
 

 

Határtalan összetartozás 
 

A nemzeti összetartozás napján a polgármesteri 
hivatal mellett álló Keresztúrok emlékművénél 
tartottunk megemlékezést. A rendezvényt az 
általános iskola szervezte. 
 

A Keresztúr nevű települések emlékművét 
2003-ban állíttatta az önkormányzat, amikor is 
Ráckeresztúron tartották a negyedik Keresztúr-
találkozót. A történet jóval előbb kezdődött. 
Amikor 1999-ben Bodrogkeresztúrt az árvíz 
veszélyeztette, Balatonkeresztúr azonnal segí-
tett. Később a többi Keresztúr is csatlakozott, 
és 2001-ben megalakult a Keresztúr Nevű  
Települések Szövetsége. A szövetség jelmonda-
ta: „A nevünk és a szívünk összeköt”.             
A Keresztúrok összetartozását jelképező    
emlékművet – Seregi József szobrászművész 
alkotását – egészen pontosan 2003. augusztus 
29-én avatták föl. A kocka alakú, kőből készült 
talapzaton gúla alakú felépítmény látható, mely-
nek egyik oldalán a Nagy-Magyarország-térkép, 
ponttal jelölve azok a települések, amelyek kép-
viselői részt vettek a 2003-as ráckeresztúri talál-
kozón. A gúla többi részén virágtartó helyeket 
alakítottak ki, minden Keresztúr nevű telepü-
lést réztáblával jelölve. A táblán a település 
neve, alatta az akkori polgármester neve áll.  
     Idén először, a Petőfi Sándor Általános 
Iskola igazgatója, Fux István kezdeményezésé-
re az emlékműnél tartottunk megemlékezést a 
nemzeti összetartozás napja tiszteletére. Az 
ünnepi műsorban elhangzott egy Dsida Jenő- 
és egy Juhász Gyula-vers Süveges Boglárka és 
Pálinkás Bianka tolmácsolásában. Beszédet 
mondott dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra pol-
gármester, kiemelve, hogy tartósan békében 
egymás mellett csak megértésben lehet élni, 
úgy, hogy a másik igényeit figyelembe vesszük 
és tiszteletben tartjuk. Fegyverrel ugyanis nem 
lehet békét teremteni. Az iskola igazgatója arról 
szólt, hogy nem hagyjuk feledésbe veszni törté-
nelmünket, nyelvünket, himnuszainkat, gyöke-
reinket, így semmi nem választhatja el a magya-
rokat egymástól, bármilyen távolságban éljünk 
is. A magyarok és a keresztúriak összetartozása 
határtalan.                                                     gá 

 

Megújult a Vajda János utca útburkolata  
 

Hulladékgyűjtés az erdőben  
 

Pedagógiai szakszolgálati körkép 
 

Az eperről – másképpen 
 

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

Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804) 
I. háziorvosi körzet: dr. Mihalicza Ingri-
det dr. 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 
Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
A vérvétel jelenleg szünetel! 
 

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

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

Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuáli-
san rendelő háziorvos. 
Sürgősségi betegellátás 
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  

 

„Néha könnyebb lenne elmenekülni, tiszta fénybe 
merülni” – éneklik A padlás című musicalben, hogy 
aztán a dal végén elhangozzék: „Nekem itt van dol-
gom, itt vannak álmaim.” Valahogy így érzem én is. 
Még akkor is, ha néha valóban könnyebb lenne kilép-
ni a hétköznapokból, és hagyni mindent. 
     A feladatok és a hivatásunk ugyanakkor mindezt 
nem engedi. Tenni kell, alkotni kell, kutatni kell. Ke-
resni az értékeket, a jót, megőrizni, átadni, és menni 
előre. Mert az ember szüntelen cselekvésre született, 
legyen bármilyen elkeserítő a közeg, amelyben él. Ha 
nem értékelik a munkát, akkor is tenni kell, már csak 
az elkövetkező generációk érdekében is. Ha ma nem 
gyűjtjük össze azokat az értékeket, amelyek fontosak 
számunkra, nem teszi meg helyettünk senki. Leg-
utóbb az értéktárunkat bemutató kerítéskiállításon 
hallottam olyan megjegyzést, szép, szép, de minek… 
Hát épp azért, hogy megőrizzük a jelenlegi szépsége-
ket, értékeket az utódainknak. Hogy a fiatalok is tud-
ják, ismerjék Ráckeresztúr nevezetességeit, azokat a 
településhez kötődő hagyományokat, amelyek évszá-
zadokkal ezelőtt is fontosak voltak az itt élőknek. 
Hiszek abban, hogy az értékgyűjtő, értékőrző munka 
nem hiábavaló. A múlt kincseit összegyűjteni, a kö-
zösség emlékeit megőrizni kötelességünk, hiszen ha 
nem tudjuk, honnan jöttünk, nem tudhatjuk azt sem, 
hová tartunk. A Közösségek Hete épp erre irányítot-
ta rá a figyelmet – remélhetőleg jövőre lesz folytatás. 
Addig is várjuk szeretettel a könyvtárban a régi fotó-
kat, dokumentumokat, történeteket. Az emlékek 
ugyanis megfizethetetlen kincsek.      

Gajdó Ágnes 

A háziorvosi rendelési idő a  
nyári időszakban 

 
A nyári időszakban a két körzetben összevont  

rendelést tartunk, az alábbiak szerint: 
 

