
 

 

Világító betlehem a főtéren 
 

A tavalyi évhez hasonlóan ismét elkészült 
a település főterén a világító betlehem, és 
a község lakói földíszítették a „mindenki 
karácsonyfáját” is, amit Dobrádi Imréné 
adományozott. November utolsó szom-
batján sokan összegyűltek a Hősök terén, 
hogy részt vegyenek a karácsonyi készülő-
désben. A   Pátkai Péter és felesége, Vali 
által kezdeményezett akcióban tevékenyen 
részt vettek a Zöld Erdő Vadásztársaság 
tagjai, az önkormányzat részéről dr. Szen-
tes-Mabda Katalin Dóra polgármester és 
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester, 
valamint számos falubeli magánszemély, 
akik díszeket, színes gömböket, girlando-
kat hoztak. Az egészen kicsi gyerekektől 
kezdve az idősekig sokan felkerekedtek, 
hogy szebbé tegyék a község központjá-
ban álló fenyőfát. A világítás szerelését 
ismét Bakos Krisztián vállalta magára. 
     A szervezők igazán meleg szívvel vár-
tak mindenkit, ráadásul jutott forró tea és 
sütemény is a jó hangulatú rendezvényen 
részt vevőknek. Aki ott volt, bizton állít-
hatja, jóleső érzés látni, hogy maroknyi 
lelkes ember mire képes. A létra felső fo-
káról nézve valahogy talán eltörpülnek a 
nehézségek, és mindent átjár a közelgő 
ünnep fényessége. 
     A betlehemi jászol története egyébként 
több száz éves múltra tekint vissza. A le-
genda szerint az elsőt a ferences rend 
megalapítója, Assisi Szent Ferenc állította 
fel 1223 karácsonyán az itáliai Greccio 
városában. Krisztus születésének ily mó-
don való ábrázolása sokfelé szokás azóta 
is. A betlehemi jászolban ott fekszik a kis 
Jézus, körötte szalma, mellette szamarak, 
ökrök, és ott térdelnek a pásztorok is. Ezt 
a jelenetet eleveníti föl a ráckeresztúri bet-
lehem is, emlékeztetve arra a pillanatra, 
amikor a Megváltó megszületett. 
  

GÁ 

 

Házhoz ment a Mikulás 
 

Egyházközségi hírek 
 

Fénylő finomságunk, a méz 
 

Naptár a 2023-as esztendőre 
 

Abigél – musical az Operettszínházban 

 

RÁCKERESZTÚRI 
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Szent Kereszt Gyógyszertár 
(Hősök tere 4/5.; 25/455-812) 
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00 
Gyógyszertári ügyelet
dec. 17., 18.: Martonvásár 06-22/569-146  
dec. 24., 25.: Ráckeresztúr  

jan. 7., 8.: Martonvásár  
jan. 14., 15.: Ráckeresztúr 
Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804) 
I. háziorvosi körzet: dr. Mihalicza 
Ingrid  
06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva 
II. háziorvosi körzet: dr. Kasziba Lilla   
06-20/852-0350 
Asszisztens: Bakonyi Éva 
 

A rendelési idő lapunk 6. olda-
lán olvasható! 
 

Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
Időpont-egyeztetés szükséges! 
 

Fogorvos – 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)  
Család- és Gyermekjóléti szolgálat: hétfő: 9.30–10.00; szerda: 9.30–10.30 Halápi 
Melinda családsegítő szakember – telefon: 06-20/852-0334 
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/fax: 06-25/455-806. E-mail: alsosuli@rackeresztur.hu; honlap: http://
rackersuli.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  

 

Karácsony közeledtével, főként most, hogy ennyire 
bizonytalanná vált az életünk, eszembe jut nagyma-
mám elbeszélése 1944 decemberéről, amikor is Elő-
szállásra is elérkeztek a ruszkik, ahogy mama nevezte 
őket. Beszállásolták magukat a családokhoz, és volt, 
akinél kedvesebb, barátságosabb katonák laktak, de 
sokan bizony sokat szenvedtek.  
     Mama arról is beszélt, hogyan élték meg a kará-
csonyt, milyen édességet tudtak készíteni a nagy nincs-
telenségben. „Úgy sütöttünk mákos kalácsot, hogy 
vittünk haza abból a cukorrépából, amit nem szállítot-
tak el az uradalomból, s abból főztünk melaszt. S az-
zal sütöttük a mákos kalácsot. Arra is emlékszem, 
amikor csinált piszlangot a Teránk. Csíráztatott búzát 
meg rozsot. Bevizeztük, s vizes ruhával letakartuk. 
Amikor elkezdett zöldülni s kicsit megnőtt, húsdaráló-
val, akinek volt, ledaráltuk, vagy mi úgy szoktuk, hogy 
a famozsárban megtörtük a fejszenyéllel, abban törtük 
a mákot is, aztán annak a levét kimostuk, abba tettünk 
lisztet, aztán sütöttük. Hogy milyen finom volt az! 
Édes volt, s mi a cukorra nagyon éhesek voltunk, 
mert nem olyan sok cukor jutott meg sütemény se. 
Egy kis kalácsot ha sütöttünk, vagy egy kis túrós le-
pényt, vagy paprikás tekercset. Azt szoktunk legtöbb-
ször, mert a paprikánk megvolt, s kicsi cukorral lehe-
tett édesíteni. Ilyesmi süteményeket ettünk.”  
     Elgondolkodhatunk, milyen lehet fejszenyéllel má-
kot törni, de azon is, milyen az, amikor idegen kato-
nákra kell főzni, mosni, mikor a családnak is alig volt 
valamije. Az idei karácsony bizonyosan más lesz, mint 
az eddigiek. De ha talán arra figyelünk, ami valóban 
fontos – egymásra, a csendre, az élet szépségeire –, 
akkor ezt sem éljük meg rosszul.      
     Békés, szép ünnepet kívánok minden olvasónknak, 
s az új esztendőre is minden szépet, jót! 

Gajdó Ágnes 

Karácsonyi készülődés 
 

A karácsonyt megelőző időszak Ráckeresztúron is fontos. A 
község adventi koszorúját minden évben a polgármesteri hivatal 
előtt helyezik el; idén is Árokszállási Istvánné készítette és ado-
mányozta. Hagyományosan három lila és egy rózsaszín gyertya 
díszíti. 
     Ebben az évben is megrendezik a községben a világító abla-
kok akciót. Az országszerte ismert és népszerű program több 
településen hagyománnyá vált az elmúlt években, Rácke-
resztúron ezúttal Kovácsné Nagy Nikoletta koordinálja, melynek 
lényege, hogy az egyes napra feldíszített ablakok egészen kará-
csonyig világítanak. A kezdeményezést idén is igazán nagy 
érdeklődés övezte. Sok újonnan a településre költözött család 
jelentkezett, de a faluban élő kisgyermekes szülők, több intéz-
mény, így például a Mosoly Óvoda és az önkormányzat is csat-
lakozott. Ahogyan eddig is, a december 24-i „gyújtogató” kilétét 
egyelőre még homály fedi, de a szervezők ígérik, méltó lesz az 
ünnephez. Jövőre pedig újabb ötletekkel készülnek, hogy még 
hangulatosabb legyen az adventi várakozás. 
 

gá  

Házhoz ment a Mikulás 
 

Több mint hetven család ebben az évben is fogadta a Mikulást 
Ráckeresztúron. Idén is ketten vállalták a feladatot, hogy a ba-
rátságos nagyszakállú bőrébe bújnak: Szabó József és Radócz 
Barna öltött Mikulás-ruhát, s krampuszkísérőik – Radócz József-
né, Szokoli Lászlóné, Novozánszki Bíborka, Zsigmond Réka – 
segédkeztek nekik, Radócz József és Szalay László pedig sofőr 
volt. A két piros, szépen feldíszített kisbusz a nemrég megnyílt 
Mikulásháztól indult útnak, vitték az alkalomhoz illő, ízlésesen 
becsomagolt ajándékokat, s amerre jártak, ünnepi zenével, 
csilingeléssel jelezték érkezésüket.  

