
 

 

Száz éve, 1922. január 3-án  
született Nemes Nagy Ágnes  

költő, író, műfordító 
 

Fák 
 

Tanulni kell. A téli fákat. 
Ahogyan talpig zúzmarásak. 
Mozdíthatatlan függönyök. 
 
Meg kell tanulni azt a sávot, 
hol a kristály már füstölög, 
és ködbe úszik át a fa,  
akár a test emlékezetbe. 
 
És a folyót a fák mögött, 
vadkacsa néma szárnyait, 
s a vakfehér, kék éjszakát, 
amelyben csuklyás tárgyak állnak, 
meg kell tanulni itt a fák 
kimondhatatlan tetteit. 

 
* 

 
Jég 

 
Belémfagy lassan a világ, 
mint téli tóba nádbugák, 
kis torlaszokban ott ragad 
egy kép, egy ág, egy égdarab – 
ha hinnék benned, hallgatag 
széttárnád meleg tenyered, 
s az két kis Napként sütne fönn 
a tél felett, a tó felett, 
hasadna jég, mozdulna hab, 
s a tárgyak felszökellve mind 
csillognának, mint a halak. 

 

Rendhagyó évértékelés 
 

Miért fáznak a nők jobban, mint a férfiak? 
 

Új év, új filmek 
 

Az okos sváb konyha 
 

Babatabló 2021  
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Szent Kereszt Gyógyszertár 
(Hősök tere 4/5.; 25/455-812) 
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00 
Gyógyszertári ügyelet

Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804) 
I. háziorvosi körzet: dr. Mihalicza    
Ingridet dr. Kasziba Lilla helyettesíti  
06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva 
Hétfő: 9.00–12.00; szerda: 8.00–12.00 
Kedd, csütörtök: 13.00–15.00 
Péntek: 9.00–13.00 
Csecsemő- és várandós tanácsadás:   
szerda: 12.00–13.00 
II. háziorvosi körzet: dr. Kasziba Lilla 
06-20/852-0350 
Asszisztens: Lőke Krisztina 
Hétfő, szerda: 13.00–15.00 
Kedd, csütörtök: 9.00–12.00 
Péntek: 9.00–13.00 
Csecsemő- és várandós tanácsadás: 
kedd, csütörtök: 8.00–9.00 
A járványveszély miatt előzetes időpont-
egyeztetés szükséges! 
 

Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
A vérvétel jelenleg szünetel! 
sFogorvos – dr. Szabó Gergely 
06-20/389-0278  
Hétfő, szerda: 14.00–19.30  
Kedd, csütörtök, péntek: 8.00–13.00  
Gyermekfogászat: kedd: 8.30–12.30 
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583 
 

Védőnői szolgálat  
I. körzet: Peszter Zsuzsannát Farkas-
né Vancsura Ildikó helyettesíti  
06-20/852-0351; 
e-mail: rackeresztur.vedono@gmail.com 
II. körzet: Farkasné Vancsura Ildikó  
06-20/225-1820; e-mail: 
vedono.rackeresztur@gmail.com 
Nőgyógyászat dr. Zsolnai Csaba

Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuáli-
san rendelő háziorvos. 
Sürgősségi betegellátás 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 órá-
ig; hétvégén szombat reggel 8-tól hétfő 
reggel 8-ig, valamint ünnepnapokon: Ercsi 
Egészségügyi Központ (Esze T. u. 14., 
06-25/492-021) 
 

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

Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.; 
telefon: 06-22/460-023)  
Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Schmitsek József)  
Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Schmitsek József) 
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808 

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

Polgárőrség: 06-70/211-6424

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

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

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

 

MENTŐK: 104            RENDŐRSÉG: 107           
 

 

TŰZOLTÓK: 105        SEGÉLYHÍVÁS: 112 

Sírhelymegváltás – Hősök tere (volt takarékszövetkezet épülete)  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Szerkesztői levél  

 

Visszatekintve az elmúlt évre csak ámulok, mennyi 
minden történt a vírushelyzet ellenére is. Ha csak a 
magam munkáját nézem… Értéktárunk négy újabb 
értékkel bővült, és további ötletekben sincs hiány. A 
Hírmondó minden hónapban megjelent, reményeim 
szerint sok érdekességgel, élvezhető tartalommal. 
Most is, mint már annyiszor az elmúlt években, mon-
dom, írom: ha ötletük, javaslatuk van, keressenek 
bizalommal.  
     A könyvtár is elérhető, bár számos nehézség adó-
dott az elmúlt hónapokban, főként az iskolaépítés 
miatt. Előbb nem volt bejárat, majd a vízellátás aka-
dozott. Bízom benne, ebben az évben megoldódnak 
a gondok, és hamarosan újra visszatérhetünk a ko-
rábbi nyitvatartási rendhez. Bízom benne, olvasóink 
nem pártolnak el tőlünk, s figyelemmel követik a 
könyvtári programokat a facebookon is. Jelenleg on-
line igyekszünk talpon maradni, és minél több érde-
kességgel szolgálni. Várunk mindenkit szeretettel, és 
ha lehet, nevezzenek majd nyereményjátékainkra. 
     Ami még örvendetes, az az, hogy most olyan új 
esztendő köszöntött ránk, ami a sok kettes miatt kü-
lönleges. Legyen 2022 sikeres, eredményes, békés. 
Legyen benne sok öröm és kevés bánat, legyen jó 
egészség, legyenek nyugalmas napjaink. Igyekezzünk 
egymást mind jobban szeretni és tisztelni, és ha kell, 
segíteni…        

 Gajdó Ágnes 
 

(A lap 16. oldalán látható babatablót Peszter Zsuzsanna védőnő 
állította össze. Köszönet érte!)  

Jótékonysági karácsonyi vásár 
 
Évek óta rendez jótékonysági karácsonyi vásárt a Rácke-
resztúri Petőfi Sándor Általános Iskola. A bevételt az osz-
tályok hasznosítják, kirándulásra, kulturális programokra 
fordítva a felajánlást. 
     Minden évben izgatottan várják a gyerekek és a felnőt-
tek is az iskola jótékonysági karácsonyi vásárát. Az elmúlt 
években a tornacsarnokban tették közszemlére portékáikat 
az árusok, ám idén az iskolafelújítás miatt a jól bevált hely-
szín kiesett, így keresni kellett valami más megoldást. Az 
önkormányzat és az iskola szülői munkaközössége arra az 
egyezségre jutott, hogy a falu főterét a vásár idejére lezár-
ják, s az osztályok és a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda kép-
viselői nyugodt körülmények között kínálhatják portékáikat.  
     Az osztályok és az árusok olyan egyedi kézműves ter-
mékekkel készültek, amikről csak álmodni lehet. A kézzel 
varrott, mosható textilszalvéta vagy a szintén textilből ké-
szült könyvjelző mellett találtunk a pultokon egyedi mintá-
val ellátott fa kulcstartót, különleges technikával fűzött 
gyöngyékszert, őszi levelekből, termésekből készült asztali 
díszeket. Az ékszerek és a fenntartható fejlődés szellemé-
ben készült, rajzzal, felirattal ellátott vászontáskák mind 
nagy népszerűségnek örvendtek. Ráadásul közben megér-
kezett a Mikulás is. Szabó József önkormányzati képviselő 
felöltötte a Mikulás-ruhát, és sok kisgyerek arcára csalt 
mosolyt. Zsákjából előkerült némi ajándék, csokoládé, sza-
loncukor, s azok a gyerekek, akik verset mondtak a Miku-
lásnak, vagy netán énekkel köszöntötték, dupla adag juta-
lomban részesültek. 
     A rendezvényen a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület is 
fellépett: ismert karácsonyi dalokat énekeltek, köztük egy 
megzenésített Ady-verset és egy svéd népdalt is. A téren 
összegyűltek örömmel dúdolták a fülbemászó dallamokat a 
dalárda tagjaival együtt. 
     Az iskola és az önkormányzat összefogásával megren-
dezett karácsonyi vásár sikerrel zárult, a gyerekek munká-
ja elnyerte méltó jutalmát (ahogyan az a mesékben törté-
nik), és senki nem távozott üres kézzel. S ami még fonto-
sabb: remélhetőleg a lelkekbe is harmónia költözött. 
 

gá 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

A református egyház ráckeresztúri drogterápiás otthona  
ügyviteli munkatársat keres. 

