat 
segítőjeként vesz majd részt, ám előtte még klub feeder baj-
nokság, klub method feeder bajnokság vár rá, ami csapatver-
senyt jelent, tehát fontos, hogy a társakkal összedolgozzon a 
minél jobb eredmény elérése érdekében.  

gá   
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A zene szerepe gyermekkorban 
 

A mai modern, egyre gyorsuló világunkban a digitális 
technika és a felszínessé váló személyes kapcsolatok 
nagy hatással vannak mindnyájunk lelkivilágára. Az 
egyszerű érzelmek kifejezése is problémát jelent egy-
re több gyermek számára.  

A zenének rengeteg pozitív hatása van a gyerkőc 
fejlődése szempontjából. A csöppség zenére mozog, 
mellyel fejlődik a mozgáskoordinációja. Később már 
visszatapsolja a ritmust, amivel pedig a tanulási ké-
pességek és a koncentráció fejlődik. Ha pontosan 
vissza tudja adni a ritmust, akkor jobban fog tudni 
fejben számolni, és a szövegértése is javul.  
     A zenének lélektani hatása is van. Az alapérzel-
meket még kifejezik, de az érzelmek árnyalatát nehe-
zen fejezik ki. A komolyzene segítségével meg tudja 
élni ezeket a finomabb érzelmi állapotokat. Minél 
többfajta dallamot, zenét ismer, legyen az vidám, szo-
morú, melankolikus, segíthet a problémák megfogal-
mazásában, megélésében és levezetésében. A fi-
nom, lágy dallamok támogatják a meditációt, relaxáci-
ót, ami nagyon fontos a felgyorsult, nyüzsgő világunk-
ban. Legjobb, ha a gyermek a családdal együtt hall-
gatja a zenét, és együtt élik azt át, majd megbeszélik, 
kinek mit jelentett a zene. Mindenki máshogy éli meg, 
mindenkinek mást jelent.    
     Egészen kicsi kortól, de legjobb, ha már a magzati 
életben is hallgatunk gyermekünkkel együtt zenét. 
Több kutatás is foglalkozik azzal, milyen hatással van 
a zene a csemete életére. Megfigyelték, hogy az 

anya méhében hallott dalt/zenét később megis-
meri, és születés után felfigyel az ismert dallamra. 
Amikor a lurkó nagyobb lesz, és hangszeren kezd 
el játszani, akkor az, hogy ő egy zenei eszközt 
használ, az felgyorsítja az agy fejlődését és az 
idegrendszer felépítését. A zene segíti a reál tan-
tárgyak elsajátítását, a komplex gondolkodást, 

valamint pozitív hatás-
sal van a kreativitásra. 
Támogatja a két agy-
félteke összekapcsoló-
dását, ezért a problé-
mamegoldó képessé-
ge is javul a gyermek-
nek. A zenetanulás 
hatással lehet az isko-
lai tanulmányokra, ugyanis 
elhivatottabbá teheti pél-
dául felsőfokú végzettség 
megszerzése iránt.  
     Legyen csecsemő, óvo-
dás vagy iskolás, ugyan-

úgy egy felnőtt embernek is szüksége van a zenére a 
lelki békéjének megtalálása érdekében. Ahogy azt 
Dés László Valahol Európában című musicalében 
éneklik. 
  

,,Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj,  
egy árva hang, egy jel. 

A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse 
adjuk fel! 

Mert a jó, a rossz csak szó, olyan ami  
sokszor változó, 

De egy ismerős hang, az megmarad,  
máris érzed, hogy védve vagy. A dal egy biztos hely! 

A zene az kell, mert körülölel,  
és nem veszünk majd el…” 

 
 

Peszter Zsuzsanna védőnő 
 

(A képek forrása: raabe.hu; mesevarovoda.hu) 
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