GÁ 

Önkéntes Mikulás 
 

A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesült különlege-
sen feldíszített járművével érkezett a Mikulás decem-
ber 5-én, hétfőn este Ráckeresztúrra. Előtte már járt 
Martonvásáron, Tordason, Gyúrón és Baracskán is. �  
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Tájékoztató a közmeghallgatásról 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete az 
évente kötelező közmeghallgatást 2022. november 16-án 18 
órakor a polgármesteri hivatal tanácskozó termében tartotta 
szerény lakossági érdeklődés mellett. 
 
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester beszámolt az 
elmúlt évben végzett önkormányzati munkáról és a jövőbeli 
tervekről. Csak felsorolásképpen néhány téma az elhangzottak-
ból: 
     Jó évnek indult az idei, de aztán jött az ukrajnai háború, 
melynek az anyagi következményei is elhúzódnak. Gyűjtést 
szerveztünk a károsultaknak. 
     TOP Plusz pályázat keretében 200 millió forintot nyertünk 
közösségi ház kialakítására, ennek előkészítése folyamatban 
van. 
     Megújult az Eötvös utcai pihenőpark. 
     A Kölcsey parkban játszóteret építettünk, ivókutakat létesítet-
tünk mindkét játszótéren. 
     Felújítottuk az iskola előtti járdát a Magyar Falu program 
keretében nyert hatmillió forint és kétmillió forint önerő felhasz-
nálásával. 
     Játszótéri elemeket vettünk a Magyar Falu programban nyert 
hárommillió forint összegből az Eötvös téri játszótéren. 
     A Kocsy-Mayer Gyula utcában megújult a fekvőrendőr. 
     Aszfaltoztunk a Vajda János utcában a Magyar Falu prog-
ramban nyert 22,5 millió forintból és 11 millió forint önerőből. 
     A Vajda János utcában négy fekvőrendőr is létesült. 
     Az óvodában sószoba létesült. 
     Közösségi rendezvényeket szerveztünk, melyek közül ki-
emelkedő a június 4-i megemlékezés az iskolával közösen. 
     E-hulladék gyűjtést szerveztünk két alkalommal. Segítettünk 
a IV. Csülökfőző és Pálinkafesztivál megrendezésében. 
     Képeslappal köszöntöttük az időskorúakat. 

Packeta csomagküldő automata létesült. 
     Az ATM bankautomata marad a településen, nem szereli le a 
Takarékbank. 
     A Hősök terén megújult a burkolat mart aszfalttal. 
     Felújítjuk a Rózsa utcát, hogy járhatóbb legyen. 
     2023-ban útfelújításra szeretnénk pénzt nyerni a TOP Plusz 
pályázatban. 
     Leader pályázatból terveink szerint tovább szépül a Kölcsey 
park. 
     Ráckeresztúr 675 címmel kiállítás nyílt a könyvtárban. 
     A víziközmű vagyon állami tulajdonba adásával kapcsolatban 
úgy döntött a képviselő-testület, hogy egyelőre saját tulajdonban 
tartja, várja a további információkat. 
     A jövőről annyit, hogy az infláció nő, a mozgástér szűkül. 
Nem tudni, hogy alakul a jövő évi költségvetés. Jó, hogy az 
intézményeknél a takarékos gazdálkodást is segítő értéknövelő 
beruházásokat hajtottunk végre: pl. óvoda fűtéskorszerűsítés, 
nyílászárócsere, szigetelés. 
     A kiadások várhatóan nőni fognak. A lakosságra nem akar 
plusz terhet rakni az önkormányzat. A forrásokat szükség szerint 
átcsoportosítjuk. 
     A szociális ellátások keretében bevezettük idén a rezsitámo-
gatást. Javasoljuk, hogy minél többen vegyék igénybe. 
     A költségvetés tervezésénél a biztonságos működés fenntar-
tására törekszünk. Van némi tartaléka az önkormányzatnak, de 
kérdés, hogy az mire lesz elég. 
     Polgármester asszony kérte a lakosság támogatását a mun-
kához. Köszönetet mondott az önkormányzat dolgozóinak, az 
intézmények alkalmazottainak és mindenkinek, akinek a munká-
ja hozzájárult az önkormányzat sikereihez. Mindenkinek sok 
sikert, jó egészséget és anyagi biztonságot kívánt. 
     Utána a kérdések, hozzászólások következtek, melyek főként 
a Hősök téri üzletsor előtti közlekedési viszonyok tarthatatlansá-
gáról, valamint az avar és kerti hulladék égetésről szóltak. 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

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, Damjanich utca 1.  
Ügyfélfogadási idő: 

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: 06-25/576-070  
E-mail: ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu 

Honlap: www.vertikalzrt.hu  

Ú������� 	
���� 
 

„A jövőt tollal írják, nem karddal; munkával, és 
nem visszavonulással; érveléssel, és nem a    
dervisek életmódjával; józan ésszel és 
nem puskagolyóval.”  

 

(Farag Foda) 
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Megkezdődtek a Rózsa utca  
javítási munkálatai 

 

Az önkormányzat megrendelte a Rózsa utca javítási 
munkálatait, amiben a szerződés szerint padkanye-
sés, bozótirtás, kátyúzás, illetve egy oldali szikkasztó 
árok kialakítás és zúzottkő burkolat terítés szerepel, 
illetve ehhez kapcsolódóan az útszakasz végéhez 
csatlakozó sárrázó kialakítása. 
     Az utóbbi hetek folyamatos esős időjárása miatt a 
szikkasztó árkok kialakítása és a zúzottkő burkolat 
terítése minden valószínűség szerint már csak jövőre 
fog megvalósulni, de a nagyméretű kővel történt       
és behengerelt kátyúzás is már sokat javított az út 
állapotán. Szintén sokat fog segíteni a sárrázó       
kiépítése is, hogy a traktorok ne hordják fel a földet az 
útfelületre. � 

Tájékoztató a fogászati  
rendelésről 

 

Tisztelt Ráckeresztúriak!  
 

December 16-án, pénteken, decem-
ber 19-én, hétfőn, december 23-án, 
pénteken és december 27-étől     
január 2-áig szabadság miatt nem 
lesz fogászati rendelés. 
     Az első rendelési nap: 2023. január 3., kedd. 

Köszönjük megértésüket! 

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! 

KÖZLEMÉNY 
 

a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéről 
a téli időszakban 

 

A Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rendje 2022. december 19-től 2022. december 30-ig a 
következő: 

hétfő, szerda, csütörtök: 8–12 
Ebben az időszakban kizárólag a halaszthatatlan vagy 
másképp nem intézhető ügyek intézhetők személyesen. 
Települési támogatás iránti kérelem csak 2023 januárjá-
tól adható be. 
2023. január 2-átől az ügyfélfogadás rendje: 

hétfő, csütörtök: 8–12 óra 
szerda: 8–12 és 13–17 óra 

Ügyfélfogadási időn kívül a hivatal zárva tart, ügyfeleket 
nem fogad. Az ügyintézők kizárólag a hivatalban állnak 
az ügyfelek rendelkezésére. 
     Ügyfélfogadási időn kívül kapcsolattartásra telefonon, 
e-mailen, hivatali kapun keresztül van mód. Az ügyinté-
zés hatékonysága érdekében javasoljuk az ügyintézővel 
történő előzetes telefonos időpont-egyeztetést. A le-
adandó iratok, kérelmek név és elérhetőség megjelölé-
sével a hivatal postaládájában bármikor elhelyezhetők. 
     Az intézkedést a működési költségekkel történő taka-
rékosság indokolja. 
     Kérjük a lakosság szíves együttműködését és megér-
tését. 

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 

Szépkorú lakóink  
köszöntése 

 

Már hagyománnyá vált, 
hogy Ráckeresztúr Köz-
ség Önkormányzata 
minden év decemberé-
ben kis karácsonyi cso-
maggal köszönti a 65. 
életévüket betöltött szép-
korú lakóit. Idén a köz-
ponti nyilvántartási rend-
szerből lekért adatok 
alapján 575 csomagot állítottunk össze, és szállí-
tunk házhoz. 
     A csomagban a karácsonyi ünnepváráshoz kap-
csolódóan cukor, liszt, szaloncukor és mézes     
puszedli kapott helyet. 
     Nagy öröm számunkra, hogy bár a tavalyi évek-
hez képest szerényebb tartalommal, de a Szív 
Csücske Alapítvánnyal összefogva idén is ilyen 
szép számban köszönthettük az ünnepek előtt idő-
sebb lakóinkat. 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
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KARÁCSONYI ÜZENET 
 

„Hetek óta készültünk erre a napra. A szeretet ünnepére. 
Most itt van. Együtt vagyunk a mieinkkel. Szép ez az ünnep, 
de törékeny, kényes, mint a finom üveg. Megkarcolhatja, 
összetörheti egy fintor, egy rossz szó, egy akaratlan mozdu-
lat. Vigyázzunk rá. Mosolyogni tessék! Szívből, igazán.” 
 