 

Az új munkatárs feladatai: 
- munkaügy, ágazatipótlék-igénylés, elszámolás, 
- gondozotti, beteglétszám nyilvántartása, normatívák hozzá-
rendelése, elszámolása, 
- adminisztráció, ellenőrzések koordinálása, 
- jogi, hatósági adatszolgáltatás, 
- szabályzatok, szerződések aktualizálása, 
- GDPR megfelelés, 
- fejlesztő foglalkoztatás koordinálása, 
- egyéb hozzárendelt, nem jogi és adminisztratív feladatok, 
- tervezés, elemzés, kapcsolattartás. 
Elvárások: érettségi/főiskolai végzettség; ügyviteli, adminiszt-
ratív területen szerzett tapasztalat; precíz munkavégzés, prio-
rizálás, hatékony kommunikáció, keresztyén értékrend. 
Előny: szociális, egészségügyi területen szerzett munkata-
pasztalat. 
Amit ajánlani tudunk: a 2022-ben államilag megemelt szoci-
ális munkabér, cafeteria, útiköltség-támogatás, támogató mun-
kahelyi környezet, határozott idejű munkaviszony. 
Munkaviszony kezdete: megállapodás szerint. 
A jelentkezés menete: fényképes szakmai önéletrajz és moti-

vációs levél a bérigény megjelölésével „ügyviteli munkatárs” 
jeligére az eszter@kimm.hu címre. 



4                                                                                                                                  2022. január 

 

Rendhagyó évértékelés 
Tisztelt Ráckeresztúriak, tisztelt Lakosság! 

 

2020 szó szerint világméretű változásokat hozott, ami erő-
sen próbára tette alkalmazkodó és tűrőképességünket úgy 
egyéni, mint társadalmi szinten. 
     A koronavírus-járványhelyzet miatt 2020-ban nem ke-
rülhetett sor még közmeghallgatásra sem, ezért most az 
elmúlt két évben végzett munkáról kell számot adnunk. 
Nehéz, de sikeres két év van mögöttünk.  
     A pandémiás időszakra előre felkészülni nem lehetett. 
Az első döbbenet után nagyon hamar sikerült megszer-
vezni, hogy akinek arra szüksége volt, ellátást kapjon, a 
gyógyszereihez hozzájusson, vagy elintézzük neki a napi 
bevásárlást. Ezúton is köszönöm az önkormányzati intéz-
mények dolgozóinak, a háziorvosoknak, a védőnőknek, 
fogorvosnak, a falugondnokság munkatársainak, a nevelé-
si és oktatási intézmények dolgozóinak, az oda járó gyer-
mekek szüleinek, hozzátartozóinak, valamint a képviselő-
testületi és bizottsági tagoknak az együttműködést és se-
gítséget, melynek köszönhetően a pandémiás időszak 
legnehezebb részét sikerült különösebb problémák nélkül 
átvészelni, tehát az önkormányzat összességében jól  
vizsgázott. 
     Ebben az időszakban a megvalósításra váró fejleszté-
seket nagyon gyorsan átszerveztük, előrébb hoztuk, így 
kezdtük meg az egészségház felújítását. Felújítottuk az 
egészségház tetejét, kicseréltük nyílászáróit, kifestettünk 
és eszközöket szereztünk be. A zárlat ideje alatt megvaló-
sult a munkálatok zöme, így a legkisebb kényelmetlenség-
gel járt maga a felújítás. Köszönet illeti a rendelő és a vé-
dőnői egység felújításában tevékenyen részt vevő lakoso-
kat is! 
     Még 2020-ban megvalósult a tornacsarnok padlójá-
nak cseréje, amit sajnos nem sokáig használhattunk a 
pandémiás helyzet miatt. 
     EFOP-pályázat keretében felújítottuk a szolgálati laká-
sokat, és nagyon sok fiatalt támogatunk a helyben mara-
dást segítő pályázat keretében. Ebben összesen több 
mint százhetven fiatal érintett. 
     Megszerveztük a zöldhulladékgyűjtő-zsákok helyben, 
önköltségi áron történő megvásárlását. 
     A Magyar Falu Program keretében az óvodában    
fészekhintákat telepítettünk az udvarra. 
     Az óvodában idén nyáron újabb nagy felújítást végez-
tettünk, szintén a Magyar Falu Program keretében nyert 
pályázati forrásból: hőszigetelést rakattunk fel és korszerű-
sítettük a teljes fűtési rendszert. Az óvodát közben néhány 
napos technikai szünettől eltekintve nyitva tudtuk tartani. 
Ez igaz a járványhelyzet teljes idejére: a környék szinte 
mindvégig nyitva tartó óvodája voltunk, hála a dolgozók-
nak és a szülők fegyelmezett együttműködésének. 
     Pár helyen módosítottuk a forgalomszabályozást, eh-
hez a szükséges jelzőtáblákat beszereztük, kihelyeztük. 
     Nem feledkeztünk meg az idősekről és a gyermekekről 
sem, Mikulás-csomagot, illetőleg karácsonyi csomagot 
osztottunk ki. 
     Megszerveztük a szelektív hulladékgyűjtő edények 
kiosztását a szolgáltató helyett, aki a feladatot csak sokkal 
későbbi időpontban vállalta volna. Külön köszönöm képvi-

selőtársaim és a falugondnokság segítségét, akik néha 
igen mostoha körülmények között végezték ezt a feladatot. 
     Pályázati forrásból sportpark létesült a Kölcsey park-
ban. 
     Megszerveztük a Covid-oltások beadását, segítettünk a 
regisztrációban, szervezésben. Szeretném kiemelni a há-
ziorvosok és Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester 
áldozatos munkáját. 
     Megszerveztük a használt háztartási sütőolaj begyűjté-
sét és az e-hulladék gyűjtést két alkalommal. 
     Nagyon fontos lépés településünk életében, hogy el-
kezdődött a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Is-
kola felújítása, mely a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 
beruházásában valósul meg. Azonban az étkező konténer 
áthelyezését, azok közműre rákötését az önkormányzat 
intézte. Mi ürítettük ki az iskolaépületet is, és megoldottuk 
a felszerelések, bútorok tárolását.  
     Köszönet illeti a közreműködő tanárokat, szülőket, helyi 
vállalkozókat, fiatalokat. A beruházással kapcsolatban 
még sok feladat hárult ránk, például a könyvtár új kapujá-
nak kialakítása, kisebb javítások elvégzése. Az építkezést 
napi szinten figyelemmel kísérjük. A Szent János téri isko-
lában át kellett alakítani a tanári és igazgatói szobát, hogy 
abban is folyhasson tanítás. A hely itt most nagyon szű-
kös, tanárt és gyermeket próbáló. Bízzunk benne, hogy ez 
a kálvária az új iskola átadásával egyszer és mindenkorra 
megszűnik. 
     A Magyar Falu Program keretében folyamatban van a 
temetőben a ravatalozó felújítása és urnafal létesítése. 
Újra cseréltük ki a régi elavult kegyeleti hűtőt. 
     A falu határában sikeres rendezvény keretében 
Széchenyi Zsigmond-emlékhelyet avattunk a Zöld    
Erdő Vadásztársaság jóvoltából. Nagy öröm, hogy a világ-
hírű vadász emlékhelyének kialakításához segítséget 
nyújthattunk. 
     A Hősök terén és a temetőben számos beteg vagy 
veszélyes fát vágattunk ki, illetőleg gallyaztunk. A hiányzó 
fákat pótolni fogjuk. 
     A főúton bővítettük a közvilágítási hálózatot. 
     Iskolakezdési és óvodakezdési támogatást tudtunk 
adni minden kérelmezőnek. 
     Folyik a Szent László-patak medrének rendbetétele a 
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság beruházásában. A 
parton vízügyi fenntartó út létesül, mely gyalogos és ke-
rékpáros közlekedésre is alkalmas lesz, és talán a jövőben 
aszfaltréteget is kaphat, kerékpárúttá alakítható lesz. 
     Tavaly nyáron először a „Gyereket a magasba” prog-
ram során egyszerre emeltük fel gyermekeinket, megmu-
tatva, hogy a gyerek örök érték.  