2022. június 1–30. között 
dr. Mihalicza Ingrid rendel 

hétfőtől péntekig 9:00–13:00 
 

2022. július 4–29. között 
dr. Kasziba Lilla rendel 

hétfőtől péntekig 9:00–13:00 
 

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

hétfőtől péntekig 9:00–13:00 
 

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

hétfőtől péntekig 9:00–13:00 

Megújult a Vajda János utca útburkolata 
 

A Magyar Falu programban elnyert 22,5 millió forint ösz-
szegből újult meg a Vajda János utca burkolata a Hóvirág 
utcától a Rózsa utcáig, illetve további 11 millió forint ön-
kormányzati forrásból a Rózsa utcától az Eötvös téri ját-
szótérig. A beruházás során mintegy 900 méter hosszban 
kapott 3,5 méter széles aszfaltburkolatot az utca, egy-egy 
méter széles padkával. A beruházás része volt a közmű-
aknák szintre emelése is. Lakossági kérésre az utcában 
négy helyszínen fekvőrendörök kialakítására is sor kerül. 
     A hivatalos átadó ünnepségen részt vett Tessely    
Zoltán országgyűlési képviselő, a Szent László- és a Váli-
völgy területfejlesztéséért felelős miniszteri biztos, aki 
ünnepi beszédében kiemelte, a Magyar Falu program a 
magyar vidék legsikeresebb programja. Pannónia Szívé-
ben az elmúlt években 456 pályázat volt sikeres, közel 7,8 
milliárd forint került így az általa képviselt harminc telepü-
lésre, köztük Ráckeresztúrra is.   
     Legutóbb 2019-ben volt hasonló léptékű útburkolat-
felújítás Ráckeresztúron, szintén a Magyar Falu program 
keretében elnyert összeg és önerő felhasználásával, ösz-
szesen 57 millió forint értékben. Akkor a Korniss utca és 
az Arany János utca teljes hossza, valamint a Petőfi utca 
és a Kocsy-Mayer Gyula utca eleje újult meg, több mint 
1500 méter hosszan. 
     A Vajda János utca mint gyűjtőút kiemelten fontos köz-
lekedési útvonal, ami azonban gyalázatosan rossz állapot-
ban volt. Ezt szüntette meg a mostani beruházás. Erre a 
fejlesztésre a településnek, bár már három éve készült és 
gyűjtött rá, még hosszú évekig nem lett volna elegendő 
forrása a Magyar Falu programban elnyert támogatás 
nélkül. 
     Köszönjük szépen a támogatást Magyarország Kormá-
nyának! 
     Az önkormányzat 145 millió forint összegben pályáza-
tot nyújtott be a TOP Plusz pályázati keretben további 
belterületi gyűjtőutak fejlesztésére (Petőfi utca, Széchenyi 
utca, Gárdonyi utca). 

* * * 
 

Kölcsey téri játszótér és sportpark fejlesztése 
 

A Magyar Falu program keretében megépült sportpark 
mellett elkészült a megközelítéséhez szükséges térköves 
járda, ami összeköti a főút melletti járdát a Kölcsey utcával 
is. Köszönjük Szabó Józsefnek, Radócz Józsefnek és 
Rádi Imrének! 
 

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

 

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

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

 

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

(HULLADÉKSZÁLLÍTÁS) 
Ügyfélszolgálat címe:  

2451 Ercsi, Fő utca 8.  
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  

Nemzetközi tánc-
találkozó Cserkeszőlőn 

 

A ráckeresztúri Mákvirág 
Tánccsoport Egyesület is-
mét sikerrel szerepelt a 
Cserkeszőlőn megrendezett 
nemzetközi és országos 
tánctalálkozón. A Radócz 
József vezette tizenöt főből 
álló csoport ezúttal somogyi 
táncokkal lépett a közönség 
elé, a koreográfiát Tóth   
Lajos tanította be. A Mákvirágok – ahogyan röviden emlegetik őket – minden újonnan 
belépett tagnak köszönik a lelkes munkát és a kitartást, és szeretettel várnak soraikba 
fiatalabbakat, táncolni szerető érdeklődőket is. 

* * *  
Kora hajnal. Valamennyien keveset aludtunk az éjjel. A Mákvirágok kókadt fejüket mutatták 
a borús égnek. Még ez is. (Nem elég a lámpaláz.) Később a Mákvirágok – ha lett volna nap-
fény – emelgették szép virágfejüket. 
     Itt a színpad, amire vágyunk, amiért izzadunk, dolgozunk, minden héten a próbákon, mi, 
zömmel seniorok. Vajon közönség lesz-e? Esik az eső. 
     És láss csodát! Mire a ráckeresztúri Mákvirágok színpadra lépnek, eláll az eső, tele a 
nézőtér. A fiúk – akiknek szintén Mákvirág-fejük van, csak bajszosak, és gatyában vannak – 
székes tánca már meg is hozta az első tapsot. A lányok üveges tánca elbűvölő. Egyenes 
hát, egyenes tartás. Szuperek. 
     Aztán perdült a szoknya, fordult a lány. A hangulat fokozódik. A végére vastaps. Igen, 
onnan, ahonnan féltünk, hogy nem lesznek. Na akkor nyílt ki igazán a Mákvirág. 

     Nyíljon sokáig. 
 

                 Cserkeszőlő, 2022. május                                                                                                             Hujber Teréz 
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Pontosítás 
 

A Keresztúr Nevű Települések Diáktalálkozóját 
2014-ben is Sárkeresztúron rendezték, és akkor is 
– ahogy idén – a ráckeresztúri csapat nyert:     
Palagyi Réka, Palagyi Szilárd és Novozánszki 
Kristóf nyolcadik osztályos tanulók képviselték 
abban az évben az iskolát és egyszersmind Rácke-
resztúrt is. Szépen megállták a helyüket mind a 
szellemi, mind az ügyességi versenyeken, melyek-
re Gajdó Rita, Tóthné Sutka Edit, Endrődi Noé-
mi és Izsák Gábor készítette fel őket. Az első nap 
estéjén még a harmadik helyen álltak, a másnapi 
ügyességi vetélkedőn szereztek még előnyt, így 
végül  kiderült, hogy ők szerepeltek a legjobban a 
tizennégy csapat közül, elhozták az I. helyezést.  
     Reméljük, e pontosítás révén legközelebb már 
nem merül feledésbe a 2014-es siker, s mostantól 
nemcsak két, hanem akár több ráckeresztúri első-
ségnek örülhetünk majd. � 

 

