
 

 

Csatadal 
 

Trombita harsog, dob pereg, 
Kész a csatára a sereg. 
Előre! 
Süvít a golyó, cseng a kard, 
Ez lelkesíti a magyart. 
Előre! 
  
Föl a zászlóval magasra, 
Egész világ hadd láthassa. 
Előre! 
Hadd lássák és hadd olvassák, 
Rajta szent szó van: szabadság. 
Előre! 
  
Aki magyar, aki vitéz, 
Az ellenséggel szembenéz. 
Előre! 
Mindjárt vitéz, mihelyt magyar; 
Ő s az isten egyet akar. 
Előre! 
  
Véres a föld lábam alatt, 
Lelőtték a pajtásomat, 
Előre! 
Én se’ leszek rosszabb nála, 
Berohanok a halálba, 
Előre! 
  
Ha lehull a két kezünk is, 
Ha mindnyájan itt veszünk is, 
Előre! 
Hogyha el kell veszni, nosza, 
Mi vesszünk el, ne a haza, 
Előre! 
  

Petőfi Sándor 

 

Télűző álarcos mulatság  
 

Interjú Tessely Zoltánnal 
 

Választási tudnivalók  
 

A ráckeresztúri PetőfiSuli hírei 
 

Hős honleányok emlékezete 
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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  

 

Március forradalmi hónap. Különös ebben a háborús 
helyzetben, a szomszédunkban zajló harcok alakulá-
sát követve az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc hőseire emlékezni. Különös párhuzamot vonni 
a pesti ifjak és a jelenleg az országukat védő katonák 
hite és elszántsága között. A márciusi ifjak sem féltek 
semmitől. Egyetlen cél lebegett a szemük előtt: a sza-
badság. A szabadságért fogtak fegyvert, vállalva akár 
a börtönt vagy a halált is.  
     Petőfi Sándor gyújtó hangú költeményeiben buz-
dított a cselekvésre, és kemény hangon figyelmeztette 
a nemes urakat hibáikra. A magyar nemzet című, 1946 
decemberében írt versében a jövőre vonatkozó költői 
kérdést fogalmazott meg: „Oh hazám, mikor fogsz 
ismét / Tenni egy sugárt, egy kis fényt / Megrozsdá-
sodott nevedre? / Mikor ébredsz önérzetedre?”   
Petőfi az elnyomás ellen küzdött, költeményeivel erőt 
adott a fegyvert fogott katonáknak, és ő maga sem 
ült otthon tétlenül. Részt vett a csatában, mert úgy 
érezte, hazafias kötelessége a szabadságért küzdeni.  
     A legnagyobb kincs és a legnagyobb ajándék az 
élet. Azok, akik ma a háború elől menekülnek, bíznak 
az újrakezdésben, bíznak a környező országokban 
élők emberségében, együttérzésében, segítségében. 
Akinek lehetősége adódik, biztosan segít valamilyen 
módon, akár tartós élelemmel, akár ruhaneművel, 
tisztálkodó szerekkel, takaróval vagy pénzadomány-
nyal.  Adni már csak azért is fontos, mert sosem   
tudhatjuk, mi mikor kerülünk olyan helyzetbe, ami-
kor rászorulunk mások segítségére. Nem kell hozzá 
feltétlenül háború. 