KÖZLEMÉNY 
 

A Ráckeresztúri Pávakör művészeti    
vezetője 2022 januárjától Szokoli    
Lászlóné. Elődje, Halász Tibor vissza-
vonul, de a háttérből a továbbiakban is  
segíti a Pávakör munkáját. 

 

Ráckeresztúri Pávakör 
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 Szüreti felvonulást szerveztünk sikeres kisvonato-
zással a szülői munkaközösséggel karöltve. Mivel a torna-
csarnok jelenleg nem használható, más helyiségünk pedig 
nincs, ezért elmaradt a szüreti bál, de a rendezvény így is 
nagy sikerrel zajlott. 
     Újra megnyitottuk a könyvtárat, kisebb javításokat vé-
geztünk ott. A könyvtár a zárvatartások alatt is aktívan 
működött az online térben, köszönjük Gajdó Ágnesnek a 
pályázatokat, programokat. 
     Részt vettünk a Virtuális Erőmű Program pályázaton, 
melynek keretében a Parlamentben Energiahatékony Ön-
kormányzat díjat vehettünk át. 
     Az Arany Antenna Bt. saját költségén két kamerapont-
tal bővítette a hálózatot, az egyik a sportparkot és a leen-
dő új játszóteret vigyázza. Emellett az ingyenes WIFI-
szolgáltatást kiterjesztették a Hősök tere mellett az Eötvös 
térre is.  
     Aktívan szerveztük a Covid-védőoltást párhuzamosan 
az influenza-védőoltással. Az igénylőket a falubusszal a 
helyszínre szállítottuk. Ez sok munkával, egyeztetéssel jár, 
amiért minden közreműködőt köszönet illet. Külön köszö-
nöm Szabó József képviselő munkáját. 
     Méltó módon megünnepeltük országosan egyedülálló 
hagyományunkat, a délután három órai harangszó 200 
éves évfordulóját. 
     A gyerekek örömére 2021-ben is házhoz mentek a 
Mikulások Ráckeresztúron. 
     Szépkorú lakóinkat csomagokkal leptük meg. 
     Játszótér építését kezdtük meg a Kölcsey parkban. 
     A Földtulajdonosi közösség, kiemelten Pátkai Péter 
kezdeményezése nyomán a Zöld Erdő Vadásztársaság 
segítségével tavaly először betlehem került a Hősök teré-
re. Köszönjük szépen minden közreműködőnek! 
     Az év zárásaként zárt helyszín hiányában újításként a 
Hősök terén szerveztük meg a karácsonyi jótékonysági 
vásárt az SzMK segítségével, nagy sikerrel. 
 
…és hogy mik a tervek az idei évre? 
 
Két fő prioritásunk most az útjaink felújítása és művelő-
dési ház létesítése.  
     Utóbbira már megnyílt a pályázat a TOP Plusz kiírás 
keretében, amit az aktív társadalmi részvételnek köszön-
hetően be is tudtunk adni. Amennyiben elkészül az új álta-
lános iskola a Hősök terén, a Szent János téri iskolaépület 
felszabadul, amelynek közösségi hasznosítására rengeteg 
elképzelés érkezett. Ehhez a pályázathoz csatlakozik a 
térfigyelő kamerarendszer bővítése. 
     Pályázunk az iskola előtti járda felújítására. 
     A Magyar Falu Program keretében felújítjuk a Vajda 
János utca burkolatát. Ennek a beszerzési eljárását még 
az idén tavasszal szeretnénk elindítani. Várhatóan márci-
usban nyílik nagyobb volumenű pályázati lehetőség útjaví-
tásra, ezt természetesen nagyon szeretnénk beadni!  
     Nagy igény lenne gyermekorvosi rendelő létesítésére, 
amelyhez szintén megpróbálunk állami támogatást, pályá-
zati forrást igénybe venni.  

     Tervezzük a játszóterek fejlesztését, a védőnői szolgá-
lat előtti terasz, feljáró átépítését. 
     Évről évre nő a lakosságszám, ami örvendetes, ezzel 
együtt a lakossági igények is nőnek. Minden említett cél 
megvalósítása érdekében folyamatosan dolgozunk,     
készülnek a tervek és folynak az egyeztetések a pénzügyi 
források biztosítására. Minden döntésünket meg kell fon-
tolni, hogy Ráckeresztúr ebben a problémákkal terhes 
időszakban is stabil pénzügyi helyzetben maradjon. 
     Külön köszönöm szépen Tessely Zoltán képviselő úr 
javaslatait, támogatását, remélem, hogy folytatni tudjuk a 
sikeres együttműködést! 
 

Tisztelt Lakosság! 
Köszönöm Önöknek, hogy együttműködve, sikeresen és 
megerősödve hagytuk magunk mögött az eltelt két évet.  
     Kívánok Mindannyiuknak jó egészséget, békessé-
get, várt céljaik megvalósulását, sok sikert és sok  
boldogságot! 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

Dekorációs stúdiónkba hosszú távra  
keresünk pályakezdő, lelkiismeretes nagy 
munkabírású, marketing iránt érdeklődő  

fiatalembert  
középfokú végzettséggel.  

 

Szívesen és örömmel vegyen részt a kreatív 
kivitelezési, gyártási  

munkálatokban! Mindent betanítunk!  
 

Számítógépes grafikus programok  
ismerete előny! 

 

Fényképes önéletrajzot az 
allaswp@hotmail.com  
e-mail-címre várunk. 
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Facebook: Ráckeresztúr Község 

Önkormányzat hivatalos oldala 

POSTA (2465 Ráckeresztúr, Ady Endre u. 22.)  
Telefon: 25/455-819  

 

Általános nyitvatartás: 
Hétfő:   8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00 
Kedd:   8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00 
Szerda:   8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00 
Csütörtök:   8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00 
Péntek:   8:00 – 12:00; 12:30 – 15:00 
Szombat, vasárnap:     zárva 
 

Pénzforgalmi nyitvatartás: 
Hétfő:   8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30 
Kedd:   8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30 
Szerda:   8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30 
Csütörtök:   8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30 
Péntek:   8:00 – 12:00; 12:30 – 14:30 
Szombat, vasárnap:     zárva 

 

Elsőbbségi küldemények végső feladási időpontja:        
hétfő–csütörtök: 16.00; péntek: 15.00. 