Facebook: Ráckeresztúr Község Önkormányzat  

hivatalos oldala 

Hulladékgyűjtés az erdőben 
 

Az idei évben már 15. alkalommal szinte már hagyo-
mányosan (sajnos) a Zöld Erdő Vadásztársaság Rácke-
resztúr külterületét próbálta megszabadítani a szemét-
től. Sajnos a fasorok, erdők sok helyen szeméttel tarkí-
tottak voltak, sőt több helyen a mezőgazdasági földek-
re is került a szemétből. Sokan bele sem gondolnak, 
hogy mekkora gondot okoznak a gazdálkodóknak, 
hiszen a terület tisztán tartása az ő feladatuk, és mivel a 
termőföldekre is kerül a szemétből, az emberekre, álla-
tokra is ártalmas lehet! Megpróbálunk együttműködni a 
rendőrséggel is ebben az ügyben, de nagyon nehéz 
ekkora területre felügyelni. Az idei évben négy nagy 
konténert töltöttünk meg szeméttel, de sajnos ez szél-
malomharcnak tűnik.  
     Mindenkinek rá kellene ébrednie, hogy a szemét 
illegális lerakásával a saját életünket, a gyerekeink jövő-
jét veszélyeztetjük. A vadásztársaság önkéntesen végzi 
ezt a feladatot, amihez a Ráckeresztúr Önkormányzata, 
a Ráckeresztúri Földtulajdonosi Közösség és a Prograg 
Agrárcentrum Kft. biztosította a konténereket.  
     Bízunk benne, hogy kevesebb lesz a jövőben a ter-
mészetben a szemét, és remélhetőleg sikerül az illeték-
telenül szemetet lerakókat a hatósággal közösen a tör-
vényeknek megfelelő útra téríteni.  

Kovács János  
Zöld Erdő Vadásztársaság 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata és lakossága nevé-
ben ezúton is nagyon köszönjük a Zöld Erdő Vadásztár-
saság munkáját! 
     Ezúton mondunk köszönetet a Magyar Református 
Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója dolgozóinak 
és a fiúknak, hogy a vadászokhoz hasonlóan szintén ön-
kéntes munkában, két helyszínen segíttettek megszabadí-
tani a falu határát a szeméttől! 

 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester és  
a képviselő-testület tagjai 

„Jó itt…” 
 

„De jó lenne a világ, ha egy nagy Ráckeresztúr len-
ne. Jó itt...” – írta Bálint-Virlics Tímea facebook-
bejegyzésében, aki egy éve költözött Ráckeresztúrra 
a családjával. Elmondása szerint olyan élményekben 
volt eddig része kis falunkban, hogy mindenki kö-
szön a másiknak; a gyógyszertárban annyi segítsé-
get kapott, ami minden képzeletét felülmúlta; a 
Coopban hagyott pénztárcáját az ott dolgozók     
visszajuttatták számára. Egy befogadó közeget    
ismert meg, tele kedves, segítőkész emberekkel.  
     Nagyon jó volt olvasni ezeket a sorokat! Köszönet 
érte, Timi, hogy megírtad! 

Dienes Gábor 

Novozánszki Kristóf, Palagyi Réka, Palagyi Szilárd 
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Május az óvodában 
 

Beiratkozás az óvodában – május 2.,3., 4.; a beiratkozó kisgyer-
mekeket és szüleiket vártuk nagy szeretettel. 
     Ballagás az óvodában – A ballagó gyermekek műsora nagyon 
színvonalas volt. Megköszöntük a búcsúzó gyerekek szüleinek a 
segítségét oklevéllel, és további sikeres éveket kívántunk nekik. 

Oklevelet kaptak az óvodai munkát tevékenyen segítő szülők: 
Kedu Józsefné, Patatics Krisztián, Petkes Kinga, Bosnyák Zsolt, 
Kiss Károly, Csernicskó Marianna. Minden évben a ballagás alkal-
mával megköszönjük azoknak a munkáját, akik az óvodáért sokat 
tettek és tesznek, azoknak a Tiszteletbeli Örökös Tag címet ado-
mányozzuk. Ebben az évben a díjazottak: Szente Diána, az önkor-
mányzat dolgozója, Radócz Barna ráckeresztúri lakos és édesapa, 
a Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft., a Szerencsejáték Service Non-
profit Kft. Baki Tünde sikeres államvizsgáját oklevéllel ismerte el 
az óvoda vezetősége. 
     A DDC Táncegyesület Mózsik Viktória táncoktató 
éves munkájából és Papp Richárd néptáncoktató éves 
munkájából záró táncbemutató volt óvodánkban. 
     Csatlakoztunk az Ovikert Programhoz, amely ré-
vén palántákat kaptunk, hogy a gyerekek friss és 
egészséges zöldségeket nevelhessenek. Minőségi 
palántákkal és komposzttal támogatják az óvodát. A 
komposzt javítja a föld minőségét, hogy a lehető leg-
szebb és legfinomabb zöldségek érjenek meg. Az 
óvodában a kerteket ápoljuk, gondozzuk, az elültetett 
magokból hagymát és retket már szedtek a gyerekek, 
és elfogyasztották, epret szedtek, és megették.  
 

Gáborné Kutasi Katalin intézményvezető 

MOSOLY HÍREK 

A búcsúzó nagycsoportosok 
 

Pillangó csoport: Baki Boglárka, Bognár Bíborka,     
Bosnyák Zsombor, Erdődi Gréta Zsuzsánna, Ivánka Zita, 
Jaloveczky Nola, Kiss Hanga Heléna, Leicinger Lili, Major 
Bence Máté, Pimvicska János István, Pozsár Szeréna 
Fédra, Radócz Hanna Lujza, Váradi Maja Szedra 
Napsugár csoport: Furián Magor Zsolt, Friedrich Dávid, 
Kedu Emese, Loza Fanni Alicia, Patatics Noémi Kiara, 
Zagyi Szvetlána 
Méhecske csoport: Bogdán Bence, Béndek Írisz Eperke, 
Petkes Károly, Sándor Bernadett, Vadász Krisztián József  
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Szakszolgálati körkép 2021/22 
 