 Gajdó Ágnes 

Télűző álarcos mulatság 
 

Új színfolt a település rendezvényei között a farsangi időszak 
végén rendezett, felvonulással egybekötött télűzés. Gondtalan 
farsangi délután sok-sok játékkal, maszkversennyel – ez várt 
azokra a családokra, amelyek február utolsó szombatján részt 
vettek az idén először megrendezett télűző programon. A ren-
dezvény ötlete Kovácsné Nagy Nikoletta fejéből pattant ki, aki 
elsősorban a gyerekeknek, családoknak szeretett volna színes, 
érdekes, élményekkel teli pillanatokat szerezni. A háromgyerme-
kes édesanyát a tervek megvalósításában Borbélyné Pintér 
Katalin támogatta, együtt találták ki a játékos feladatokat, a fel-
vonulás útvonalát, és technikai segítséget is kapott egy kedves 
jóbaráttól.  
     Jöjjön a tavasz, menjen a tél! E rigmust skandálva indult a 
menet a cukrászda előtti térről, kereplőkkel, trombitákkal, külön-
féle ötletes zajkeltő eszközökkel felszerelkezve, álarcban, hogy 
minél hangosabban érkezzenek meg a kijelölt célig, a Hősök 
terén lévő parkolóig. Közben két helyen játékos feladatokat old-
hattak meg a vállalkozó kedvű gyerekek és felnőttek. Babzsák-
kal célba dobás, farsangi kirakós összeállítása, kvízjáték a víz-
kereszttől hamvazószerdáig tartó ünnepkör érdekességeiről. 
     A tülkölve, trombitálva, zajongva vonuló menet mosolyt csalt 
a helyiek arcára, azok is érdeklődve figyelték, mi történik, akik 
tevőlegesen nem vettek részt benne. A gyerekek nagyon élvez-
ték, hogy végre szabadon kiabálhatnak, hiszen ezzel a telet 
űzték el, kicsit sem rosszalkodtak.  
     A parkolóban álló büfékocsinál Bélley Anita és Bíró István 
várta különféle finomságokkal mindazokat, akik megéheztek az 
úton, Mészáros Attila vállalkozó pedig porcukorral vastagon 
meghintett barackos és mogyorós fánkot ajánlott fel a gyerekek-
nek. A szép számú társaságot négytagú zsűri fogadta, hogy 

elbírálják, ki készítette idén a legszínesebb, legdíszesebb, leg-
ijesztőbb, legkreatívabb, legviccesebb maszkot – bár írjunk in-
kább álarcot, hiszen a maszkokból az elmúlt időszakban kicsit 
több is jutott a kelleténél… A legdíszesebb álarcot Nagy Zente 
készítette, ő és családja nyerték a fődíjat: háromfős belépőt a 
pákozdi arborétumba. Díjat vehetett át még Faragó Noémi,  
Farkas Balázs, Kovács Zalán Milán, Takács Bence, és minden-
ki, aki részt vett a versenyen, emléklapot és az önkormányzat 
által felajánlott csokoládét kapott. 
     Kovácsné Nagy Nikoletta szervezőtől megtudtuk azt is, hogy 
szeretnék, ha a rendezvény hagyománnyá válna, hiszen kelle-
nek a közösségi élmények, a kisebb gyerekeket is megmozgató 
események. Az elmúlt időszakban kevesebb programra nyílt 
lehetőség, de remélhetőleg ebben az évben másképp lesz. A 
kizárólag éghető anyagból – szalmából, papírból, fából – készült 
kiszebábok elégetésével nemcsak a telet, hanem a rosszkedvet 
és a borúlátást is szerették volna elűzni, mert a kettesek éve, 
2022 páros szám, épp ezért kellenek a páratlan élmények.  

gá 

Ki mit tud? 
 

A vírushelyzet miatti 
hosszú hallgatás után 
a Pávakör ismét öreg-
bítette Ráckeresztúr 
hírét. A januártól   
Szokol i  Lászlóné 
(Kriszti) által vezetett 
Pávakör első megmé-
rettetése, a 2022. évi 
„Nyugdíjas Ki mit 
tud?” volt, ahol a zsűri 
kizárólag pozitív kriti-
káját a közönség is 
nagy tapssal jutalmaz-
ta. Reméljük, ez az első siker Kriszti önbizalmát erősí-
tette, hogy jó úton halad a Pávakör. 

Halász Tibor 
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Ráckeresztúr előre megy! 
 

Tessely Zoltán Ráckeresztúr      
országgyűlési képviselője 2014 
óta. A képviselő a Fidesz-KDNP 
színeiben 2022-ben is megmérette-
ti magát Fejér megye 3-as számú 
választókerületében. Bár politikus-
ról van szó, nemcsak a politikai 

teljesítményre, hanem az emberre is kíváncsiak      
voltunk. 
 

Mire a legbüszkébb a 2010 óta eltelt időszakban? 
 
Sok minden eszembe jut e kérdés kapcsán, de nem aka-
rok egyetlen konkrétumot sem kiragadni, inkább néhány 
összefüggésre szeretném felhívni a figyelmet. Bizonyára 
sokan emlékeznek rá, honnan indultunk – és hová jutot-
tunk el a mai napig. Ezért csak kulcsszavakat sorolnék: 
őszödi beszéd, rendőrterror, világválság, elvonások, rezsi-
árak robbanása, vizitdíj és kórházi napidíj, eladósodottság, 
devizahitel-csapda, növekvő közterhek, egekbe szökő 
munkanélküliség. Ezek jellemezték a 2010 előtti, kudar-
cokkal teli időszakot.  
 