(HULLADÉKSZÁLLÍTÁS) 
Ügyfélszolgálat címe:  

2451 Ercsi, Fő utca 8.  
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  

Tájékoztatás 
 

Az önkormányzat levélben kereste meg a Vertikál Zrt. ügyfélszolgálatát, hogy a rácke-
resztúriak melyik hulladékudvart kereshetik fel. A cég a következő tájékoztatást adta: a 
ráckeresztúri lakosok az adonyi hulladéklerakóba szállíthatnak be hulladékot. 
     Leadható hulladékfajták: 
     ● egyéb települési vagy kevert települési hulladék 
     ● talaj és kövek 
     ● beton, tégla, cserép és kerámia keveréke 

                                   ● kevert építkezési és bontási hulladék „szennyezett” 
                                   ● kevert építkezési és bontási hulladék „tiszta” 
                                   ● lomtalanítási hulladék 
                                   ● biológiailag lebomló hulladék 
                                   ● közelebbről nem meghatározott lakossági hulladék 
 

A hulladék leadásához nem szükséges semmilyen irat. 
Az önkormányzat nem közölhet árakat, de a lakosság felveheti a társasággal a kapcsolatot, hogy pontosabb 
felvilágosítást kapjon. Adonyi Regionális Hulladékkezelő Központ: 2457 Adony, 0195/2 hrsz. Telefon:        
+36-30/688-1184. 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
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December az óvodában 
 

2021. december 3-án meggyújtottuk a második adventi gyertyánkat, 
az elsőt már novemberben. 
     2021. december 6-án a gyermekek nagy örömére megérkezett a 
várva várt Mikulás, akit az udvaron verssel, énekkel köszöntöttünk. 
Hálásan köszönjük az önkormányzatnak a Mikulás-csomagokat. A 
gyerekek nagyon örültek. 
     December 6-án az idei évben először részt vettünk a Világító ad-
venti ablakok Ráckeresztúron civil kezdeményezésben. Az óvodai 
dolgozók gyönyörű alkotásait óvodánknál megtekinthették az       
érdeklődők. 

     2021. december 7-én Az „Óvodai advent – harangkoncertek gyer-
mekeknek a Szirontával” karácsonyi koncertet kaptak a gyerekek, 
amelyet pályázat útján nyert intézményünk. 
     2021. december 8-án múzeumlátogatáson vettünk részt a gyerme-
kekkel a Ráth György-villában, ahol sok élménnyel gazdagodtunk. 
     2021. december 9-én Méz, liszt, tojás, fűszerek....= mézeskalács. 
Olyan sütemény, amely változatos alakjával és díszítésével sokféle 

lehet. Idén is hagyományunk-
hoz híven Pintérné Bánkuti 
Mónika jóvoltából ismét mé-
zeskalácsot díszíthettünk a 
gyerekekkel. 
     2021. december 10-én a 
Kerekasztal Színház az óvo-
dás kortól a fiatal felnőtt korig minden korosztály számára kínál szín-
házi nevelési előadásokat. Az 
óriás ölelése című komplex 

színházi előadásukon vehettek részt a gyermekek intézményünkben, 
amit pályázat útján nyertünk. Ezen a napon gyújtottuk a harmadik ad-
venti gyertyát. 
     Délután a Ráckeresztúr Község Önkormányzata és az általános 
iskola szülői munkaközössége által szervezett jótékonysági karácsonyi 
vásáron is örömmel részt vettünk. Köszönjük szépen az óvodánknak 
nyújtott támogatásokat. 

2021. december 11-én, szom-
baton „Oviról, iskoláról egy kicsit másképpen!” címmel Gedei Anikó 
gyógypedagógus tartott interaktív előadást az óvodai dolgozóknak. 
     2021. december 13-án Luca-napi műsor. Köszönjük a nagycso-
portosoknak, a Pillangó csoportnak a műsort, a jókívánságokat és a 
Luca-búzát. 
     Decemberben az Édenkert zöldség-gyümölcs bolt, Czampa Zsolt 
ajánlott fel az ovinak két doboz mandarint. Ezúton is köszönjük!   
     2021. december 17-én meggyújtottuk az utolsó adventi gyertyát 
is, és a gyerekek a folyosón felállított közös, gyönyörűen feldíszített 
karácsonyfára felhelyezték a csoportok nevében kézzel készített 
gömbdíszüket. Meghitten énekeltek, ünnepeltek a fát körülvéve. A 

megszokottól egy kicsit eltérően történt a karácsonyi programunk, ünnepünk.   
     Tartalmas programok voltak ebben a hónapban is az óvodában, reméljük, a következő évben is lesz lehe-
tőségünk sok programot szervezni a gyermekeknek.  
     Kívánunk mindenkinek nagyon boldog új esztendőt! 

Gáborné Kutasi Katalin intézményvezető 

MOSOLY HÍREK 
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Ráckeresztúr, Szent János tér  
(az általános iskola mellett) 

 
 
 

Kínálatunk: 
vadkovászos és kovásszal készült helyben     
sütött friss pékáru, minőségi tejtermékek,    
sajtok, szendvicsek, friss kávé, tea, cukormen-
tes, továbbá kókusztej alapú, illetve 100%-os 
bio gyümölcs üdítő italok, kézműves sörök, 

füstölt áru és kézműves chiliszószok 
 

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 5.30–12.00, illetve  
14.00–18.00 között, szombaton 7-től 11-ig 

 

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

 

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

 

E-mail: szentjanoskenyerpekseg@gmail.com 
 
 

Facebook-elérhetőség:  
 
 

Szentjánoskenyér Pékség, Tejbolt és Kézműves Kuckó 
 
 

Szeptembertől elindítottuk GLS Csomagpont szolgáltatásunkat.  

SZAMURÁJ 07 KFT. 
 

Békés, boldog,  
sikerekben gazdag  

új esztendőt  
kívánunk minden 

kedves ráckeresztúri  
lakosnak. 

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

www.szamuraj07.hu 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

Az MRE KIMM ráckeresztúri drogterápiás  
otthonába egy, elsősorban férfi terápiás,  

illetve szociális segítő munkatársat  
keresünk. 

 

Olyan jelentkezőt várunk, aki szeretne elkötele-
ződni és közreműködni tinédzser és fiatal felnőtt 
férfi szenvedélybetegek felépülésében, jártas a 
csoportműködés és személyiségfejlődés területén, 
esetleg szociális segítői képzésben vett részt. Te-
vékenységéhez tartoznak majd a csoportvezetés, 
huszonnégy órás ügyelet, egyéni esetkísérés, ad-
minisztráció, egyes, a ház működéséhez tartozó 
felelősségterületek, stábülések, nyári egyhetes tá-
bor. Amit ajánlani tudunk: a 2022-ben államilag 
megemelt szociális munkabér, cafeteria, útiköltség
-támogatás, támogató munkahelyi környezet.  
 

Munkaviszony kezdete: megállapodás szerint. 
 

A jelentkezés menete: 
Fényképes szakmai önéletrajz és motivációs 

levél a bérigény megjelölésével „terápiás mun-
katárs” jeligére az eszter@kimm.hu címre. 
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Értékgyűjtés, értékőrzés, értékteremtés a cél 2022-ben is 
 

A településen öt évvel ezelőtt, 2017 februárjában alakult meg az értéktár bizottság, évente legalább kétszer tarta-
nak ülést. Bereznai Istvánnéval, a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság elnökével az eddigi munkáról és a 
jövőbeli tervekről beszélgettünk. 
 