(Janikovszky Éva) 

Egyházközségi hírek 
 

2022. október 23-án a vasárnapi szentmise keretén be-
lül volt az újonnan alakuló egyházközségi képviselő-
testületi tagok eskütétele. Köszönetünket és hálánkat 
szeretnénk kifejezni Pátkai Istvánnak aki tizennégy éven 
keresztül vezette elnökként a ráckeresztúri egyházköz-
séget. Isten áldja a példaértékű alázatos szolgálatáért. 
     Szeptemberben elkészült a templomunk padjainak 
ülőfelületének kárpitozása. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni Varga István munkáját. Isten fizesse meg a nagy-
lelkű felajánlását. 
     Az elmúlt évekhez 
hasonlóan idén is na-
gyon szép adventi ko-
szorúval ajándékozta 
meg a templomot Árok-
szállási Istvánné Zsu-
zsa. Köszönjük szépen 
a csodálatos virágfel-
ajánlásokat az egész 
év során. 
     December 4-én, 
vasárnap különleges 
délelőtti programot ren-
deztünk „Reggelizz a Mikulással!” címmel. Szent Miklós 
püspök látogatott el a plébániára, ahol közösen reggeli-
zett az odalátogató kisgyerekekkel. A találkozás után 
mézeskalács-díszítéssel, ügyességi játékokkal készü-
lődtek a karácsonyra. 
     Az év végéhez közeledve szeretnénk köszönetünket 
kifejezni minden kedves jószándékú embernek, legyen 
szó anyagi támogatásról vagy egy kedves bátorító szó-
ról. Isten békéje és öröme töltse el szívünket! 

 
December 24., szenteste 20 órakor lesz az „éjféli” 
mise, előtte 19:30-kor pásztorjáték a ráckeresztúri 
hittanosok előadásában 
December 25., karácsony ünnepe, 11:30-kor ünnepi 
szentmise 
December 31., év végi hálaadás 
2023. január 1., Mária Istenanyasága – 11:30-kor új-
évi szentmise 
Boldog karácsonyt és kegyelmekben gazdag új évet 
kívánunk!                                                     

Ráckeresztúri Egyházközség 
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Aktív és tevékeny november 
 

„Egy doboz szeretet” címmel karácsonyi cipősdoboz adomány-
gyűjtő akciót szerveztünk a csángóföldi Pusztinában élő magyar 
ajkú gyermekeknek. Az adományokat a Moldvai Magyarságért 
Székesfehérvári Egyesület szervezésében gyűjtöttük össze, 
amelyet november 24-én Nagy Zoltán Péter, a Fejér Megyei 
Hírlap főszerkesztője szállított el és juttatott célhoz a moldvai 
Pusztinában található Magyar Házba. Ezúton is köszönjük min-
den gyermeknek és szülőnek, hogy cipősdoboz adományukkal 
támogatták a Moldvai Magyarságért Székesfehérvári Egyesület 
csángó gyermekeket segítő munkáját. 
     November a belső megújulás és szakmai továbbképzések 
hónapja volt. 2022. november 8-án Dági Márta tartott gyakorlati 
szakmai továbbképzést. „A kreativitás fejlesztése a vizuális ne-
velésben” címmel rendhagyó rajzórán vehetett részt az alsós 
munkaközösségünk és a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda pedagó-
gusai.  
     Ennek folytatásaként honlapszerkesztőnk – Dömötör Nikolett 
webdesigner – nyújtott tartalmas képzést és gyakorlati felkészí-
tést a honlapkezelés módjairól. Intézményünk belső továbbkép-
zési programjai között kiemelt helyet foglal el nemcsak a diákok, 
hanem kollégáink infokommunikációs képzése. Ezúton is kö-
szönjük. 
     Tantestületünk osztályfőnökei külső továbbképzésen vettek 
részt 2022. november 23-án. A Székesfehérvári Pedagógiai 
Oktatási Központ által szervezett, országos ismertségnek örven-
dő okleveles pszichológus, integratív gyermekterapeuta, tanács-
adó szakpszichológus Deliága Éva előadását hallgattuk meg. 
Témája: A szorongás és agresszió az óvodában és az iskolá-
ban, valamint a megelőzés, felismerés, pedagógiai eszköztár 
bővítéssel. 
     Két kollégánk a 3. a és a 7. a osztályoknak matematika és 
biológia bemutató tanórákat tartott, amellyel tantestületünk szak-
mai megújulását támogatták. 
     A Ráckeresztúr Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 
szervezésében Gajdó Ágnes vezetésével megemlékezést tartot-
tunk az I. világháborút lezáró békekötésről. A november 11-én 
11 óra 11 perckor kezdődő megemlékezésen a szervező felele-
venítette az 1. világháborúhoz, annak lezárásához kötődő rácke-
resztúri és személyes, családi kötődését. Az irodalmi műsort az 
5. a és 7. a tanulói adták.  
     Egy kis vidámság is bőven belefér iskolai életünkbe: megér-
kezett 1982-ből E. T., a földönkívüli az 5. b osztályba, a gyere-
kek nagy örömére. 
     Szent Márton-napi projekt keretében emlékeztünk meg a 
régi, évszázados hagyományainkról és Márton-napi szokásaink-
ról. 

     Az idén a 7. a és 7. b osztály tanulói részt vehetnek a 2022. 
november 28-29-30-i Erzsébet-Karácsony Tábor programja-
in. Izgalmas és tartalmas foglalkozások (sor- és váltóverseny,  
vb-meccsek, cirkuszi előadás, lézerharc, korcsolyapálya, egész 
napi finomságok, linzer, puszedli, Mikulás-csomag, Oláh Gergő-
koncert) és sok-sok mosolygós arc jellemezte az újabb kirándu-
lásunkat. 
     A fogyasztói tudatosság tematikus hetében a téma változatos 
feldolgozásával ismerkedhettek meg tanulóink: az egészséges 
és tudatos vásárlással, táplálkozással. „A Fogyasztói tudatos-
ságra nevelő iskola megtisztelő címmel az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium (ITM) azon iskolák fiatal fogyasztókért tett 
intézkedéseit, hozzáállását kívánja értékelni, amellyel az iskolák 
a tanulóik között a fenntartható tudatos fogyasztói szemlélet 
általánossá válásához, a fogyasztóbarát vállalkozói szemlélet 
terjesztéséhez és a fiatal fogyasztók gyakorlatban használható 
ismereteinek a bővítéséhez járulnak hozzá.” 
     Az idei tanévben a 7. és 8. osztályban biológia és kémia 
tanórán a tudatos vásárló feladatlapot töltötték ki a tanulók páros 
munkában. Beszélgettünk a fogyasztóvédelem jelentőségéről. A 
földrajzórákon ezen a héten internetes kutatómunkát végeztünk 
az ökocímkékkel kapcsolatban. Ezután plakátot készítettünk. A 
7. osztállyal fizikaórán megnéztük és leolvastuk az intézmény 
villanyóráját és gázóráját. Tisztáztuk a kWh és MJ fogalmát. 
Villanyszámlát elemeztünk a fogyasztó adatainak kitörlésével. 
Beszélgettünk a víz-, melegvíz- és áramfogyasztási szokásokról. 
Példákat gyűjtöttünk az észszerű használatról. Az iskola melletti 
kisboltba előzetes egyeztetéssel és engedéllyel ellátogattunk a 
hatodikos szakkörösökkel. Az itt dolgozó Ircsi nénivel interjút 
készítettünk. A témahét nagyon tartalmas volt, változatos prog-
ramokkal. A tanulók sok hasznos információhoz jutottak.  
     A 3. évfolyam tanulói a Hagyományok Házában meghirdetett 
adventi rajzpályázatára készültek munkáikkal. 
     Kosárpalánta versenyen vehettek részt tanulóink Bicskén. 
Köszönjük a szülőknek az utazásban való segítséget és a szur-
kolást. Öröm látni a gyerekek fejlődését, az örömöt, az elszánt-
ságot és felszabadult játékot. Mindez felbecsülhetetlen! 