Ebben a helyzetben vettük át az ország irányítását, innen 
sikerült közösen talpra állnunk. Újraépítettük a gazdasá-
got, visszaadtuk az emberek hitét és reményét, nem utol-
sósorban a munka becsületét. A kormány és az ország 
„összekapaszkodásának” eredményeként – hála a gazda-
ságélénkítő intézkedéseknek – elkezdett növekedni a 
GDP, folyamatosan csökkent a munkanélküliség, növe-
kedtek a keresetek, és megkezdődhetett a magyar csalá-
dok megerősítése.  
 
Ezt a folyamatot olyan, soha nem látott jelenség sem tudta 
megtörni, mint a 2015-ben elindult illegális migráció, vagy 
a 2020-ban berobbant koronavírus-járvány, amely egész-
ségügyi és gazdasági világválságot okozott. Belegondolni 
is borzasztó, mi lett volna, ha a Gyurcsány-Bajnai-féle 
kormány idején történt volna velünk mindez, és nem mos-
tanában, amikor egy stabil és erős magyar gazdaság tu-
dott szembenézni a felmerülő problémákkal. Így most nem 
megszorításokról, munkahelyek megszűnéséről, elvoná-
sokról – hanem nyugdíjprémiumról, 13. havi nyugdíjról és 
nyugdíjemelésről; családi adóvisszatérítésről, minimálbér-
emelésről és a 25 éven aluliak személyi jövedelemadó 
mentességéről beszélhetünk. Egy érdekesség: a családi 
adóvisszatérítés keretében február 15-éig, Ráckeresztúron 
257.153.739 forint összegben összesen 582 szülő kapta 
vissza a tavaly befizetett személyi jövedelemadóját. Ez 
összehasonlíthatatlanul kedvezőbb helyzet a 2010 előtti 
állapotokhoz képest, nem igaz? 
 
Helyben milyen eredményekről tud beszámolni? 
Szerencsére Pannónia Szívében sincs sok okunk a szé-
gyenkezésre! Be kell vallanom, rendkívül büszke vagyok 

rá, hogy közösen, összefogással tudtunk megvalósítani 
megszámolhatatlanul sok beruházást az egész térségben 
– természetesen itt Ráckeresztúron is – melyeknek kö-
szönhetően környezetünk épült, szépült, közösségeink 
pedig erősödtek. Többféle pályázati forrásból nyerhettek a 
települések és az egyházi közösségek is. 
 

Szeretném megjegyezni, hogy a község vezetésével kivá-
ló munkaviszony alakult ki az elmúlt években: az Önök 
polgármestere, Szentes-Mabda Katalin Dóra és a képvise-
lő-testület rendkívül motivált abban, hogy előmozdítsák 
saját településük fejlődését. Én pedig, amiben csak tudom, 
segítem őket. Így aztán közösen sok szép sikert könyvel-
hettünk el az elmúlt időszakban, amiket nem fogok most 
pontról pontra felsorolni, ám néhány fontos, megvalósult 
beruházást azért felidézek. Több beruházást hajtottunk 
végre az oktatási-nevelési intézményekben: az óvodába új 
kazán és új nyílászárók kerültek, később a teljes fűtési 
rendszert korszerűsítettük. Ráadásul a homlokzat és a 
padlásfödém utólagos hőszigetelésére is sor került, illetve 

az óvoda udvarát is fejlesztettük. Az iskola sem maradt ki 
a fejlesztésekből, a tornacsarnok a régi parketta helyett új 
sportpadlót kapott. Az életminőség javítását célozta a 
meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése, a közvilá-
gítási hálózat korszerűsítése led lámpákkal, az egészség-
ház új fogászati röntgen központjának kialakítása, továbbá 
az orvosi rendelő felújítása és új eszközökkel való ellátása 
is. Ide sorolom a belterületi útszakaszok felújítását, asz-
faltburkolattal való ellátását, miként az megtörtént az a 
Kocsy-Mayer, Arany János, Korniss és Petőfi utcákban. 
Örülök, hogy egy komplett sportparkkal gazdagodott a 
község; de hasonlóképp örömtelinek tartom, hogy az or-
szágosan is egyedülálló, a Szentháromság tiszteletére 
mindennap délután 3 órakor megszólaló ráckeresztúri 
harangszó 200 éves évfordulójának tiszteletére a nagyha-
rang elromlott működtető szerkezetét fel tudtuk újítani. A 
település reményteli jövőjét hivatottak alátámasztani pél-
dául a felújított bérlakások, az új iparterület létrehozása 
vagy az egykori bankfiókból kialakított falugondnoki iroda. 
 