Az elmúlt években több mint harminc érték került a települési értéktárba, melyek közül három már a Fejér megyei értéktár-
nak is része: a több mint kétszáznegyven esztendeje álló barokk Szentháromság-szobor, Auguszta 26 története és a délután 
három órai harangszó. Minderre nagyon büszkék a ráckeresztúriak. Az értéktár bizottság elnöke, Bereznai Istvánné koráb-
ban az óvoda vezetője volt, így jól tudja, egészen kicsi korban el kell ültetni a gyerekek fejében, mi is az érték. Természete-
sen nemcsak az épített örökségre gondolhatunk, hanem például a kulturális, természeti vagy agrárgazdasági értékekre is. 
Ami szintén fontos, hogy a kisebb falvakban élők is tisztában legyenek kincseikkel. Mert hiszen nem jut minden községre 
arborétum vagy sokszínű múzeum, ám ez nem jelenti azt, hogy ezek a települések értéktelenebbek lennének szerencsésebb 
társaiknál. Mindenhol meg kell találni a szépségeket, azokat a dolgokat, amit az 
adott közösség értéknek tart. 
     – Ebben az évben lett része a Fejér megyei értéktárnak a községünkben im-
már kétszáz esztendeje élő hagyomány, a délután három órai harangszó – mesél-
te Bereznai Istvánné. – Bendák Pál végrendeletében – mely 1821. november 30-
án keletkezett – arról rendelkezett, hogy a Szentháromság tiszteletére minden 
egyes nap délután három órakor szólaljon meg a templom harangja. Pénzt is 
hagyott az egyházközségnek, s az utódok híven teljesítették rendelkezését. A 
hagyomány a mai napig él, s mindez azért is szívügyünk, mert ez a tradíció egye-
dülálló az országban. Több településen harangoznak pénteken délután három 
órakor Krisztus kereszthalálára emlékezve, de a ráckeresztúri hagyomány igazán különleges. Tavaly novemberben ha-
rangünneppel emlékeztünk a végrendelet kétszázadik évfordulójára, minikiállításon tekinthették meg például az érdeklődők 
a templomtoronyban lakó három harangot s azok történetét. 
     Mint megtudtuk, 2021-ben négy elemmel bővült a ráckeresztúri értéktár: dr. Németh László esperes-plébános lelkipász-
tori és közösségépítő tevékenységével, id. Éber Sándor festőművész munkásságával, a Szentháromság-szobor szomszédsá-
gában kialakított Széchenyi Zsigmond-emlékhellyel és a több mint ezernégyszáz futamot nyert Varga Zoltán zsoké sport-
pályafutásával. A bizottság elnöke elmondta, hogy több javaslatot a megyei értéktár bizottságnak is beterjesztenek majd. 
Tavaly az önkormányzattal és a könyvtárral közösen fotópályázatot hirdettek, melyre a településen található értékekről 
készült felvételeket vártak. Számos szép alkotás született, melyek többsége megjelent, illetve megjelenik majd a helyi lap-
ban. Az elmúlt én krónikájához tartozik, hogy a Magyar Televízió Itthon vagy! című műsorának stábja Ráckeresztúron is 
forgatott, bemutatva a délután három órai harangszó és a világrekorder magyar tarka tehén, Auguszta 26 történetét, vala-
mint Herkli Istvánné papírfonó tevékenységét. 
     Az idei esztendőt is nagy tervekkel kezdi az értéktár bizottság, amely tavaly új taggal bővült, dr. Németh-Benke Boglár-
ka kapcsolódott be a munkába. Ráckeresztúr 2022-ben ünnepli fennállásának 675. évfordulóját, ugyanis a község neve egy 
1347-ben kelt határjárási okmányban szerepelt először. A terv ismét az, mint öt évvel ezelőtt: szeretnék a község lakóinak 
bemutatni az eddig összegyűjtött értékeket, s biztatni mindenkit arra, járuljon hozzá az értékgyűjtő, értékőrző munkához. 
Cél, hogy az eddig összegyűjtött anyagot kiadványban jelentessék meg, amit aztán akár az oktatásban is felhasználhatnának. 
Bereznai Istvánné örömmel jegyezte meg, hogy még számos ötlet vár megvalósításra, a kutatómunka ugyan igen időigé-
nyes, de nem adják fel, folytatják. 

GÁ 
(Az írás szerkesztett formában a Fejér Megyei Hírlap 2022. január 5-i számában jelent meg.) 

MŰSZAKI VEZETŐ MUNKATÁRSAT keres a református egyház ráckeresztúri drogterápiás otthona. 
 

Az új munkatárs feladatai: 
- ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, felújítások, karbantartások és adminisztratív (pl. földhivatali, biztosítási) ügyek inté-
zése, 
- egyéb tárgyi eszközökkel (gépjárművek, kerékpárok, ipari mosógépek stb.) kapcsolatos beszerzések, felújítások, karbantar-
tások és adminisztratív (pl. biztosítási) ügyek intézése, 
- egyéb készletek (pl. tisztítószerek) beszerzése, készletük felügyelete, 
- tűz- és munkavédelmi adminisztráció, külső cégek munkájának koordinálása, 
- ellenőrzések koordinálása, 
- jogi, hatósági adatszolgáltatás, 
- szabályzatok, szerződések aktualizálása. 
Elvárások: műszaki középfokú/felsőfokú végzettség; a területen szerzett tapasztalat; precíz munkavégzés, priorizálás, haté-
kony kommunikáció, keresztyén értékrend. 
Előny: beruházási területen szerzett munkatapasztalat. 
Amit ajánlani tudunk: a 2022-ben államilag megemelt szociális munkabér, cafeteria, útiköltség-támogatás, támogató munka-
helyi környezet, határozott idejű munkaviszony. 
Munkaviszony kezdete: megállapodás szerint. A jelentkezés menete: fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél a 
bérigény megjelölésével, „műszaki vezető” jeligére az eszter@kimm.hu címre. 

ÉRTÉKMÉRŐ 
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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)1W:W7= X&'(') 
 

„Az ember csak akkor jön rá, hogy egész 
élete emlékekből áll, amikor elkezdi el-
veszteni az emlékeit, akárha pillanatokra 
is. Emlékek nélkül nem élet az élet. (...) 
Az emlékezetünk fűzi össze a bennünk 
meglevő dolgokat, emlékezetünk hatá-
rozza meg az értelmünket, a cselekedete-
inket, az érzelmeinket. Emlékezet nélkül 
nem létezünk.” 

(Luis Buñuel) 
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Miért fáznak jobban a nők, mint a férfiak? 
 

Sokunkban felmerülhet a kérdés, hogy a csudába 
lehet az, hogy amíg egy nő három rétegbe öltözve is 
fázik, addig a férfi képes egy pólóban és rövidnadrág-
ban pihengetni a lakásban. Hiába mondjuk neki, öl-
tözzön fel, mert rossz ránézni, ő csak nevet a bajsza 
alatt. Alig van vége a klíma hőfokszabályzásának, 
már jönnek is a fűtésszezonban fellépő veszekedé-
sek. Tekerd fel a konvektort/termosztátot, tegyél még 
a kazánra! Ezek az ellentétek véget nem érő harchoz 
vezetnek a lakás optimális hőfokának meghatározá-
sában.  
     Vajon mi okozza pontosan a problémát?  
     A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk. A nők nyu-
galmi alanycseréje jóval lassabb, mint a férfiaké, emi-
att fázékonyabbak. A férfiak gyorsabb anyagcseréje 
okozza, hogy mele-
gebb a testük, ezért 
nem ugyanaz a hőér-
zetük, mint a hölgyek-
nek. Ez az oka annak, 
hogy ők vígan elvan-
nak egy szál pólóban, 
amíg mi, nők a vastag 
takaró alatt is képesek 
vagyunk dideregni. 
Egy vizsgálat szerint 
átlagosan a női nem 
25 fokos, a férfi nem 22 fokos szobában érzi magát 
tökéletesen. 
     Egy másik lehetséges ok lehet a zsírpárnák vas-
tagsága, hogy az izomszövettel szemben a zsírszö-
vet jobban tartja a hőt. 
     Azonban nem minden esetben csak az anyagcse-
re befolyásolja a fázékonyságot.  
     Jelezhet betegséget is. Ilyen betegség akár egy 
felső légúti betegség, influenza, Covid–19 és varián-
sai, valamint bármilyen vírusos és bakteriális beteg-