Martonvásáron gyermekeink részt vettek a Kölyökatlétika Egye-
sületi versenyen, amelyen 4. helyezést értek el. Gratulálunk. 
November hónapunk a szakmai megújulás jegyében telt el, s 
készülünk a hűvös-fagyos december szívet melengető, progra-
mokban gazdag programjaira, amelyre várjuk Önt és kedves 
Családját. Mindannyiuknak örömteli várakozást és adventi ké-
szülődést kívánok.  
 

Fux István igazgató 
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Novemberben történt 
 

 

Az Iskolakert Pályázat révén a 10 000 forint Oázis vásárlási 
utalványunkon három gyümölcsfát sikerült beszerezni, és a 
negyedik gyümölcsfát Patatics Krisztián szülőnek köszönjük. 
Köszönjük, hogy elhozta, és elültette kertünkben. 
     2022. november 8-án „A kreativitás fejlesztése a vizuális 
nevelésben” címmel rendhagyó órán jártunk a Ráckeresztúri 
Petőfi Sándor Általános Iskolában. Ezúton köszönjük, hogy mi is 
részt vehettünk ezen a szakmai képzésen. 
     Óvodánk pályázott az idei évben „A legszebb konyhakertek” 
– Magyarország legszebb konyhakertjei címre. Köszönjük szé-
pen az elismerő oklevelet! 
     2022. november 7–11.: Egészséghét. Minden csoportban az 
egészséges életmód jegyében zajlottak játékos kezdeményezé-
sek: gyümölcs- és zöldségsalátákat készítettünk, sütöttünk tö-
köt, almáspitét. 
     2022. november 10.: Köszönjük, hogy részt vettek tökfaragó 
versenyünkön! Minden részvevő oklevet és díjat kapott: 1. he-
lyezett: Üveges Léna E.; 2. helyezett: Kállai Szilveszter; 3. he-
lyezett: György Milán. A Legviccesebb kategória nyertese: Nap-
sugár csoport; Szalai Matteó O. A Legijesztőbb kategória nyerte-
se: Patatics Ajsa V.; Kovács Zalán M. és Kovács Zoé M. A Leg-
mosolygósabb kategória nyertese: Kléman Szófia H. és Kállai 
Szilveszter. A Legkreatívabb kategória nyertesei: Baki Bálint és 
Kléman Dominik Zs. A Leglyukasabb kategória nyertese: Schaf-
fer Eszter és Leicinger Nimród. Gratulálunk mindenkinek, és 
köszönjük a szülők segítségét! 

A IV. Csülökfőző és Pálinkafesztiválon óvodánk különdíjat kapott 
Jónás Norbert séf úrtól. Köszönjük támogatását, hogy tökből 
készült finom és csodaszép ételekkel, kóstolóval vendégelte 
meg óvodánk kicsinyeit és nagyjait. Hatalmas nagy meglepetés 
és öröm volt a gyermekeknek a sok finomság. 
     2022. november 11-én, Márton napján a Makk Marci csoport 
a folyosónkon lámpás felvonulással, libás játékokkal, versekkel, 
énekekkel, közmondásokkal kápráztatta el az óvodai csoporto-
kat. A csoportok a játékokba bekapcsolódva ünnepeltek, és a 
végén libazsíros falatkákat kóstolhattak meg, amit a Makk Marci 
csoport készített. 
     Márton-napi régi mondásokat hallhattunk, például: Aki     
Márton-napon libát nem eszik, egész évben éhezik. S elhangzott 
Szent Márton története is: Szent Márton, aki már fiatalkorában is 
nagylelkűségéről és jóakaratáról volt híres – segítette a szegé-
nyeket, elesetteket és betegeket, az emberek ezért pedig oly-
annyira szerették, hogy püspökké akarták avatni, de ő elbújt egy 
libaólba, ahol az állatok hangoskodásukkal azonnal lebuktatták, 
így Márton püspök, majd később szent lett. Márton-napon régen 
a hízott libát el kellett fogyasztani, mert másnap kezdődött a 
negyvennapos böjt. Köszönjük szépen a csoportnak a szép 
műsort, nagyon jól éreztük magunkat! 

2022. november 25-én advent első hétvégéjéhez közeledve a 
gyerekekkel közösen mi is meggyújtottuk az első gyertyát. „Kis 
koszorún gyertya ég – / üljük hát körül! / Ennyi tűz is épp elég /
annak, ki örül!” (Szabó T. Anna: Gyertya)    

Gáborné Kutasi Katalin intézményvezető 

A Mosoly Óvodában mindig is nagy figyelmet fordítottak a fenn-
tartható fejlődésre, az újrahasznosításra. Idén az Európai Hulla-
dékcsökkentési Héten számos remek programot szerveztek. 
     „Az Európai Hulladékcsökkentési Hét elnevezésű programot 
november utolsó hetében rendezik meg, melyhez intézményünk 
is már több éve csatlakozik. Egy teljes héten keresztül ötleteink-
kel szeretnénk felhívni nemcsak a gyerekek, hanem a szülők 
figyelmét a tudatos hulladékgazdálkodásra, a hulladék keletke-
zésének megelőzésére, a termékek újrahasználatára, valamint 
az anyagok újrahasznosításának fontosságára. Arra próbáljuk 
ösztönözni a szülőket, hogy az élhetőbb, tisztább környezet és a 
környezetkímélőbb életmód érdekében tudatosan figyeljenek a 
mindennapi szokásaikra” – emelte ki a program lényegét Gábor-
né Kutasi Katalin intézményvezető. Az óvoda mottója ebben az 
évben: Tudatosan, mosolygósan! 
     Az óvoda dolgozói ezen a héten kiemelt figyelmet fordítottak 
a csoportokban a társadalmi és természeti környezethez fűződő 
érzelmi viszony kialakítására. Arra törekedtek, hogy megismer-
tessék a gyerekekkel a textilt és annak újrahasznosítását, me-
lyet kreatív módon, a készségfejlesztést előtérbe helyezve tet-
ték, különféle alkotásokat létrehozva. Az óvodavezetőtől meg-
tudtuk, hogy elsősorban a fenntartható fogyasztás és a körforgá-
sos gazdaság jelentőségére, a ruhaipar ökológiai lábnyomának 
csökkentésére kívánták felhívni a figyelmet.  
     Egyik nap Herkli Istvánné Marika foglalkozott a gyerekekkel, 
aki a textil fenyőfa díszítését mutatta be a kicsiknek. A második 
napon a Szegedi Látványszínház lépett fel az oviban. A Pötyi és 
a legjobb gazdi című előadásban a környezet tisztán tartására 
és az állatok védelmére hívták fel a figyelmet. Szerdán a zokni 
újrahasznosítása állt a középpontban, majd pedig a textil sokol-
dalú felhasználása. Kreatív alkotások születtek, ráadásul a szü-
lők bevonásával, közreműködésével. A hét folyamán ruhabörzét 
is tartottak, a megmaradt ruhákat felajánlották a Védőnői     
Szolgálatnak. 
     Gáborné Kutasi Katalin elmondta, hogy a szülők támogatása 
nélkül nem jöhetett volna létre a kiállítás, melyen elsősorban az 
ügyes kezű kollégák munkái tekinthetők meg. A gyerekek öröm-
mel vitték haza alkotásaikat, néhány darab a csoportszobákat 
díszíti. Hangsúlyozta, hogy az fontosnak tartják a hulladékcsök-
kentést és újrahasznosítást. Munkaruháik ingekből és farmer 
anyagok újrahasznosításával készültek. Néhány bútort a szülők 
újítottak fel. Az óvoda idén harmadik alkalommal is elnyerte a 
környezetvédelemért és az oktatásért felelős tárcák Zöld Óvoda 
minősítését.                                                                              GÁ 

MOSOLY HÍREK 
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Fénylő finomságunk, a méz II. 
 