A Széchenyi Zsigmond-emlékhely átadásán  
2021. június 13-án 
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Mit hozhat a település számára a távolabbi jövő? 
Nem kérdés, hogy ez nagyban függ az április 3-ai válasz-
tás végeredményétől is. És ha folytathatjuk a megkezdett 
munkát, ugyanilyen lelkesedéssel visszük tovább Rácke-
resztúr fejlesztését. Vannak folyamatban lévő fejlesztések, 
amelyek közül egyértelműen kiemelkedik a vadonatúj, 
kétszer nyolc osztály befogadására alkalmas, modern 
iskolaépület létesítése ebédlővel, szaktantermekkel. Emel-
lett elnyert forrás van a temetői ravatalozó felújítására és 
urnafülkék építésére, de egy játszótér megvalósítása is 
folyamatban van. Egyébként sok tervünk van a faluveze-
téssel közösen, hiszen több belterületi út vár aszfaltburko-
latra, de fontos lesz a turizmus szempontjából a járás tele-
püléseit összekötő, aszfaltburkolatú kerékpárút kiépítése 
is, amely keresztül halad majd a településen. 
 
Azt hiszem, ezen fejlesztésekről is döntünk az április 3-ai 
választáson. Ne legyen kétsége senkinek afelől: ha a bal-
oldal kerül hatalomra, a korábban általam is említett kudar-
cokkal teli korszak visszatér. Számukra, minden állításuk 
ellenére, a vidék nem fontos, ezt láthattuk 2010 előtt is. 
Ahogyan mi azt is megtapasztalhattuk, hogy a mi vidékün-
ket különösen gyűlölik a baloldal politikusai. Ennek a tér-
ségnek a fejlődését mindig is el akarták lehetetleníteni. 
 
Nekünk viszont szívügyünk, hogy az eddigi lendülettel 
folytatódjon Ráckeresztúr fejlődése. Ugyanakkor azt is 
megígérhetem: mi elszántan és határozottan képviselni 
fogjuk továbbra is saját értékrendünket. Mert a térség fej-
lesztése nem várható mástól, csak tőlünk. Továbbra is 
sziklaszilárdan kiállunk majd keresztény értékeink, ma-
gyarságunk kultúrája és nemzeti hagyományaink mellett. 
Minden erőnkkel azon leszünk, hogy megvédjük határain-
kat az ismét erősödő migrációtól és az Ukrajnában zajló 
háborútól. Célunk, hogy megóvjuk gyermekeinket az egyre 
szélsőségesebb szexuális propagandától, az egyre erősö-
dő liberális tébolytól. 
 
Milyennek látja az esélyeket? 
Látom a közvélemény-kutatási eredményeket, de mi vá-
lasztást akarunk nyerni. Hiszem, hogy megvan minden 
esélyünk erre, hiszen az elmúlt 12 év eredményei önma-
gukért beszélnek Ráckeresztúron, a Pannónia Szívében 
és egész Magyarországon is. Ez azonban a győzelemhez 
nem elég, ahhoz még rengeteg munka is kell a következő 
hetekben. Rajtam nem fog múlni. Munkatársaimmal és 
segítőinkkel mindent el fogunk követni a siker érdekében. 
A végső döntés azonban a választóké. 

Nyilván most a kampányidőszak a munkáról szól.   
Mivel tölti kevéske szabadidejét? 
Jól látja, ebben az időszakban egy politikusnak kevés ide-
je van a családjára és a hobbijaira. Sajnos, a nap nekem 
is csak 24 órából áll. Számomra nagy boldogság, hogy a 
feleségem és a lányaink mindenben támogatnak, mellet-
tem állnak és sok esetben tevékenyen kiveszik a részüket 
a munkából is. Szóval velük még csak-csak találkozom 
kampányidőszakban is, de a kutyáim meg sem fognak 
ismerni április 3-a után. Egyébként „békeidőben” sokat 
foglalkozom velük, hiszen munkakutyákról lévén szó, ked-
velik és igénylik a sok mozgást, amely engem is teljesen 
kikapcsol.  
 