ség. Ez azonban természetes jelenség, hiszen a 
szervezetünk védekezik a kórokozók ellen. Jó hír, 
hogy ez néhány nap alatt elmúlik.  
     Ha teljesen egészségesnek érezzük magun-
kat, akkor érdemes a pajzsmirigy alulműködését 
is eshetőségnek venni. Sajnos nagyobb részben 
a női társadalmat érinti ez a lehetőség is. Továb-
bá a vérszegénységnek, krónikus alultápláltság-
nak is lehet a tünete a fázásra való hajlam. Ezek-
nél a betegségeknél a végtagok hidegek, zsib-
badhatnak, akár fájdalom is jelentkezhet. Ha a 
fázás mellett a végtagok elfehérednek, akkor 
Raynaud-szindrómáról beszélünk. Ez a jelenség 
általában a negyven–hatvan éves női korosztályt 
érinti. Gyakran a hideg vagy a stressz hatására 
figyelhető meg, hogy az ujjakban a vérkeringés 
szinte leáll. A jelenség pár perces rohamokban jelent-

kezik, majd szép las-
san visszatér az élet 
az ujjakba, és minden 
panasz megszűnik. 
Ha valaki a Raynaud-
szindróma jeleit ta-
pasztalja magán, ér-
demes háziorvoshoz 
fordulni a későbbi 
szövődmények elke-
rülése érdekében. 
     A végére hagytam 

a tippeket, hogyan gyorsíthatjuk az anyagcserénket.  
• Legalább napi két liter tiszta víz fogyasztása      
javasolt. 
• Gyakrabban és kis adagokat ajánlott enni. 
• Óvakodjunk a kész ételektől, nasiktól. 
• Fogyasszunk friss gyümölcsöt, zöldségeket, sótlan 
magvakat (lenmag, tökmag, napraforgómag, mák). 
• Sportoljunk rendszeresen. 

Peszter Zsuzsanna védőnő 
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Kilenc dolgos évtized 
 

Borsos Istvánné Tüske Julia 1931. november 10-én Lentiben szüle-
tett, két lánygyermeke van. 1966-tól Százhalombattán laktak, előtte 
Lovásziban éltek. 1990-ben költöztek Ráckeresztúrra, de már 1978-
ban megvették itt a telket, amit eleinte víkendházként használtak. 
Négy unokája született, nyolc dédunokája – a legfiatalabb három-
éves, a legidősebb tizenkilenc éves. 
     A kilencvenesztendős Borsos Istvánnét az önkormányzat nevé-
ben Bilikné Bakonyi Edit igazgatásügyi előadó virágcsokorral köszön-
tötte, s adta át a miniszterelnök által aláírt emléklapot.  
     Jó egészséget, nyugalmas, örömteli napokat kívánunk!               ■ 
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Új év, új filmek 
 

A január talán az év egyik „leghosszabb” hónapja, 
hiszen az ünnepek után vissza kell térnünk a fárasztó 
hétköznapokba. Hiszen a még mindig túl korán söté-
tedő napok az átlagosnál is jobban kihatnak ez embe-
rek hangulatára. Minden év új kezdet, és ez a 
streaming szolgáltatók, illetve a moziknál sincs más-
képp. Bár biztos vagyok abban, hogy az ünnepi idő-
szak sem telt sorozatnézés és filmnézés nélkül, de 
ideje nagyobb fokozatra kapcsolni. Hiszen a Netflix 
és az HBO GO is ígéretes új és visszatérő tévéműso-
rok premierjeivel indítja az új évet. 
     Nézzük, mit hoz számunkra a január! 
 
NŐ A HÁZBAN SZEMBEN AZ 
UTCA MÁSIK OLDALÁN A LÁNY-

NYAL AZ ABLAKBAN 
Ez a Hitchcock A hátsó ablak 
című klasszikusát parodizáló 
cím már tulajdonképpen el is 
meséli a fekete komédiának 
leírt minisorozat cselekmé-
nyét: a deprimált Anna 
(Kristen Bell) egész nap csak bámul ki az ablakon, 
egy pohár borral a kezében, és nézi, ahogy az élet 
elmegy mellette. Ám aztán a dolgok felpörögnek, ami-
kor egy jóképű szomszéd költözik az utca túloldalára, 
Anna pedig szemtanúja lesz egy hátborzongató gyil-
kosságnak – csak éppen senki nem akar hinni neki. 
 
A 81-ES SZÁMÚ ARCHÍVUM 
Egy új horrorsorozat, melynek főhőse egy Dan Turner 
nevű levéltáros (Mamoudou Athie), aki egy régi videó
-kazettát restaurálva szörnyű eseményeket tár fel. A 
sorozat showrunnere, Rebecca Sonnenshine szerint 
csavarnak egyet a természetfeletti horror műfaján: 
„félelmetes és vizuálisan izgalmas kalandot” ígér. 
 
ARANYKOR 
Az amerikai aranykor a hatalmas gazdasági változá-
sok, a hatalmas vagyonok és az elvesztett vagyonok, 
valamint a régi és az új pénzek közötti egyenlőtlensé-
gek növekedésének időszaka volt. A változások eme 
hátterében a történet 1882-ben kezdődik – a fiatal 
Marian Brookot, egy uniós tábornok árván maradt 
lányát mutatja be, aki alaposan eladósodott nagynén-
jei, Agnes van Rhijn és Ada Brook New York-i ottho-
nába költözik. A sorozat azt a kérdést járja körbe, 
hogy ebben a modern kor küszöbén álló, izgalmas új 

világban Marian követni fogja a társadalom bevett 
szabályait, vagy a saját útját járja majd? 
 
AZ AFTERPARTI 
A gimis osztálytalálkozó afterpartijának egy haláleset 
vet hirtelen véget, és minden résztvevőből gyanúsított 
lesz. Egy nyomozó egyenként faggatja ki a régi osz-
tálytársakat, akik elmesélik saját verziójukat a történ-
tekről, így fedve fel a lehetséges indítékot – majd las-
san a megdöbbentő igazságról is lehull a lepel. 
 
A KÉMNŐ VISSZATÉR 
A Bosszú és a Fülledt utcák sorozatokban megismert 
Margareta Levieva első főszerepében egyedülálló 

amerikai anyát játszik, akit a 
CIA szembesít a múltjával, 
ugyanis egy titkos KGB-
emberkísérletben vett részt, 
és ezért emberfeletti képes-
ségekre tett szert. És hiába 
hitte, hogy ezt már maga 
mögött hagyta, újra elő kell 
vennie a régi énjét. 
 

MÜNCHEN 
1938 őszén Európa a háború küszöbén áll. Adolf  
Hitler Csehszlovákia lerohanására készül, Neville 
Chamberlain kormánya pedig kétségbeesetten keresi 
a békés megoldást. Az egyre nagyobb nyomás köze-
pette Hugh Legat, brit hivatalnok és Paul von Hart-
mann, német diplomata Münchenbe utazik egy sür-
gősségi konferenciára. Megkezdődnek a tárgyalások, 
a két régi barát pedig politikai fortély és fenyegető 
veszély hálójában találja magát. Miközben az egész 
világ figyel, elkerülhető-e a háború, és ha igen, milyen 
áron. 

Horváth Benjámin 

ZOOM 

Gondolatébresztő… 
 

„A humor a dolgokkal szembeni egy-
fajta látásmód, viszony vagy érzés, 
mindenekelőtt velünk született adottság, ami 
valakiben vagy megvan, vagy nincs meg.” 
 