Úgy gondolom, valamennyi partnerünknek tartozom egy 
rövid beszámolóval ez évi tevékenységeinket, eredménye-
inket illetően. Nyolc szakfeladat kapcsán nyolcféle terüle-
ten találkozunk Önökkel, így nem egyszerű a rálátás mun-
kánk sokféleségére. 
     A legapróbb korosztály igénye a mozgás-, beszédfej-
lesztő valamint komplex gyógypedagógiai és konduktív 
terápiákra töretlen. Védőnőink lelkiismeretessége nagy 
szerepet játszik abban, hogy idejében segítséghez jutnak 
az arra rászorulók. 
     Az óvodás korosztály számára nyújtott ellátásaink idén 
meseterápiás foglalkozásokkal bővültek, melyet szintén 
nagy számban vettek igénybe a gyermekek. A TSMT és 
komplex mozgásterápiás foglalkozások a nagy érdeklő-
désre és egyéni igényekre válaszolva a csoportos ellátás 
mellett home training formájában is zajlottak. A szociális 
készségek fejlesztését célzó Kisteknős program idén is 
sok kisgyermeknek nyújtott segítséget kapcsolati nehézsé-
geik és viselkedésszervezésük terén. Egy kollégánk siker-
rel elvégezte a nemzetközileg is újdonságnak számító 
„ESDM” (Early Start Denver Model) kétéves képzést, 
melynek eredményeképpen a szociális-kommunikációs 
nehézségekkel küzdő kisgyermekek számára nyújtott se-
gítség módszertani palettája tovább bővült intézményünk-
ben. A részképességek fejlesztését célzó terápiák is elér-
hetők lettek (Sindelar, Okoskocka), emellett további moz-
gás-alapú komplex fejlesztő foglalkozásokat indítunk igény 
szerint (Mozgáskotta, DSZIT). Pszichológusaink a nagy 
számú bejelentkezést jól szervezetten fogadni tudták, je-
lenleg egy kicsit várakozni kell, amiről minden jelentkezőt 
tájékoztatnak a kollégák. A művészetterápiás és állat-

asszisztált foglalkozások szintén sokak terhein könnyítet-
tek, járásunk fiataljai is értő fülekre találtak. 
     Logopédusaink és gyógytestnevelőnk a megszokott 
rendben tartották a foglalkozásokat, az ellátás gördüléke-
nyen zajlott az intézményekkel való együttműködésnek 
köszönhetően. A 3 és 5 évesek logopédiai szűrése folya-
matos, a gyermekorvosok pedig sorban állítják össze a 
gyógytestnevelésre javasoltak névsorát. 
     A szakértői vizsgálatok ütemezetten haladnak, az idő-
pontról minden jelentkező írásban értesítést kap. 
     Tartalmas, aktív tanévet zár pedagógiai szakszolgála-
tunk. Mind Martonvásáron, mind Ercsiben működő intéz-
ményünk egész évben hangos volt a gyerekzajtól, szerve-
ződnek a nyári fejlesztő táborok. 2022-ben mindkét telep-
helyünk elnyerte a Családbarát Szolgáltató Hely címet, 
melyre büszkék vagyunk. 

A nyári időszakban az ellátást igény szerint folyamatosan 
biztosítjuk, a jelentkező családokkal egyeztetjük a hely-
színt és az időpontokat. 
     Köszönjük a Martongazda és a Dunakavics munkatár-
sainak a sok segítséget, mellyel egész évben rendelkezé-
sünkre álltak. 
     Várjuk leendő logopédus, gyógytestnevelő és tehetség-
koordinátor munkatársainkat, az álláshelyekről bővebb 
tájékoztatás a kozigallas.gov.hu oldalon található. 
     Minden kedves Partnerünknek nagyon jó pihenést kívá-
nok a nyárra pedagógiai szakszolgálatunk valamennyi 
dolgozója nevében. 
 

Szabó Antalné igazgató 

Elrejtett kincsek 
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Májusi  
pillanatok 

 

Sulizsák Program – 
Göncölj a Földért! 
címmel ruhagyűjtési napot szerveztünk iskolánkban, amelyen használt 
ruhaneműket gyűjtöttünk és továbbítottunk. Hálásan köszönjük a beadott 
ruhaneműket. Összesen 1389 kg adomány gyűlt össze. Köszönjük    
Drozdikné Nagy Ágnes Tünde és Endrődi Noémi szervező munkáját. 
     A Székesfehérvári Pedagógus Oktatási Központ által szervezett belső 
továbbképzés keretében angol tantárgygondozás történt május hónap-
ban. 

Bali Imre rendőrcsoport-parancsnok úr vezetésével „Az alkohol hatása a szervezetre” címmel játékos foglalkozást tartottak 
az 5–6. osztályos tanulóknak. 
     A szabadbattyáni Batthyány Lajos Általános Iskola „Toldi” címmel megyei versenyt hirdetett. Fuszenecker Zalán és Tóth 
Márk (6. osztály) párosa 2. helyezést ért el. Gratulálunk. Felkészítőjük Orbán Erika. 
     Május hónap folyamán izgalmas pillanatokat élhettek át a 6. és 8. osztályos gyermekeink a Digitális Országos mérése-
ken. Az eredményekről 2023 februárjában értesülhetnek majd a kedves szülők. 
     A hagyományos gyermeknapunkon az osztályok csapatazászlót, menetlevelet és jelvényt készítettek, amelyet egy-egy 
frappáns csatakiáltással koronáztak meg. A programok a futballpályán és az Eötvös utcai játszótéren zajlottak. Az első hely-
színen különféle versenypályákon játszhattak gyermekeink partizánjátékot, 
vármétát, ügyességi játékokat, exatlont, valamint trükkös és furfangos felad-
ványokat fejthettek meg. A másik helyszínen a Székesfehérvári Pedagógus 
Oktatási Központ és a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió kollégái tartottak izgal-
mas foglalkozásokat a gyermeknapon. Örülök, hogy községünk és iskolánk 
vendége volt Tóth Lejla (KIMM) és Benkő-Pogonyi Ildikó (Szfv POK). Ezúton 
is köszönjük a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület Ráckeresztúri Egy-
sége munkáját, külön köszönet Dienes Gábornak és Cserna Lászlónak. A 
helyi rendőrség is kivonult a gyereknapi rendezvényünkre: Vásári Dénes fő-
törzsőrmester és Szilukács Krisztián zászlós tartottak izgalmas bemutatót. 
     A Közösségek Hete keretében a ráckeresztúri községi könyvtár szervezé-
sében a 6. és 8. osztályosok „A hely, ahol élünk” címmel kvízjátékban vettek 
részt. A díjkiosztón Gajdó Ágnes adta át az elismerést és ajándéktárgyakat a 