A kor előrehaladtával igyekszem testmozgásra is időt sza-
kítani, legyen szó kocogásról vagy evezésről. És persze a 
néptánc a másik nagy szerelem, fiatalkoromat teljes mér-
tékben meghatározta, és a mai napig sem ereszt. Azt hi-
szem, bárhová is sodorjon az élet a jövőben, mindig is 
néptáncos maradok. A zenéből és táncból a legnehezebb 
órákban is töltekezhetek. 

Szabó József önkormányzati képviselő 

Fotó: Venczel Szilárd; FMH  

Tessely Zoltán országgyűlési képviselőként 2014 óta 
dolgozik a térség fejlesztési elképzeléseinek megvalósí-
tásáért. 2018-ban Fejér megye legjobb választási ered-
ményét érte el, 53,53 %-os támogatottsággal abszolút 
többséget szerzett választókörzetében. 2010-2014 kö-
zött az európai ügyek bizottságának tagja, 2014 óta 
már a második ciklusban a bizottság kormánypárti 
alelnöke. Megválasztása óta térségének, a Pannónia 
Szívének a fejlődését tekintve az egyik legaktívabb, 
legsikeresebb képviselő az Országgyűlésben. Orbán 
Viktor miniszterelnök 2016. január 1-től az Etyek, va-
lamint a Szent László- és Váli-völgy fejlesztéséért fele-
lős miniszterelnöki biztossá nevezte ki, 2018. október 
18-ai hatállyal pedig a Pannónia Szíve és a Velencei-tó 
területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossá. E 
felelősségteljes feladatkörében eljárva a Pannónia Szíve 
Program keretében hangolja össze a turisztikai térséget 
érintő koncepciók kidolgozását, a fejlesztési források 
terhére támogatott projektek előkészítését és végrehaj-
tását. Települései mind az országos útfelújítási prog-
ram, a Magyar Falu Program és a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program tekintetében is az or-
szág legsikeresebb települései közé tartoznak. 

Az új iskola látványterve 

Sajtótájékoztató az új iskoláról 2021. június 10-én 
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Facebook: Ráckeresztúr Község Önkormányzat  

hivatalos oldala 

Tájékoztató az országgyűlési képviselők választásáról és az országos népszavazásról 
 

A köztársasági elnök az országgyűlési képviselők választását és az országos népszavazást 2022. április 3-ára 
(vasárnapra) tűzte ki. Az esemény sikeres lebonyolítása érdekében ezúton tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat 
néhány hasznos tudnivalóról: 
 
Ráckeresztúr Fejér megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületébe tartozik, melynek székhelye Bicske. 
Községünkben a lakóhely szerint kijelölt három szavazókörben lehet leadni a szavazatokat 6.00–19.00 óráig. A szava-
zóhelyiségek címe: 
01. szavazókör: Korniss utca 25. – Óvodaépület 
02. szavazókör: Szent János tér 32. – Központi Általános Iskola 
03. szavazókör: Hősök tere 325/5 hrsz. – Falugondnokság 
 

Az a választópolgár, aki – annak ellenére, hogy szerepel a szavazóköri névjegyzékben – nem kapja meg az értesítőt, 
vagy azt elveszíti, a helyi választási irodában (HVI – polgármesteri hivatal) új értesítőt igényelhet. 
 
Az egyes szavazókörök szavazatszámláló bizottságai (SZSZB) a helyi képviselő-testület által megválasztott szemé-
lyekből, valamint a pártok által megbízott személyekből állnak. Minden tag feladata és felelőssége azonos. 
 
A szavazás menete: A választópolgár – miután a személyazonosságát igazoló érvényes(!) okmányok alapján az 
SZSZB ellenőrizte a választójogát – 3 db különböző lebélyegzett szavazólapot kap, melyek átvételét a választói 
névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. 
– Az egyéni szavazólapon az egyéni képviselőjelöltek szerepelnek. Közülük csak egyre lehet érvényesen szavazni 
az egyéni jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (x vagy + jellel). 
– A pártlistás szavazólapon a pártok szerepelnek. Közülük csak egyre lehet érvényesen szavazni a pártlista feletti 
körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (× vagy + jellel). 
– A népszavazási szavazólapon négy népszavazási kérdés szerepel, melyekre külön-külön lehet szavazni a kérdé-
sek melletti „igen” vagy „nem” körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (× vagy + jellel). 
A szavazólapokat egy borítékba téve egy urnába kell bedobni. 
 