Több mint százfajta mézet tudnak előállítani a szorgos kis mé-
hecskék. Már az ókorban ismerték és fogyasztották a mézet, 
valójában akkor még csak csemegeként, viszont később egyre 
több jótékony hatására derült fény, ezért egyre népszerűbbé 
vált. Manapság már hetvenféle jótékony hatást tartanak nyilván.  
A méz gyógyító hatásával foglalkozó terápiának külön neve is 
van, ez az apiterápia. 
     Ezt a ragyogó aranyló kincset már a sumérok, a görögök és 
az egyiptomiak is gyógyhatása miatt fogyasztották. Négyötöd 
része glükózból és fruktózból áll, de emellett rengeteg ásványi 
anyagot, többek között kalciumot, rezet, vasat, magnéziumot, 
mangánt, foszfort, káliumot, nátriumot és cinket, valamint C-
vitamint és a B-vitaminok közül is sokfélét tartalmaz.  
     Miért fogyasszunk mézet? 
     Baktériumölő hatása miatt (a háborúkban a sérülések kezelé-
sére is alkalmazták). 
     Fájdalomcsillapító és köptető hatása okán a házipatika ré-
szeként tartják otthon, ám csak akkor fejti ki jótékony hatását, ha 
megfelelően alkalmazzuk. Nem szabad melegíteni, mikrohullá-
mú sütőbe tenni. Antibakteriális hatását a benne lévő aroma-
anyagnak és káliumtartalmának köszönhetjük. Savas pH-ja sem 
kedvez a baktériumoknak.  
     A méz jótékonyan hat az izomzat, sőt a szívizomzat működé-
sére, segíti az emésztést, tisztítja a vért, serkenti a vérkeringést, 
csökkenti a vérnyomást, stresszcsökkentő hatása van. Ajánlott 
egy kávéskanál mézet elszopogatunk mindennap. Refluxellenes 
hatása van. Hasmenés ellen is alkalmazzák, hiszen a hasme-
néskor elvesztett elektrolitokat gyorsan lehet a mézzel pótolni. 
Bőrgyulladások kezelésére nagyszerűen alkalmazzák antibakte-
riális hatása miatt. 
     Milyen betegségre milyen mézet együnk? 
     Akácméz: méregtelenítő, májkímélő, immunerősítő, csont-
esősítő, a felső légúti tüneteket jól csökkenti, az emésztési zava-
rokra pozitívan hat. 
     Repceméz: gyomorsav túltengés ellen, fertőtlenítő, gyulla-
dáscsökkentő, vérszegénység ellen. Napraforgóméz: prosztata 
problémákra. Levendulaméz: vesetisztításra, vesebajok kezelé-
sére, bélférgesség esetén, álmatlanság vagy idegnyugtatásra, 
epeműködést fokozó.  
     Selyemfű: vérnyomás-szabályozó, égési sérülések és seb-
gyógyításra esetén is alkalmazzák. 
     Vegyes virágméz: összetett hatása van, a benne lévő több-
fajta virágnak köszönhetően, immunerősítő, fertőtlenítő, sebgyó-
gyító, bőrápoló. 
     Fenyőméz: vízhajó és vízelhajtó hatása van, csonterősítő, 
légúttisztító, nehéz fizikai munkát végző embereknek ajánlott 
fogyasztani. A magas ásványi anyag tartalma miatt a virágporra 
allergiások is fogyaszthatják. 
     Gesztenyeméz: rendszeres fogyasztása segít elkerülni a 
trombózis kialakulását, visszértágulat mérséklésére alkalmas, 
vérszegénység ellen, álmatlanság ellen, étvágytalanság ellen, 
általános immunerősítő, szíverősítő, nemi szervi gyulladások 
esetén is alkalmazandó, potencianövelő, szorongásoldó. 

Hársméz: köhögésre és hörghurutra kiváló, lázas betegség-
re, gyulladáscsökkentő, felső légúti betegségek esetén. 
Baktériumölő, görcsoldó, magas kolintartalma miatt érelme-
szesedés ellen hat, álmatlanság és emésztési zavarok 
ellen, vértisztító, szívműködés szabályozó.  
     Galagonyaméz: szív és érrendszeri betegségek kezelé-
sére, keringési zavarok esetén, szívinfarktus megelőzésre, 
csökkenti a szívizomgörcsöt, csökkenti a pulzust, csökkenti 
a koleszterinszintet.  
     A méz 80%-a egyszerű szőlőcukor, ez azt jelenti, hogy 
hamar felszívódik, kíméli a hasnyálmirigyet és a májat. 
Cukorbetegnek, ha leesik a vércukra vagy elájul, érdemes 
cukros víz helyet egy cseppet kenni a szájpadlására, mert 
onnan nagyon hamar felszívódik. Más esetben a cukorbe-
tegeknek nem ajánlott fogyasztani mézet! Egészséges 
embernek is egy teáskanálnál többet nem javasolt fogyasz-
tani. Nyugtató elalvást megkönnyítő hatása este, amikor 
egy pohár langyos tejbe egy kávéskanál mézet teszünk, és 
azt elalvás előtt nyugodt körülmények között elfogyasztjuk. 
Mézet forralni nem szabad, mert akkor a benne lévő ásvá-
nyi anyagok elvesznek.  
     A méznek nemcsak belsőleges, de külső bőrápoló hatása is 
ismert. Egy borsónyi mennyiségű mézet ha szétkenünk az ar-
cunkon, akkor az, puha bársonyossá válik. Pozitív szerepe van 
a méznek a potenciára is, már a római és görög fürdőkben is 
alkalmazták. Mézes vizet küldtek a kiszemelt választottnak, ha 
az elfogadta, akkor kezdődhetett az udvarlás. Hazánkban, ha a 
lányos háznál mézes pogácsával kínálták meg a férfit, azt jelen-
tette, hogy szívesen látják a házban. 
     Nemrég olvastam még egy érdekességet a mézről. Távol-
Keleten a mézeshetek tényleg mézes hetek, ugyanis a házas-
ság előtti éjszakán a férfit keményen megdolgoztatják. A meny-
asszony testét mézzel kenik be, ettől kell a férfinak megszabadí-
tani a lelendő feleségét kizárólag az ajkaival. A bátortalanabb 
fiatalemberekkel mézes nászbort is itatnak, ami rövid idő után 
már ki is fejti jótékony hatását.  
     Fontos tudni, hogy egyéves kor alatti gyerekek nem fogyaszt-
hatnak mézet. Clostridium botulinum nevű baktériumot tartalmaz 
ugyanis, ami arra érzékeny kisgyermekeknél vagy éretlen ideg-
rendszer vagy bélrendszer esetén botulizmust tud okozni. 
 

Minden Kedves Olvasónak örömökben gazdag békés      
boldog karácsonyt és nagyon boldog új esztendőt kívánok! 

 

Peszter Zsuzsanna védőnő 
A kép forrása: hellovidek.hu  
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Mézes kuglóf 
5 tojás, 12 dkg porcukor, 20 dkg langyos méz, 20 dkg liszt, 1/2 
csomag sütőpor, fahéj, őrölt szegfűszeg, vaj a forma kikenésé-
hez. A tojásfehérjéket a cukorral kemény habbá verjük, hozzá-
adjuk a sárgákat is, majd a langyos mézet belecsorgatjuk. A 
lisztet beleszitáljuk a tojásos-mézes masszába, és 1 kiskanál 
fahéjat és őrölt szegfűszeget is adunk a tésztához. Az egészet 
összeforgatjuk, majd a légies krémet kivajazott kuglófformába 
töltjük és 130 fokon 40 perc alatt készre sütjük. Díszítésként 
csorgassunk a tetejére mézet. 
 
Diákkenyér 
3 tojás, 20 dkg porcukor, 5 evőkanál méz, késhegynyi fahéj, 
pici szegfűszeg, 10 dkg durvára vágott dió, 1 csomag sütőpor, 
20 dkg liszt. 
A tojásokat, a cukrot, a mézet fehéredésig keverjük, hozzáad-
juk a fűszereket a diót a sütőport és a lisztet. Simára keverjük, 
majd sütőpapírral bélelt tepsibe 180 fokon 25-30 perc alatt 
megsütjük. 
A dió helyett mandulát vagy mogyorót is lehet bele tenni vala-
mint még csokidarabokat és aszalt gyümölcsdarabokat is.  
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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. 