győzteseknek. Gratulálunk Dienes Reginának, Glócz Zsuzsannának, Novozánszki 
Bíborkának, Sörös Mirának és Zsigmond Rékának. 
     Az idei tanévet záró Intézményi Bozsik Fesztivált Iváncsán rendezték meg a 0 és 
1-es korcsoporttal. A gyerekek nagy örömére mindenki éremmel és névre szóló 
oklevéllel távozott! Köszönjük szépen a szülők önzetlen segítségét! 
     A nemzeti összetartozás napja tiszteletére a Keresztúri Emlékműnél tartottunk 
megemlékezést. Az ünnepi műsorban 
Dsida Jenő és Juhász Gyula versét 
Süveges Boglárka és Pálinkás Bianka 
előadásában hallhattunk. Dr. Szentes-
Mabda Katalin Dóra polgármester      
asszony, kiemelte, hogy tartósan béké-

ben egymás mellett csak megértésben lehet élni, odafigyeléssel és tisztelettel. A 
fegyver nem a béke eszköze. Az igazgató kiemelte, hogy nem hagyjuk feledésbe 
veszni történelmünket, nyelvünket, himnuszainkat, gyökereinket. Semmi nem 
választhatja el a magyarokat egymástól, bármilyen távolságban éljünk is. A ma-
gyarok és a  Kárpát-medencében élő keresztúriak összetartozása határtalan. 
      Az Országos Honismereti Szövetség által meghirdetett országos szintű Hon- és népismereti versenyen Novozánszki 
Bíborka 9., Bognár Sarolta 8., Barna Bianka, Lukács Krisztián 4. és Fuszenecker Zalán 1. helyezést ért el. Gratulálunk.  
     A Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola a megyei Ly-j bajnokságra és megyei helyesírási versenyre való 
felkészítésért Emléklappal ismerte el Drozdikné Nagy Ágnes Tünde, Gajdó Tímea, Orbán Erika és Pintér Piroska kiemelke-
dő munkáját. 
     Eseménydús időszak áll mögöttünk, a továbbiakban a ballagás és a sikeres tanévzárásra készülünk. A búcsúzó osztály 
ballagását 2022. június 18-án, szombaton 10 órai kezdettel (jó idő esetén) a plébánia kertjében rendezzük meg. A búcsúzta-
tó és az utolsó csengőszó után a Szent János téri iskolából indulunk el a Kossuth utcán vonulva a plébániakertig. Tanévzáró 
ünnepélyünk 2022. június 21-én, kedden 17 órakor lesz a Szent János téri iskolaépület udvarán. 

Fux István igazgató  
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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� !"!#$ %&'('� 
 
 

„Ajtód vagyok. Nyithatsz, csukhatsz, 
átléphetsz rajtam bármikor 
oda, ami csak mi vagyunk. És kiléphetsz 
onnan 
bármikor. Amikor csak jössz: zárva találsz, 
érintésedre- 
nyílóan, könnyen, zajtalanul.” 
 

(Fodor Ákos) 

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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Az eperről – másképpen 
           

Nagyon sokunk egyik kedvenc gyümölcse ez a friss, zama-
tos, jó illatú mályva piros színű eper. Szinte az első gyü-
mölcs, ami a kiskertekben szüretelhető. Fogyaszthatjuk 
csak úgy magában, lekvárként, turmixként, limonádéba dob-
va. Főzhetünk belőle szörpöt vagy levest is, de a gyümölcs-
salátákat is feldobjuk vele. Rengeteg isteni sütemény is 

készülhet belőle.  
Sokféle felhasz-
nálási módja 
van, ki így, ki úgy 
szereti jobban. 
Ebben a cikkem-
ben inkább a 
jótékony hatásai-
ról szeretnék írni, 
nem pedig a 

gasztronómiai élvezetéről, mert akkor az nem az egészség 
rovat lenne a Hírmondóban.  
     Sokan csak azért eszik az epret, mert finom, mindenféle 
tudatosság nélkül, élvezetből. Egyre többen viszont tudato-
san fogyasztják valami egészségügyi probléma megelőzé-
sére vagy akár kezelésére. Sok-sok évvel ezelőtt nem 
ínyencségként, hanem gyógynövényként fogyasztották.  
 

Miért is hasznos a szervezet számára ez a gyümölcs? 
 

• Sokkal magasabb a C- és E-vitamin-tartalma, mint a 
citromnak vagy a narancsnak.  

• Rengeteg folsav, vas, kálcium, magnézium van benne.  
• Alacsony kalóriatartalmának köszönhetően jól illik egy 

fogyókúrázni vágyó ember étrendjébe, mert 90%-a víz. 
• Kiváló vértisztító, méregtelenítő hatása van. 
• Csökkenti az agyi érelmeszesedés kialakulásának esé-

lyét a rendszeres fogyasztása. 
• Ízületi problémánkat tudjuk vele csökkenti. 

• Ekcéma kezelésére is alkalmazható. 
• Pépesített formában nagyon jó fogfehérítő hatása 

van. 
• Rengeteg antioxidánst és flavonoidot tartalmaz. 
• A magas vérnyomás kezelésére is alkalmazható. 
• Csökkenti a kötőszöveti gyulladások kialakulásának 

esélyét. 
• A benne található vegyületek fiatalító hatásúak. 
• Kiváló szomjoltó, ha nem cukorral fogyasztjuk. 
• Problémát jelenthet, hogy viszonylag nehezen 

emészthető, de néhány csepp citromlé segít ennek 
a problémának az orvoslásában, és még jobban 
hangsúlyozódik az íze.  

• Leveléből teát is készíthetünk, melynek vízhajtó 
hatása van. 

• Az epret nemcsak megehetjük, hanem készíthetünk 
belőle különböző szépítő pakolásokat a bőrünkre, 
pl. napozás után hűsíti a bőrt. 

 

Beszélnünk kell az eper sok jótékony hatása mellett arról is, 
hogy allergizáló tulajdonságokkal is rendelkezik. Apró-
magvas gyümölcs, ezért az egyéves kor alatti gyerekeknek 
nem javasolt a fogyasztása (olvastam olyan ajánlást is, ahol 
kétéves kor alatt nem javasolják az eper fogyasztását).  
     Nyírfavirág pollenjével gyakran okoz keresztallergiát. 
Allergiás reakció esetén leggyakrabban bőrtünetet, csalánki-
ütést okoz, vagy a szájüregben okoz kellemetlen viszketést, 
ajakduzzanatot, nyelvduzzanatot, esetleg gégevizenyőt, de 
hasi panaszokat is előidézhet annál, aki érzékeny erre a 
gyümölcsre. A bőrtünetetek néhány óra vagy nap alatt eltűn-
hetnek. Bármilyen reakció esetén érdemes orvoshoz fordul-
ni, aki eldönti, hogy szükséges-e orvosi beavatkozás a reak-
ció kezelésére, vagy elegendő az allergént az étrendből 
kiiktatni.       