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyaté-
kossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be 

a) a helyi választási irodához (HVI) 
– levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb március 30-án 16.00 óráig, 
– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb április 1-jén 16.00 órá-
ig, vagy 

b) a szavazás napján legkésőbb 12.00 óráig az SZSZB-hez. 
 

Ha Magyarországon nem a lakóhelye szerinti szavazókörben kíván szavazni, akkor az átjelentkezés iránti kérelem-
nek legkésőbb március 25-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a HVI-hez. 
 
A választópolgár, valamint segítője csak a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyi-
ségben. Amennyiben a szavazáshoz tájékoztatásra, segítségre van szüksége, forduljon bizalommal az SZSZB-hez. 
 

Kampánycsend nincs, viszont nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján 
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, 
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától szá-
mított 150 méteres távolságon belül közterületen, 
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratá-
nak befolyásolására alkalmas módon. 

 

Ha a választásokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, forduljon a Polgármesteri Hivatalhoz (Tel.: 25/517-902,   
e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu). Országos információk: www.valasztas.hu honlapon. 
 

Kérem Önöket, hogy a választáson és népszavazáson minél nagyobb számban vegyenek részt! 
 

dr. Nagy Gábor jegyző, HVI vezető 
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Tájékoztató 
az ukrajnai háború menekültjeinek  

elhelyezéséről 
 
Az Ukrajnában kialakult háborús helyzet okán a Fejér 
Megyei Védelmi Bizottság keretében működő     
Megyei Operatív Munkacsoport feladata a hozzánk 
érkező külföldi állampolgárok átmeneti elhelyezésé-
nek, ellátásának támogatása, a jogszabályi feltételek-
nek megfelelő hazánkban tartózkodásuk elősegítése. 
 
A Fejér Megyei Védelmi Bizottság Elnökének a felhí-
vása alapján kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ne 
hozzanak el menekülteket a határról anélkül, hogy 
regisztrációjuk megtörtént volna, illetve anélkül, 
hogy tudják, hol fogják őket elszállásolni! 
     Az ellátások (oktatás, egészségügy stb.) igénybe-
vétele miatt fontos, hogy a menekültek regisztrációja 
már a határ átlépése után, az ott felállított idegenren-
dészeti pontokon történjen meg! Ha ez bármilyen ok-
ból elmaradt volna, soron kívül pótolni kell! 
 
A szálláshelyeket az önkormányzatok és magánszál-
láshelyek által felajánlott szálláshelyek listája biztosít-
ja. Annak érdekében, hogy naprakész nyilvántartással 
rendelkezzünk a még szabad férőhelyek vonatkozá-
sában, minden szálláshelyet biztosító személyt, ke-
reskedelmi szálláshelyet fenntartót kérünk, adjon ha-
ladéktalanul tájékoztatást a felszabaduló férőhelyek 
számáról. 
 
Amennyiben Ráckeresztúron saját otthonában 
szállásolna el háború elől menekülő állampolgáro-
kat, illetőleg befogadásuk már meg is történt, kér-
jük, vegyék fel a kapcsolatot önkormányzatunkkal 
annak érdekében, hogy a településünkre érkező 
személyek jogi státusza mielőbb rendezett legyen 
és a humanitárius segítséget megkapják, illetve 
azt megfelelő módon koordinálhassuk. 
 

Telefon: 25/517-900 
E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu 

 
A fentiekkel kapcsolatban önkormányzatunk az    
Operatív Munkacsoportnak adatszolgáltatási kötele-
zettséggel tartozik, ezért kérjük, segítsék munkánkat! 
 
Kérdés esetén keressenek minket bizalommal! 
 