(Federico Fellini) 

AHOL JÓ FILMEKET LEHET TALÁLNI 
 

www.netflix.com                      www.hbogo.hu 
www.filmio.hu             www.cinego.hu 

 

(A weboldalakon található filmek megtekintése előfizetéshez 
kötött.) 
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Vissza- és előretekintés 
 

Az elmúlt esztendő biztosan nem a legfényesebb a könyv-
tárak történetében, hiszen sok helyütt keresztülhúzta az 
eredeti számításokat és terveket a világjárvány következté-
ben kialakult helyzet. A nagyobb alapterületű bibliotékák 
talán könnyebben megbirkóztak az újonnan előállt kihívá-
sokkal, hiszen egy nagyobb teremben könnyebben betart-
hatók a távolságtartásra vonatkozó szabályok, s így akár 
zárt térben is lehet rendezvényeket szervezni.   
     Ráckeresztúr kicsiny könyvtára még „békeidőben” sem 
fogadhat egyszerre túl sok látogatót, a lehetőségek így 
igencsak korlátozottak, de úgy véljük, mindent túl lehet és 
kell élni. Az elmúlt évben a gyakori zárvatartás ellenére is 
több mint húsz programot szerveztünk, többségüket on-
line. Arra törekedtünk, hogy a negyedévente érkező új 
könyvek mindenképp elérhetők legyenek az olvasók szá-
mára, és különféle érdekességekben – nyereményjátékok-
ban, kézműves foglalkozásokban – se legyen hiány.  
     Az országos könyvtári rendezvényekhez 2021-ben is 
kapcsolódtunk. A tavaszi, Digitális írástudás – digitális 
tanulás – könyvtár mottójú Internet Fiestához például két 
programmal. Legendás lázadó lányok címmel a magyar törté-
nelemben fontos szerepet játszó nőkről készült online 
totót tölthettek ki az érdeklődők, amit egy iskolai közössé-
gi szolgálatát az intézményben teljesítő diák készített. A 
kézműves foglalkozásokat kedvelők pedig használt CD-ből 
állatfigurákat készíthettek az újrahasznosítás jegyében. 

Ehhez egy rövid videó nyújtott segítséget, amit a könyvtár 
közösségi oldalára töltöttünk föl. 
     Májusban, a hagyományok szerint a Közösségek Hete 
programsorozaton is részt vettünk, ekkor a könyvtár mel-
letti kerítésen jelentek meg csodás csipeszek, ugyanis a 
felhívás értelmében (Csüngjenek csodás csipeszek!) az 
ovisok és az iskolások ruhacsipeszből készítettek valami-
lyen állatot, s azokat helyezték el az ideiglenesen kialakított 
zöld felületen. A hangulatos, maszkban történő találkozás 
a gyerekekkel igazi élmény volt mindkét fél számára… 
Ősszel, az Országos Könyvtári Napokon is részt vettünk, 
az év utolsó játéka pedig egy vadonatúj társasjátékért zaj-
lott, amit egy nagylelkű magánszemély ajánlott fel. 
     Szeretettel és sok érdekességgel várjuk 2022-ben is a 
régi és új olvasókat, érdeklődőket, könyvbarátokat.    
     

GÁ 

Új könyvek a könyvtárban 
 

Vadadi Adrienn: Kicsimackó; Pepe a 
bölcsiben 
Kondor Vilmos: Örvényben 
Finy Petra: Kerti szonáta 
Kocsis Laura: Cseréljünk! 
Mérő László: A dörzsölt szélkakas 
Mörk Leonóra: Törött tulipánok 
Wéber Anikó: Luca és Máté régi kör-
hintája 
Mészöly Ágnes: Uborkából szalámi 
Füst Milán: A feleségem története 
Kertész Edina: A repülő teknős 
Kertész Erzsi: Nem mese 
Majoros Nóra: Éjjeli kalamajka 
Maros Edit: Bonyolult egy szerelem 
Miklya Luzsányi Mónika: Zűrös Zénó 
Berg Judit: Nehéz feladatok 
Chernel István: A vadászat nemes 
élvezete 
Nádasdy Ádám: Jól láthatóan lógok itt 
Saly Noémi: Ha túléljük ezt a marha-
ságot 
Károlyi Zsuzsa: Csak logIQsan! 
Dér Adrienn: Egy jeti lakik a pincénk-
ben 
Róbert Katalin: Halld a szív szavát 

Tasnádi István: Helló, Héraklész!  
R. Kelényi Angelika: Szédítő Balaton 
Lőrinc László: 25 szelfi a felvilágosodás korából 
Boldizsár Ildikó: A fiú, aki felfedező akart lenni 

Tisztelt Olvasóink! 
 

Sajnos rajtunk kívül álló, technikai okok miatt a 
könyvtár határozatlan időre ismét bezárt.  
     Akinek kérése lenne, kölcsönözni szeretne, könyv-
tárközi kérést adna le, hívjon bizalommal, vagy   
üzenjen e-mailben, messengeren, s megpróbálunk 
segíteni.  

Telefon: 06-20/405-8315 
E-mail: rackeresztur@vmk.hu 

 

A nyeremények átvételére is előzetes egyeztetés 
után lesz lehetőség. 
     Bízunk benne, hogy hamarosan helyreáll a rend, 
és újra tárt kapuval és sok új könyvvel fogadhatjuk 
Olvasóinkat. 

     Köszönjük a türelmüket. 

www.vmk.hu 
www.fejerkszr.hu 
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Az okos sváb konyha 
 

A magyarság etnikailag min-
dig is rendkívül sokszínű 
volt, már a népvándorlás 
korában sokféle néppel ke-
rültünk kapcsolatba, és a 
történelem folyamán is szá-
mos nemzetiség élt együtt a 
Kárpát-medencében, amely 

gazdagította az országot. Az idők során asszimilálódtak a 
különböző kultúrák, népek, nemzetiségek, de ma is több 
népcsoport őrzi saját hagyományait.  
     A magyarországi németek meghatározó nemzetiség-
nek számítanak hazánkban, kétszázezer ember vallja ma-
gát ma német nemzetiségűnek, habár téves lenne őket 
egységes csoportként kezelni: bár gyakran általánosan 
sváboknak nevezzük őket, valójában gyökereikben, ha-
gyományaikban is különböznek egymástól az ország 
egyes tájain élő közösségek. De most egyszerűsítve még-
is sváb konyhaként fogunk beszélni a külön tájegységek, 
falvak lakóinak szokásairól, ízvilágáról.  
     Mindig is elmondható volt a paraszti, és nemzetiségi 
konyhákról, hogy egyszerű, minden háznál könnyen fellel-
hető alapanyagokat, kerti zöldségeket, lisztet, zsírt, kevés 
fűszert használtak. Ez fokozottan igaz, és szinte közhely-
számba megy, hogy a svábok különösen takarékosak, 
igen megfontoltan, leleményesen használják azt a kevés 
élelmiszert, amihez még a legszegényebb háztartások is 
hozzájutnak.  
     Amit viszont kevesen tudnak, hogy a levesevés előétel-
ként sváb szokás, és tőlük lesték el a magyar háziasszo-
nyok. Az éhes, sok fizikai munkát végző embereket hamar 
kellett régen is jól lakatni, gyorsan kellett készíteni meleg 
ételt. Erre kiváló megoldás a rántott leves, valamilyen le-
vesbetéttel. Gyakran kerül hétköznapokon is az asztalra a 
sváboknál rétes, a leeső, felesleges tésztát ahelyett, hogy 
kidobnák, zsírral megkenve, feltekerve kisütik, és apróra 
darabolva mehet is a köménymagos levesbe.  
     Másik egyszerű maradékmentő ötlet: a kenyérdarabo-
kat zsíron átpirítják, szórnak hozzá petrezselymet, esetleg 
pici piros paprikát, és ez lesz a nokedli tetején a ropogós 
feltét. A krumpligombóc is átlényegül, és még tartalmasab-
bá tesz egy egytálételt, ha együtt fő a káposztával. A sava-
nyú káposzta alá pirítsunk hagymát, fokhagymát, kolbász-
szal, szalonnával gazdagítsuk, és annyi vízzel, vagy tejjel 
öntsük fel, amennyi el fog párologni a sülés közben. Ráül-