Peszter Zsuzsanna  
védőnő 
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Duci néni kilencvenesztendős 
 

A falu második legidősebb lakosa, a jól ismert Duci néni nemrég ünnepelte a 
kilencvenedik születésnapját. Zsigmond Józsefné Novák Julianna 1932.  
május 19-én született négy lánytestvérével Budatétényben. Miután szülei 
Ráckeresztúron házat, földet vettek, kamaszéveit már itt töltötte. Zsigmond 
Józseffel kötött házasságából két gyermeke született, Melinda és József, 
akiket válás után egyedül nevelt fel. Az élete nem volt mindig gondtalan.  
Sokat dolgozott pékségben, a cukorgyárban, utolsó éveiben pedig a rácke-
resztúri általános iskolában volt takarítónő, hogy gyermekeit tisztességesen 
felnevelje. Harminckét évig aktív tagja volt a Pávakörnek. Rendszeresen sze-
repelt különböző rendezvényeken belföldön és külföldön is. Romló egészségi 
állapotában, öregkorára megnyugvást és boldogságot három unokájában, 
István, Réka és Levente körében talált. Szellemi frissességét azzal próbálja 
megőrizni, hogy a mai napig romantikus könyveket olvas, és rejtvényeket fejt. 
Az unokák szívesen hallgatják a múltban történt eseményekről szóló elbe-
széléseit. A legnagyobb boldogsága, hogy hamarosan dédnagymama lesz, 
és reméli, hogy az új családtagot még a karjaiba veheti. 
     A kilencvenesztendős Zsigmond Józsefnét az önkormányzat nevében 
Bilikné Bakonyi Edit igazgatásügyi előadó virágcsokorral köszöntötte, s adta 
át a miniszterelnök által aláírt emléklapot.  
     Jó egészséget, nyugalmas, örömteli napokat kívánunk Duci néninek!      � 
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A hely, ahol élünk 
 

A Közösségek Hetén Ráckeresztúr történetéről, 
értékeiről szóló totót is kitölthettek az érdeklődők. 
A játékon részt vettek a 6. a és a 8. osztályos diá-
kok is, több-kevesebb sikerrel. Épp ezért jó volna, 
ha majd a jövőben a falu múltjának, értékeinek 
bemutatása valamiképp a tananyag része lenne. 
Ismerjék meg a diákok is, hol élnek, milyen épített 
örökség veszi körül őket. Mindenesetre a játéko-
sok közül jó páran hibátlanul töltötték ki a feladat-
lapot, így ők apró nyereményben részesültek. Név 
szerint: Baki Bálintné, Bíró Istvánné, Petrik      
Katalin, Szabóné dr. Kántor Szilvia, Vizi Lászlóné. 
Szeretettel gratulálunk nekik!  
     A helyes válaszok a következők: a lászlópusztai 
cselédek életéről Gunda Béla írt tanulmányt; Kor-
niss István jegyző volt; Ráckeresztúr Martonvásár 
felőli határában található a Szentháromság-szobor; 
szomszédságában 2021-ben Széchenyi Zsigmond 
tiszteletére avattak emlékhelyet; a ráckeresztúri 
templom falfestményeit Kontuly Béla készítette; 
Mályva nevű utca nincs a községben; a jelenlegi 
polgármesteri hivatal eredetileg gyógyszertárnak 
épült; László-
pusztán Auguszta 
26 szobra áll; a 
délután három 
órai harangszóról 
Bendák Pál ren-
delkezett végren-
deletében; sibálás a húsvéti szokás neve; Supka 
Jeromos nem volt a községben plébános; Rácke-
resztúr 1347–1992 közötti történetét Novák     
József írta meg; Hunics József olimpiai bronzér-
mes kenus született Ráckeresztúron; a neves zsoké 
Varga Zoltán. 
     Köszönjük mindenkinek, aki eljött, és megte-
kintette a kiállítást, valamint kitöltötte a totót. 
     Jövőre ismét csatlakozunk a Közösségek Hete 
programhoz. 

gá 

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 

Közösségek Hete 2022 
 

A település könyvtára a kezdetektől fogva minden 
évben csatlakozik a Közösségek Hete országos 
programsorozathoz. Idén kerítéskiállítással és a 
helyi értékeket népszerűsítő kvízjátékkal           
készültünk. 
 

A Közösségek Hete országos programsorozat idén már ha-
todik alkalommal hívta fel a figyelmet a helyi, közösségi érté-
kekre és a közösségek megtartó erejére. Egy-egy településen 
valóban nagyon fontos, hogy legyenek olyan csoportok, 
amelyek közös értékrendet vallanak, és ezek révén tesznek is 
a településért. Ráckeresztúron a községi könyvtár az egyik 
olyan intézmény, amely igyekszik a falubelieket összetartani. 
Az utóbbi időben ugyan a vírushelyzet és egyéb technikai 
nehézségek miatt kevesebb programot szervezhettünk, de a 
2022-es esztendő új lehetőségeket kínál. 
     A május 23-tól 29-ig tartó Közösségek Hete programhoz 
két rendezvénnyel kapcsolódott a könyvtár. Az egyik egy 
helyismereti kvízjáték volt, amelyre igen sokan jelentkeztek, 
és nemcsak felnőttek, hanem az általános iskola diákjai is. A 
13+1 kérdésből álló totó a települési értéktárban szereplő 
értékekre kérdezett rá, több kérdésre a község honlapján, 
illetve a települési értéktár facebook-oldalán lévő informáci-
ók alapján lehetett megadni a választ. Így is előfordult, hogy 
tévesen válaszoltak egy-egy kérdésre a játékosok. A rácke-
resztúri születésű id. Éber Sándor festőművész például na-
gyon sok magyarországi templom freskóit festette meg, de 