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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Zimándújfalu (Zimandu Nou) – Egy előadás 
 

Az egyetemi évek alatt volt egy kis együttesünk, csak magyarul énekeltünk, több esetben megzenésített verseket. Ez az együttes 
négy főből állt, három gitáros és egy énekes lány képezte. A magyar egyetemisták között ismertek voltunk. Az együttes érdekessé-

ge az volt, ahogy megtaláltuk egymást, és néhány próba után már teljesen egy „húron pendül-
tünk”. Ottó, a legnehezebb gitáros, aki benne volt a Temes megyei kajak válogatottban, mon-
danom sem kell, olyan keze (tenyere) volt, hogy ha rátette egy normál tányérra, az elveszett 
benne. Az építészeti egyetemről jött az együttesbe. Gitáros, énekes.  
     Enikő, az énekes lány a villamos mérnöki egyetemről került oda, nem tudom, milyen úton, 
mert előttem érkezett az együttesbe. Szép hangja volt, de az általunk generált hülyeségekben 
csak ritkán vett részt. Loránd, a másik gitáros és énekes, ő volt a nagy mókamester. A gé-
pészmérnöki karról vetődött az együttesbe. Állandóan bukásra állt valamilyen tantárgyból, de 
ez különösképpen nem zavarta. Ők hárman voltak az alapítótagok. Egyszer meghallottak 
engem egy fellépésem alkalmával, és akkor kerestek meg, hogy a klasszikus gitár mellett nem 
volna-e kedvem csatlakozni hozzájuk. Így csapódtam hozzájuk, a hegesztő mérnöki karról. Így 
zenéltünk, felléptünk, sikeres banda voltunk. Készítettünk stúdiófelvételeket, amiket az egye-
temi rádió rendszeresen műsorára tűzött. Nem tudom, hogyan gabajodtunk az egyetemi szín-
játszó csoportba, de azon vettük észre magunkat, hogy egyre többet vagyunk foglalkoztatva 
általuk. Ez egy komoly csoport volt, hiszen a színdarabokat a temesvári nagyszínház profi 
színészei rendezték, illetve tanították be. Egyszer jött egy zenés darab, aminek nagyon mo-
dern rendezése volt, ugyanis a rendező kitalálta, hogy a három gitáros egy kétágú létrán fog-
laljon helyett, és onnan zenéljenek. Nem is volt ezzel semmi baj, csak amikor már milliószor 

elpróbáltuk a darabot, kezdtük unni. Így jött el az első előadás, ami Zimándújfalván került színre. Ez mindig törvényszerű volt, hogy 
az új darabot valahol vidéken mutatják be először, és csak ezután jöhettek a nagy városok, mint Temesvár, Arad, Resica stb. Szó-
val itt vagyunk Zimándon (a köznyelvben mindenki csak így ismeri a 
települést). Megérkezésünk után nekünk nem kellett sem pakolni, 
sem átöltözni, így átmentünk a kultúrházzal szemben lévő kocsmába, 
ismerkedni a helyi szeszesitalokkal. Sokan voltak, és a beszélgeté-
sükből, miszerint a szomszédban cirkusz lesz, kiderült, hogy a mi 
előadásunkra jöttek. 
 
Elkezdődött az előadás. A végefele mi már nagyon untuk. A létrán 
legfelül Ottó ült, én voltam középütt, és Lóri volt legalul. Egyszer csak 
Lóri felnéz rám, és int, hogy hintáztassuk meg egy kicsit Ottót. Nekem 
sem kellett kétszer mondani. Elkezdtünk ütemesen mozogni, jobbra-
balra. Ottó hamar észrevette, hogy milyen merényletre készülünk, így 

már súgja is, „ne mar-
háskodjatok, fel fogunk borulni”. Mi persze nem hallgattunk rá, csak hintáztunk, hin-
táztunk. A létra egyre jobban kilengett, már annyira, hogy én középen már felkészül-
tem, hogy ha borulunk, hogyan ugorjak le. Az előadás közben persze ment. A létra 
már el-elhagyta kilengéskor a talajt. Addig-addig hintáztunk, míg egyszer csak bekö-
vetkezett az, ami várható volt. A létra kilendült, de már nem tért vissza. Én már majd-
nem ugrottam, de a létra így ferdén megállt, és nem borult tovább. Nem mertem fel-
nézni, mert tudtam, hogy Ottó csinált valamit, és attól féltem, hogy ha meglátom, el-
kezdek röhögni, és elcseszem az előadást. De a kíváncsiság nagy úr, felkészültem, 
bármit látok is, nem fogok röhögni. Így hát felnéztem. Ottó a két lábával tartotta a 
létrát, kézzel meg megkapaszkodott egy olyan vasrúdba, amire a díszleteket szokták 
rögzíteni. Hát nem röhögtem, de cserébe olyan gyomorgörcsöm lett, hogy azt sem 
tudtam, hogy fogjam a gitáromat, ráadásul rohamosan közeledett az utolsó dalunk, 
amit még el kellett játszanunk. Ottó kiesett, mert ő a létrát tartotta, maradtunk ketten 
Lórival, meg két gyomorgörccsel, mert Lóri is felnézett, és kb. úgy járt mint én. Hát 
mondhatom, életem legnehezebb darabját kellett elénekelni, de valahogy sikerült. 
Vége. A függöny összement, ezután a közönség csak egy nagy csattanást hallott. 
Lórival leültünk a színpad egyik sarkába, és öt percig a hasunkat fogtuk, és jajgatva 
röhögtünk. A legviccesebb az volt, hogy a közönség soraiban ülő „hazai” kísérőket 

kérdezve semmit nem vettek észre az egészből. Ők a darabra összpontosítottak, és az, hogy egy kicsit ferde létrán adtuk elő az 
utolsó számot, úgy vették, hogy az úgy van jól. 

OLVASÓLÁMPA 
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„Isten veled és gyöngyharmat, Bercikém” 
 

Az Időfutár-sorozat hajdan nagy élményt jelentett, rend-
szeresen hallgattuk a rádióban, ráadásul később egy 
nem mindennapi körző a családi legendáriumba is be-
került, amit a lányom az apukájának köszönhetően a 
soproni bányászati múzeumban talált meg. Akkor a mi 
életünkben is elkezdődött valamiféle különleges idő-
utazás. Azóta kiemelt figyelemmel követem a soroza-
tot, és örömmel vettem, hogy ezúttal épp a számomra 
kedves városban, Szegeden játszódik a történet. 
     Vészits Andrea spin-offja remekül illeszkedik az 
eredeti koncepcióba. Adva van a hadron, amivel át 
lehet jutni másik korszakokba. Persze semmi nem lehet 
tökéletes, ugyanis Tekla anyukája, Pusztai professzor 
egy-két alkatrészt elrejtett annak reményében, hogy 
senki ne akarjon és ne tudjon időutazni… De az embe-
ri kíváncsisággal és találékonysággal nem számolt. Meg 
azzal sem, hogy minden tuti terv csődöt mondhat egy-
szer. Az időutazás tehát minden óvintézkedés ellenére 
újra megtörtént. Ott kezdődött, hogy amikor Bór Tek-
la füstszagot érzett, és benyitott a gardróbszekrénybe, a 
szivarozó Móra Ferenccel találta szemben magát. Nos. 
A nem mindennapi élmény némiképp sokkolta a lányt, 
azután kíváncsivá tette, majd pedig kicsinykét forrófe-
jűvé. Ha számításba vesszük, hogy a szerző Móra déd-
unokája, talán másképp olvassuk a regényt, de még ez 
sem biztos, ugyanis a rendkívül fordulatos és olykor 
fájdalmasan kacagtató kalandok felejtetik e háttértu-
dást. Bennem legalábbis a Szeged iránti nosztalgia éledt 
föl, meg a gyerekkori könyvélmények, amiket a Móra-
mesék meg a róla szóló életrajzi regény, a Móra igazgató 
úr jelentett.  
     A kötet lenyűgöző, már csak azért is, mert majd-
nem boszorkányégetést is láthatunk – természetesen 
csak lelki szemeinkkel. A szerző remekül elegyíti a tör-
ténelmi tudást a fantáziával, a régi szegedi legendákat a 
valós Móra-életrajzzal. Különösen az 1973-ba kevere-
dett páros – Móra és Tekla – kalandjai tetszenek, na-
gyon plasztikusan ábrázolja az író az akkori viszonyo-
kat. A besúgó, önként kémkedő Orbánné, a civil ruhás 
kopók alakját vagy épp a hideg-rideg, személyi igazol-
ványt követelő hivatalnokot a sajtóházban. Érdekes 
módon sokkal rokonszenvesebb az 1728-as évben hó-
hérként ténykedő Izsák úr – aki Móra zsebórájának 