tetjük a gombócokat, és mehet a sütőbe. Tejföllel, és jó 
hideg búzasörrel fogyasszuk.  
     A nudli is gyakori ebéd, akár savanyú káposztával, pirí-
tott szalonnával vagy édesen, dióval, mákkal szórva, mellé 
lekvárt kínálnak.  
     Persze a disznóvágáskor amit csak lehetett – belet, 
gyomrot, húgyhólyagot – megtöltöttek, füstöltek, abáltak. 
Így alakult ki a „Saumaache” szó torzulásával a tolnai-sváb 
szajmóka, ami egyfajta disznósajt. A sváb konyha legnép-
szerűbb terméke a stifolder. A „Stifolder” elnevezés a  
Mohács és Pécs környékére érkező németek csoportnevé-
ből származik. Hagyományos receptje szerint egyharmad-
nyi főtt dagadó és toka (néhol lapocka és comb) soványá-
ból készül kétharmadnyi nyers, vágás-meleg kolbászhús-
sal keverve, paprikázva, borsozva, sózva. Hidegen füstöl-
jük, meleg füsttől vigyázva óvjuk. A füstről levéve hűvös, 
szellős helyre akaszt-
va tároljuk. Fogyasz-
tani legalább két hó-
nap érlelés után 
kezdjük.  
      „Grüne Soße mit 
Pellkartoffeln” egy 
zöld szósz, ami több 
zöld fűszernövényt, 
petrezselymet, turbo-
lyát, spenótot, tejfölt, zöldhagymát tartalmaz tojással dúsít-
va, jellegzetesen húsvéti étel az óhazában. Nálunk a főtt 
burgonyához adott sóskaszósz idézi, gyakran éppen tojás-
sal. A „Speiseanordnung” azt jelentette, hogy a hét egy 
adott napján általában milyen ételt főztek. A hétfő és a 
péntek többnyire a bableves, míg a szerda a tésztás ételek 
napja volt. Kedden leginkább főzelékféle került az asztalra, 
ahogy csütörtökön is. A vasárnap az ünnepi hús- vagy 
csontleves napja volt sok zöldséggel és változatos beté-
tekkel. A legtöbb faluban a szigorú étkezési rend eredmé-
nyeképpen a hét napjainak nevét – nem csekély iróniával 
– éppen az aznapi étel nevével helyettesítették. A napok 
elnevezései hétfőtől szombatig például így szóltak: hétfő – 
Nudeltag (tésztanap), kedd – Krauttag (káposztanap), 
szerda – Fleischtag (húsnap), csütörtök – Knödeltag 
(gombócnap), péntek – Bohnentag (babnap), szombat – 
Kartoffeltag (krumplinap), vasárnap – ünnepnap (Feiertag). 
Érdemes néhány dolgot eltanulni a régiektől, és a kevés-
ből is jókat, finomakat készíteni, pazarlás és felesleges 
felhalmozás nélkül. 

Katona Anita; a kép forrása: pekeskifli.blog.hu 

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

 

Beküldési határidő: 2022. február 5. 
 

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

A nyeremény a könyvtárban 
vehető át, majd ha újra nyitva lesz. Minden megfejtőnek szeretettel gratulálunk!   
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Február 4. elsőpénteki szertartás 18 órakor. 
Február 6. a vasárnapi szentmisén gyertyaszentelés. 
Februás 16. a Házasság Hete záróakkordjaként a va-
sárnapi szentmisén történik a házassági fogadalom 
megújítása és a házastársak megáldása. 
 

Programjainkra mindenkit szeretettel várunk! Rácke-
resztúr minden lakójának boldog új évet kíván a Rác-
keresztúri Egyházközség a következő Régi magyar 
áldással. 
 
RÉGI MAGYAR ÁLDÁS 
 

Áldott legyen a szív, mely hordozott, 
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt 
Legyen áldott eddigi utad, 
És áldott legyen egész életed. 
 
Legyen áldott Benned a Fény, 
Hogy másoknak is fénye lehess. 
Legyen áldott a Nap sugara, 
És melegítse fel szívedet, 
 
Hogy lehess meleget adó forrás 
A szeretetedre szomjasoknak, 
És legyen áldott támasz karod 
A segítségre szorulóknak. 
 
Legyen áldott gyógyír szavad, 
Minden hozzád fordulónak 
Legyen áldást hozó kezed 
Azoknak, kik érte nyúlnak. 
 
Áldott legyen a mosolyod, 
Légy vigasz a szenvedőknek. 
Légy te áldott találkozás 
Minden téged keresőnek. 
 
Legyen áldott immár 
Minden hibád, bűnöd, vétked. 
Hiszen aki megbocsátja, 
Végtelenül szeret téged. 
 
Őrizzen hát ez az áldás 
fájdalomban, szenvedésben. 
Örömödben, bánatodban, 
bűnök közti kísértésben. 
 
Őrizze meg tisztaságod, 
Őrizze meg kedvességed. 
Őrizzen meg Önmagadnak, 
és a Téged szeretőknek. 

Bihari Aladár rapid sakk  
emlékverseny 

 

2021. december 30-án a MartonVál SC szervezésében megren-
deztük a Bihari Aladárnak emléket állító hagyományos rapid 
sakkversenyt. Valóban hagyományosnak mondható, hiszen ez 
már a 26. emlékverseny volt. A versenynek a martonvásári Tóth 
Iván Sportcsarnok adott otthont. A tornát hétfordulós svájci rend-
szerben tartották, 2×15 perces játékidővel, órahasználattal a 
FIDE (Nemzetközi Sakkszövetség) rapid szabályai szerint. A 
rendezvény fő szervezője Zelena Zsolt klubelnök mellett Dolinka 
Zsolt volt. A technikai lebonyolításért és a bíráskodásért pedig 
Schaum Béla sporttársunk felelt. Huszonöt versenyző nevezett 
többségében a járásunkból. Viszont érkeztek sakkozók Buda-
pestről, Érdről és Százhalombattáról is. A versenyt dr. Farkas 
Lajos nyerte 6 ponttal. A második helyezett Szilágyi Sámuel 
Attila lett 5,5 pontot szerezve. A harmadik helyezést Szabó  
Levente klubtársunk érte el 4,5 pontos teljesítménnyel. Az ifjúsá-
gi játékosok együtt versenyeztek a felnőttekkel, de külön értékel-
tük őket. A legjobb ifjúsági játékosok a váli Körtélyesi Richárd és 
az Ercsiből érkező ifj. Fábián Péter lettek. Gratulálunk a torna 
díjazottjainak, és köszönjük a szervezésben résztvevőknek ezt a 
remek hangulatú évzáró sakkversenyt! 
     Folytatódik feladványfejtő játékunk. Ebben az állásban bár 
anyagilag egyenlően állnak a felek, világos tisztjei sokkal aktí-
vabb pozícióban vannak, mint a sötét tisztek. Ez magában hor-
dozza a győzelem lehetőségét. Kettő lépésben mattot is lehet 
adni. Az állás érdekessége, hogy az egyértelmű első lépés után 
másodiknak 3 olyan lépés is van, ami mattot jelent. Mi lenne 
világos következő 2 lépése 3 változatban, hogy mattot adjon? 

 
 
A megoldás beküldhető a martonvalsakk@freemail.hu e-mail-
címre. Aki hat alkalommal is helyesen küld be megoldást a fel-
adványokra, Magyar Sakk-világ magazint kap ajándékba, melyet 
postai úton juttatunk el hozzá. Sakkos képességeink fejlesztésé-
hez sakkleckék és sakkfeladványok találhatók még az egyesüle-
tünk weblapján is, aminek címe: martonvalsakk.hu. 

Bakacs János MartonVál SC 

SAKK-SAROK 
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