szülőfaluja templomáét nem ő, hanem Kontuly Béla. Vagy a 
Ráckeresztúrhoz tartozó Lászlópuszta cselédeinek életéről 
nem Illyés Gyula írt szociográfiai tanulmányt, hanem Gunda 
Béla. Mindezek olyan információk, amik talán nem csak a 
községben élőknek fontosak. 
     A Közösségek Hete másik eseménye a különleges kerítés-
kiállítás volt, ugyanis a településen a jelenlegi helyzetben 
(iskolaépítés, tereprendezés) nincs lehetőség zárt helyen ren-
dezvényt szervezni. A könyvtár melletti kerítésen azonban 
éppen elfért a helyi értéktárban jelenleg helyet kapott har-
mincöt értékről szóló tabló. A szervezők célja elsősorban az, 
hogy a falubeliek ráébredjenek, mennyi szépség és érték veszi 
körül őket, és akár ők maguk is javasoljanak értékeket. A 
kiállítás megnyitóján részt vett a 6. a osztály és több felnőtt – 
a polgármester, az önkormányzat, a képviselő-testület és az 
értéktár bizottság tagjai. Remélhetőleg a jövőben újabb helyi 
értékekkel bővül a ráckeresztúri értéktár, aminek három ele-
me egyébként már a megyei értékek közé is bekerült a helyi-
ek nagy örömére: az 1779-ben állított Szentháromság-
szobor, a világrekorder magyar tarka tehén Auguszta 26 tör-
ténete és a délután 3 órai harangszó, amely Bendák Pál vég-
rendeletének megfelelően kétszáz esztendeje minden egyes 
nap délután megszólal a Szentháromság tiszteletére. 
 

GÁ 
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Muffin minden mennyiségben 
 

Itt a nyár, a gyerekek is felszabadul-
nak a napi iskolai kötelezettségek, 
tanulnivalók alól, többet lesznek ott-
hon, vagy mennek kirándulni, napközis 
táborba, vagy csak ennének valami 

finomat. És hát mi, szülők is. Mi az, ami gyorsan, könnyen 
készen van, szinte mindig van hozzávaló otthon, és akár 
egy 10-12 éves is el tudja készíteni. Lehet várni vele a 
barátokat, vagy a munkából hazaeső fáradt szülőket, meg 
lehet vele lepni a nagyit. Kell egy alaprecept, amit aztán a 
végtelenségig lehet variálni. 
     Nálam ez a recept a következő: vegyünk egy műanyag 
tálat, amibe mehetnek: 25 dkg liszt, fél csomag sütőpor, 5 
dkg vaj, 13 dkg cukor, 1 db tojás, 2 dl tej, vaníliaaroma. A 
lisztet, a keményítőt, a sütőport és a sót összekeverjük 
egy nagy tálban. A puha vajat habosra keverjük a cukor-
ral, majd hozzáadjuk a tojást, és újra átkeverjük. Mehet 
hozzá a tej, a vaníliaaroma, végül a lisztes keverék is 
kisebb adagokban. Keverjünk belőle egynemű tésztát. 
Egy muffinforma mélyedéseibe papírkosárkákat rakunk, a 
tésztamasszával háromnegyedig töltjük, majd betoljuk a 
180 fokos sütőbe, és 20-25 perc alatt vagy tűpróbáig 
készre sütjük őket. 
     Ez egy nagyon egyszerű recept, innen érdemes elin-
dulni, kísérletezni. Készíthetünk a tetejére vajas krémet, 
cukorral habosra keverve, ha kihűlt, habzsákból rákanya-
rítva, csinosan tálalva. A tetején jól fog mutatni egy kandí-
rozott cseresznye vagy bármilyen bogyós gyümölcs. Te-
hetünk a tésztába is gyümölcsöket, apróbb darabokban 
barackot, később körtét, szilvát, de a málna, ribizli, 
meggy, cseresznye nagyon jól illik ebbe a vaníliás alapba. 
Osztálykirándulások, gyerekzsúrok kedvence lehet, mert 
könnyen elrakhatjuk az uzsonnás dobozba, vagy rakhat-
juk fel az asztalra. Ha kicsiknek készítjük, a vajas krémen 
látványos lesz a színes cukorka, csokireszelék. A liszt egy 
részét lecserélhetjük kókuszreszelékre, darált olajos mag-
vakra, mák, és zabpehely is keveredhet a tésztába, amitől 
egészségesebb és izgalmasabb lesz az íze és a textúrája 
is. 
     Nekem nagy kedvencem a Steiner Kristóf-féle répator-
ta, ami egyrészt zöldséges, tehát viszünk be jó rostokat, 
vitaminokat, másrészt vegán, tehát nem tartalmaz állati 
eredetű összetevőket. Ráadásul a mértékegység egy kb. 
3 deciliteres pohár, ami még inkább gyerekjátékká teszi a 

muffinsütést. A re-
cept a következő: 2 
csésze liszt, 1 csé-
sze cukor, 1 csipet 
só, 1 tasak sütőpor, 
1 csipet szódabikar-
bóna, fahéj, gyöm-
bér, szerecsendió, 2 
nagyobb répa apróra 
reszelve, 1 marék 
mazsola vagy aszalt 
áfonya, 1 marék dió 
összetörve, 1 csésze 
étolaj vagy kókusz-
zsír, 1 csésze na-
rancslé (ha nincs, a 
víz is megfelel), jót 
tesz neki egy kis 
vaníliaesszencia is. 
Ez lenne hát az  
összetevők listája, 
az eljárás pedig a 
következő: Mindent 
összekeverünk egy tálban, és belekanalazzuk a muffin-
sütőbe, amibe már beleraktuk a papírkosarakat, vagy 
annak híján a formára vágott sütőpapírt. Betoljuk a sütő-
be, 180 ºC fokon, körülbelül 25-30 percig sütjük a répás 
muffinokat. A kihűlt süteményekre készítsünk cukormázat, 
porcukorból és kevés narancsléből. Érdemes ilyen kis 
papírkosarakat beszerezni, nagyon kedves, jópofa, színes 
kosárkák kaphatók, és nem is drágák. Viszont nagyon 
megkönnyítik a dolgunkat, csomagoláskor és mosogatás-
nál is.  
     De álljon itt egy ötlet, hogyan lehet a muffinból teljes 
értékű uzsonna, olyanoknak is, akik nem éppen édesszá-
júak. Reszeljünk cukkinit, sajtot, aprítsunk sonka -vagy 
felvágott darabokat a következő tésztába: 20 dkg liszt, 
2 darab tojás,1 kk só, 2,5 dl tej, 1 dl olaj vagy olvasztott 
vaj, fél csomag sütőpor. Az eljárás már ismert, egy nem 
folyós, de nem is kemény tésztát kell kapnunk. Kissé szik-
kadt sajtdarabokat, nem éppen friss, ropogós újhagymát, 
petrezselyemzöldet, maradék főtt tojást, sült zöldségeket 
is elnyel ez a tészta, és ad újra értelmet a hűtőben felejtett 
alapanyagoknak. Kísérletezzenek bátran, jókedvűen. 
 