szerkezetét látva sírva fakadt – és fia, Zsák figurája, 
akik megsejtik Móra tehetségét, és követelik tőle a tör-
téneteket, miközben szabotálják az ítéletet, a boszor-
kányégetést. Az Aranykoporsó egyes fejezetei tökélete-
sen illeszkednek a regénybe, remélhetőleg e különlege-
sen kalandos megoldásnak köszönhetően mind többen 
olvassák majd újra a száznegyvenhárom évvel ezelőtt 
született Móra Ferenc írásait is. 
      Vészits Andrea miközben maradandó és nem min-
dennapi emléket állít dédnagyapjának, igazi huszon-
egyedik századi történetet ír, ami tökéletesen illeszke-
dik a szerzőtársaival megalkotott Időfutár-sorozathoz. 
Fontos szerep jut a már jól ismert négylábú, vöröses 
szőrű Schrödingernek, és 
bekapcsolódik a képbe 
Russzó is, az éjfélkor és 
fényes nappal is kukoré-
kolni képes vörös tollú 
kakas. Az egyik rokon, 
Etica pedig igazi gyöngy-
szem. Az egyik legszeret-
hetőbb karakter a könyv-
ben. Fájdalmasan moso-
lyodik el az ember arra a 
k i j e l en t ésére ,  hogy 
„Csillagom, én csak bo-
lond vagyok, de nem  
hülye.” (268.) 
     Ami számomra a leg-
rokonszenvesebb a kötetben, az nem is annyira az elő-
re kiszámíthatatlan időutazás meg a sok-sok váratlan 
kaland, hanem az író, régész Móra Ferenc élettörténe-
te. Meg persze a megelevenedő régi-új Szeged. A    
Hámán Kató utcától, a Lloydtól a Marx/Mars térig. Az 
sem elhanyagolható persze, hogy Tekla találékonysága 
és a közveszélyes munkakerülő státuszban leledző, az 
orvosira a rossz káderlapja miatt fel nem vett Máriusz 
önzetlen segítőkészsége nélkül nem zökkenne helyére 
az idő, még ha némiképp bele is pancsolnak olykor a 
múltbeli eseményekbe. A kedvencem, amikor a már 
mintegy négy évtizede halott, mégis eleven Móra a Du-
gonics téren sok-sok ember gyűrűjében sétáló ősz hajú, 
idős professzor (no ki ő?) fülébe súgja a csak kettejük 
által ismert mondatot: „Isten veled és gyöngyharmat, 
Bercikém!” (238.)  

GÁ 
 

(A teljes írás az ÉS 2022. november 18-i számában olvasható. 
Az Időfutár-sorozat valamennyi kötete könyvtárunkból kiköl-
csönözhető.) 

www.vmk.hu 
www.fejerkszr.hu 

A könyvtár nyitvatartási rendje 
 

 

hétfő: 15.00–18.00 
kedd: zárva 
szerda: 10.00–14.00 
csütörtök: zárva  
péntek: 8.00–12.00 
szombat: zárva 
vasárnap: zárva 

Kedves Olvasóink!  
A könyvtár 2022. december 21-étől 

2023. január 5-éig zárva tart.  
Nyitás 2023. január 6-án, pénteken, 8 órakor.  

Minden kedves Olvasónknak áldott, békés karácsonyt és 
eredményes új esztendőt kívánunk! 
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LOGIKAI FEJTÖRŐ (Forrás: eduline.hu) 
Két pásztor, János és Péter találkoznak. János azt mondja Péternek: „Adj nekem egy juhot, akkor nekem  

pontosan kétszer annyi juhom lesz mint neked!” Péter azonban ezt feleli: „Nem! Jobb, ha te adsz nekem egy 
juhot, mert akkor mindkettőnknek ugyanannyi lesz.” Hány juha van Péternek és hány Jánosnak?  

Beküldési határidő: 2023. január 5. 
E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com  

. A https://www.pedagonet.com/
brain/36squares.gif webhelyen megtekinthető a megoldás magyarázata. Tizenegy helyes megfejtés érkezett. 

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

Hagyomány és új ízek  
karácsonykor 

 

Minden ünnepnek vannak tradici-
onális, és ősi, több jelentéssel 
bíró hagyományos ételei, italai. 
Ezek között vannak szakrális, 
szimbolikus ételek és persze ma 

már, mikor egyre kevésbé szól az ünnep a vallásról vagy a 
természettel való együttélésről, termékenységi varázsla-
tokról, a finom, különleges, valóban ünnepi, kissé hétköz-
napoktól eltérő ételekről. Minden családnak, de tájegység-
nek és persze országnak megvan a maga hagyománya, 
és hogy mit tesz az ünnepi asztalra.  
     Vannak, akik nagyon sarkosan ragaszkodnak a szüleik, 
nagyszüleik által tartott szokásokhoz, mások pedig szeret-
nek újdonságokat kipróbálni, és saját szokásokat kialakíta-
ni. Magyarországon karácsonyra esik az éves halfogyasz-
tás legnagyobb része, sajnos kevés halat eszünk, és ilyen-
kor is inkább a zsírosabb pontyot választjuk. Nálunk a 
karácsony halászlé nélkül elkép-
zelhetetlen, és persze rántott 
pontyszelet is készül, krump-
lisalátával. Sok családban bizto-
san van töltött káposzta, esetleg 
hurka, kolbász, főleg, ha ilyen-
korra időzítik a disznótort.  
     Halból már jó pár éve lehet 
kapni különlegesebbeket is, 
tengeri halakat, rákot, lazacot. 
Gyors és különleges előétel 
lehet belőle, fehérboros, fokhagymás mártásban pillanatok 
alatt megvan akár a lazac, akár a rák. Tésztával vagy pirí-
tóssal tálaljuk. Ezek azok, amiket leginkább ilyenkor, ün-
nepek idején engedünk meg magunknak. Ismerek olyan 
családot, aki soha nem hagyja ki, hogy kacsát süssön, és 
arra gyűljenek össze. Egész pulykát sütni talán nem min-
denképp kell, de egy pulykacomb, tűzdelt pulykamell fű-
szerekkel, többféle izgalmasabb körettel már teljesen 
megugorható kezdőknek és középhaladóknak. Egyik ked-
venc köret, ami számomra újdonság volt, az édesburgo-
nya. Egyik szuper tulajdonsága, hogy nem kell hámozni, 
és ráadásul sokkal gyorsabban megsül, mint a mi hagyo-
mányos krumplink. Hasábokra vágom, só, bors, zsálya és 
rozmaring ágak mennek rá, olívaolaj. 250 fokos sütőben 
fél óra alatt puhára sül. Édeskés, ezért aztán a zsírosabb 

húsok, vagy töményebb, tartalmasabb vegetáriánus fasírt 
mellé kiváló.  
     Mivel a családban és a barátok között is van, aki egyál-
talán nem fogyaszt állati eredetű alapanyagokat az étke-
zésében, érdekes lehet az is, hogy ha valami hagyomá-
nyos ételt akarunk vegánosítani. Töltött káposztát egysze-
rűen lehet húspótló borsófehérjével készíteni, ízben és 
állagában megtévesztésig hasonló lesz a végeredmény. A 
halászlé is igen kreatívan készülhet csupán zöldségek 
felhasználásával, padlizsán helyettesíti a paprikás-
hagymás lében a halat állagban és látványban is. Ügye-
sen lehet pontypatkó alakúra vágni a padlizsánt.  
     Sokan persze a desszertet, az édességet várják legin-
kább. Mákos, diós sütemények, töményebb, vajas, csoko-
ládés torták gyakran kerülnek ilyenkor az asztalra. Hiszen 
mindezek a gazdagság, a jólét szimbólumai is. Gyors po-
hárkrémek készülhetnek gesztenyemassza segítségével, 
azoknak, akik nem akarják az egész napot a bejgli techni-
kásabb és igen időigényes elkészítésével tölteni. A masz-
szát keverjük ki mascarponéval, cukorral, habosítsuk fel, 

kekszrétegekkel, és pár szem 
meggyel vagy más gyümölcs-
csel rétegezzük. Néha muszáj 
magunkon segíteni gyorsabb, 
de mégis mutatós, és ünnepi 
hangulatot adó finomságokkal. 
És persze ilyenkor jöhetnek a 
meleg italok, az esti teázások, 
forró csokik. Teából lehet vá-
lasztani olyat, amiben nincs 
koffein, ilyenek a gyümölcste-