Szöveg és kép: Katona Anita 

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

 

Beküldési határidő: 2022. július 5. 
 

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

A nyeremény a könyv-
tárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek szeretettel gratulálunk!   
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Emlékezés Kállai Gábor 
sakk-nagymesterre 

 

Kállai Gábor 1959-ben született Budapesten. Kiváló sak-
kozó volt, hiszen a legmagasabb értékszáma 2555 Élő-
pont volt, és nemzetközi nagymester címmel is rendelke-
zett. Legnagyobb sikereit azonban edzőként érte el. Erre 
a szerepre tudatosan készült, és FIDE-mesteredző minő-
sítést is szerzett. Ö edzette Ribli Zoltánt és Polgár     
Zsuzsát is. A Magyar Sakkszövetség elnökeként és a 
magyar sakk-válogatott szövetségi kapitányaként is tevé-
kenykedett. Ö vezette a 2002-ben olimpiai ezüstérmes 
csapatot. Ezek mellett nagyon sokat tett a sakkozás nép-
szerűsítéséért. Tucatnyi sakk-könyv szerzője, a Minden-
tudás Egyetemének sikeres előadója és több újság sakk-
rovatának vezetője volt. Kitűnő előadókészsége és hu-
mora miatt a televíziókban is gyakran szerepelt. 62 éves 
korában tért örök nyugalomra. A magyar sakkozásért tett 
érdemeire és páratlan személyiségére mindig emlékezni 
fogunk. 
 
Kállai Gábor számos sakkfeladvány kitalálója volt, ame-
lyekkel szórakoztatta az olvasóit. Az alábbi gyöngyszem 
is az ő szerzeménye. Egyértelmű, hogy világos nyerésre 
áll. Viszont ha elég szemfüles, akkor akár három lépés-
ben is megnyerheti a partit. Hogyan fejezheti be a játsz-
mát világos három lépésben?  

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

Bakacs János MartonVál SC 

SAKK-SAROK 

Gondolatébresztő… 
 

„Szedd össze magad! Az élet szép. Minde-
ned megvan, amire csak vágysz. És nagyon 
jól tudod, hogy (...) az élet igazán gázos pillanatai-
ban egyedül vagyunk.” 

(Guillaume Musso) 



16                                                                                                                                   2022. június 

 

RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ ● Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja ● X. évfolyam 6. szám  
Kiadó: Ráckeresztúr Község Önkormányzat 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Telefon: 06-25/517-900; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu 
A kiadásért felel: Dr. Nagy Gábor Telefon: 06-25/517-902 
Szerkesztő: Gajdó Ágnes Telefon: 06-20/405-8315; e-mail: gajdoagnes@gmail.com 
Szerkesztőség: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4. (könyvtár); telefon: 06-25/454-655; e-mail: rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
Megjelenik 1350 példányban. Nyilvántartásba vételi szám: CE/55570-3/2013  
Nyomdai munkák: Walton Promotion Kft., www.waltonpromotion.hu; felelős vezető: Walton Péter  

Megelőzéssel a függőségek ellen  
Prevenciós foglalkozások a Völgyvidék  

általános iskoláiban 
 
Az 1983 óta működő Kallódó Ifjúságot Mentő 
Misszió számos egyéb, a függőségeket érintő 
tevékenysége mellett a prevenciót tűzte ki céljá-
ul. Az MRE KIMM Drogterápiás Otthonának 2022-
ben a Vidékfejlesztési Program keretén belül a 
Völgyvidék Térség általános iskoláiban ingyenes 
drogprevenciós foglalkozások tartására nyílt  
lehetősége. 
 
A kompetencia- és önismeretfejlesztő, 3×45 perces 
program felső tagozatos tanulóknak szól. A misszió 
szakemberei által vezetett tréning – a résztvevők ösz-
szetétele, hajlandósága, érdeklődése alapján – játé-
kos feladatokkal veszi sorra az erősségek-
gyengeségek, célok, értékek, társas kapcsolatok, 
konfliktuskezelés, empátiafejlesztés témakörét. A 
program fókuszában egy égető probléma, a fiatalok 
képernyőfüggősége áll. A tréninggel – melyet a tér-
ségben ősszel folytatni fognak – eddig a rácke-
resztúri, ercsi, martonvásári, váli és etyeki felső tago-
zatos gyerekek ismerkedhettek meg. A ráckeresztúri 

általános iskolások a KIMM drogprevenciós szolgála-
tának munkatársaival a május 20-i gyereknapon is 
találkozhattak, az Eötvös utcai játszótéren a program 
részeként játékos feladatokkal várták őket. 

A foglalkozássorozat a „Drogprevenciós célú civil se-
gítő szolgáltatásfejlesztés térségi iskolai drogmegelő-
zési program bevezetésével” című, VP6-19-2.1.-96-5-
17 LEADER számú pályázat révén valósulhat meg. � 

A Magyarországi Református Egyház Kallódó  
Ifjúságot Mentő Missziója Ráckeresztúron felnőtt- 
és serdülő-drogterápiás otthont, továbbképző köz-
pontot – szakembereknek akkreditált drogpreven-
ciós képzéseket, diákoknak ajánlott drogprevenci-
ós programot –, emellett Budapesten és Dunaújvá-
rosban drogkonzultációs irodát, drogambulanciát, 
drogprevenciós szolgálatot működtet. 