ák, amiket valóban szárított gyümölcsökből, hibiszkusz 
virágból kevernek. Ne tévesszenek meg minket az aromá-
val készült fekete tea alapú filteres teák. Mézzel, citrom-
mal ízesítve karácsonyeste is asztalra kerülhet, gyerekek, 
idősebbek vagy autóval érkező vendégek örömére. Ha 
lehet kis alkohol is az italban, akkor nagyon jóleshet társa-
ságban forralt bor is. Itt sem árt, hogy ha jobb minőségű 
bort választunk, mert fejfájós lehet a másnap, még kis 
mennyiség fogyasztásától is. Szegfűszeg, fahéj, bors, 
gyömbér, citrom, narancs és némi cukor megy a borba. 
Egy jó kiadós vacsora után, hóesésben állva, forró italokat 
kortyolva, jó társaságban.  
     Boldog karácsonyt! 

Katona Anita 
A kép forrása: mindmegette.hu 
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Pammer Endre  
Emlékverseny 

 

2022. november 12-én a martonvásári, a váli és a rácke-
resztúri sakkozók, sőt a megyéből sok vendégsakkozó is 
összegyűlt a martonvásári Brunszvik–Beethoven Kulturális 
Központban, hogy részt vegyen a nagy múltra visszatekintő 
Pammer Endre Emlékversenyen. A versenyzők három kor-
csoportban indulhattak: alsós iskolás és óvodás, felsős isko-
lás és felnőtt. A reggel 9 órai kezdésnél 44 játékos várta, 
hogy elkezdődjön az első játszma. A megnyitót a verseny 
egyik fő szervezője, Dolinka Zsolt és Martonvásár polgár-
mestere, dr. Szabó Tibor úr nyitotta meg ünnepélyesen. A 
verseny hatfordulós úgynevezett svájci rendszerben zajlott. 
A verseny szabályosságáért Katona Ferenc FIDE verseny-
bíró felelt, akinek a munkáját segédbíróként Szabó Anna és 
Bakacs János segítette. Minden korosztályban nemenként 
az első három helyezett kapott érmet, és az összetettben 
elsők pedig kupát is. Járásunk csapatából a MartonVál Sakk 
Clubból az alsósok között a lányoknál Bakacs Liza Emili 3. 
lett, a fiúknál Bakacs Ábel Márton pedig 6. A felsős lányok-
nál Fodor-Adorjáni Lilla 3. lett, a fiúknál Kaszab Lázár    
Bonifác 4., Tomasits Mihály 7. és Tóth Kolos 9. helyezést 
ért el. Kaszab Lázár Bonifác a legjobb helyi ifjúsági játékos-
ként a „Helyi tehetség” különdíjat is kiérdemelte. A felnőttek 
között a helyi versenyzők közül a legjobban Berzy Lajos 
szerepelt, aki a második helyen végzett. Körtélyesi Richárd 
pedig a második legjobb ifjúsági játékos lett a felnőtt kategó-
riában, amivel szintén ezüstérmet szerzett. Jövőre újra vár-
juk a megye játékosait a hagyományos Pammer Endre  
Emlékversenyen. 
     Feladványfejtő olvasóinknak érdekes feladvánnyal ké-
szültünk. Ebben az állásban világos kettő lépésben mattot 
adhat, ha nem sajnálja az áldozatot. Hogyan fejezheti be a 
játszmát világos kettő lépésben?  
 

 
A megoldás beküldhető a martonvalsakk@freemail.hu         
e-mail-címre. Aki hat alkalommal is helyesen küld be megol-
dást a feladványokra, Magyar Sakk-világ magazint kap aján-
dékba, melyet postai úton juttatunk el hozzá. Sakkos képes-
ségeink fejlesztéséhez sakkleckék és sakkfeladványok talál-
hatók még az egyesületünk weblapján is, aminek címe: 
martonvalsakk.hu. 
 

Bakacs János MartonVál SC 

SAKK-SAROK  ÉRTÉKMÉRŐ 

Gondolatébresztő… 
 

„A lámpa nem látja önmaga fényét, 
a méz nem érzi önmaga édességét.” 

 

(Weöres Sándor) 
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Abigél – musical az Operettszínházban 
„Egy zseniális írónő könyve alapján egy zseniális történet, zseniális 

előadásban” 
 

November 24-én iskolánk felső tagozatos tanulói néhány pedagógus 
kíséretében megnézhették a nagy sikerű Abigél című musicalt a      
Budapesti Operettszínházban.  
     Az eredeti mű kiváló színpadra állítása teljesen átadta a regény va-
rázsát. Így, musical formájában előadva ez a történet még inkább csa-
logató lehet az érdeklődők számára, fülbemászó dalaival, látványos 
táncaival. 
     Maga a színház is gyönyörű, tágas előadóterme biztosan mindenkit 
magával ragadna. Az épületben megmaradt egykori tárgyak – lámpa-
szobrok, a páholysort tartó oszlopok – harmonizálnak az újonnan ké-
szült színes üvegablakokkal, tükrökkel, a nézőtéri büfé archaizáló be-
rendezési tárgyaival, a parkettával és a márványburkolattal. A nézőte-
ret a százéves csillár ragyogja be. A páholysor, az aranyozott stukkódí-
szítések, a bársonykárpittal bevont falak, a bejáratot díszítő allegorikus 
szoborfigurák látványa igazi ünneppé varázsolja a színházi estét. 
     A legtöbb diák – közülük sokan először jártak itt – számára is elbű-
völő volt a látvány s maga a színházi 
élmény is.   

 

Történetünk 1943-ban játszódik, amikor is Vitay Georgina egyik pillanatról a 
másikra pesti életét hátrahagyva, egy vidéki református internátusba kerül, 
ahová tábornok édesapja váratlanul, mindenféle magyarázat nélkül íratta őt 
be. A Matula zárt világa okán sok lemondásra kényszerül az eddig szabad, 
jóléthez szokott leány. Nehezen viseli új, kissé butácska osztálytársait, és ez 
az ellentét olyan konfliktushoz vezet, amelyben kiközösítik és árulónak titulál-
ják őt. Ezek után – míg társai Horn Micinél, a volt matulásnál időznek – ő szö-
késsel próbálkozik, de sikertelenül, ugyanis rátalál egy tanára, aki értesíti 
édesapját, és arra kéri beszéljen lányával. Vitay tábornok arra kényszerül, 
hogy elárulja neki, miért is kell ott lennie, ahol, így Gina, a kislányból egy pilla-
nat alatt felnőtté válik, önként vállalja a „rabságot”, és társaival is kibékül. Az 
intézet már nem is tűnik akkora pokolnak, mint elsőre látta, ő is részese lesz 
friss barátai világának, hagyományaikat elfogadva. Az iskola legnagyobb le-
gendája a kertben álló kőszobor alakja köré fonódik, akit a lányok Abigélnek 
neveznek. Úgy tartják, ha levelet írnak neki, és beledobják kezében tartott korsójába, kívánságuk teljesülni 
fog. Gina is segítséget kér tőle, ám Abigél már nemcsak kamaszkori gondokat old meg, hanem komoly társa-
dalmi felelősséget vállal. Gina életében is felbukkan a titkos jótevő, aki mindenkinek segít. Na, de ki lehet ez 
a rejtelmes hős?  
     „Esik a hó. Valaki jár a folyosón. Abigél... Ki vagy te, Abigél?” 
     Ez a történet nemcsak a fiatalok életét mutatja be, hanem betekintést nyújt a háború okozta nehézségek-
be is. Szívből tudom ajánlani mindenkinek!                                                                                                                              

Sörös Mira (7. a) 
 

(Szabó Magda regénye könyvtárunkból kikölcsönözhető.)  