Együttműködésüket köszönjük! 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
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Februárban történt 
 

Ózonfertőtlenítést végeztünk az intézmény egész területén, erre a célra a 
készüléket egy magánszemély ajánlotta fel óvodánknak.  
     Egy kedves felajánlótól plüssállatokat kapott az óvoda, amit ezúton is na-
gyon szépen köszönünk! 
     Február 25. Itt a farsang, áll a bál! Óvodánkban is farsangoltunk! A farsang 
évszázadok óta tartó, évenként ismétlődő ünnepsorozat, amely a vízkereszt 
napjától (január 6.) a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdetéig 
tart. A farsang a tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése is 
egyben, a tél búcsúztatása és a tavasz várásának ünnepe. A nagy evések és 
ivások időszaka ez, amellyel a régi korok embere a természetet kívánta nagy 
bőségre késztetni. A farsangi népszokások is a tavasz közeledtét jelzik. 
     Február 28-án kiszebábégetés. A kiszebábu vagy kiszebaba egy szalmá-
ból készült báb, amit kici, kiszőce, kicevice vagy banya néven is emlegetnek, 
és általában menyecskét ábrázol. Ez hivatott szimbolizálni a telet, a betegsé-
geket, a bajokat és a rossz szellemeket is. A hagyomány keretében ezt a 

bábut manapság már inkább 
köztéren, de korábban főként a 
falu szélén, húsvét előtti virágva-
sárnap állítják fel, majd az ott 
összegyűltek különböző zajkeltő 
szerszámokkal, kereplővel, csör-
gővel és mondókákkal, kántálás-
sal kezdik elzavarni mindazt, ami 
rossz. Eközben a kiszebabát 
meg is gyújtják, ami melegséget 
hoz. 
 

 Gáborné Kutasi Katalin  
intézményvezető 

MOSOLY HÍREK 
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Miért jó banánt enni? 
 

Peszter Zsuzsanna védőnő 
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A ráckeresztúri PetőfiSuli hírei 
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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� !"!#$ %&'('� 
 

„A kiáltások elmúlnak, és elcsattan a       

káromkodó üvöltés is, de a szeretet simo-

gató lágy szava mindig kísért, mindig     

susog, mindig igaz és múlhatatlan, mint a 

nyírfák suttogása, ha nincs is szél, és a   

nádas titokzatos sóhajtása, ha szellő se 

mozdul az álmodozó víz felett.” 

(Fekete István) 
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Önkéntes tűzoltóságunk szakmai munkája 
2021-ben II. 

 

Februárban rövid beszámolót tettünk közzé a Martonvásári Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület elmúlt évi tűzoltó szakmai munkájáról. 
Az összefoglalást folytatva most a szervezet 2021. évi működé-
sének egyéb aspektusait tekintjük át.  
     Az „átlagos” káresetszám mellett kiemeleten mozgalmas év 
van a Marton ÖTE mögött, hiszen nagyon aktívak voltunk a 
közösségi tevékenységben. Több mint húsz rendezvényen volt 
lehetőségünk megmutatni magunkat, s ott voltak még a remek 
saját szervezéseink!  
     A martonvásári gyereknapon, a Ráckeresztúri Petőfi Sándor 
Általános Iskola vakációindítóján, Erzsébet-táborokban és sok 
egyéb programon tartottunk eszközbemutatót és – a gyerekek 
nagy örömére – legtöbbször habpartit. Csapatunk tagjai számos 
további módon is képviselték egyesületünket szűkebb környeze-
tünkben amikor például szemétszedésen, véradáson, a növény-
zet öntözésében, rendezvénybiztosításon vettek részt. Távo-
labbra is elvittük a Marton ÖTE hírét: júniusban Börgöndpusztán 
a megyei tűzoltó horgászversenyen, júliusban az Aeroparkban 
szervezett kéklámpás találkozón, míg szeptemberben a Magyar 
Tűzoltó Szövetség szakmai rendezvényén, Balatonföldváron 
képviseltük a térséget.  
     A legsikeresebb és egyben legnagyobb kihívást jelentő prog-
ramunk a tűzoltó gyermektábor volt harminc 6 és 12 év közötti 
gyermek részvételével. Helyszínül a Martonvásári Beethoven 
Általános Iskola szolgált, a táborozók megismerhették a tűzoltók 
munkáját, de több érdekes kiránduláson és programon is részt 
vehettek. A záró napon a gyermekek egy gyakorlat keretében 
mutatták meg családtagjaiknak, barátaiknak, mennyi mindent 
tanultak az egy hét során.  
     Az évet ismét a Marton ÖTE Tűzoltó Mikulása zárta: decem-
ber 5-én és 6-án a működési területünk településeit járta be, 
mindenütt nagy sikere volt a gépjárműfecskendőn érkező nagy-
szakállúnak és krampuszainak. 
     Önkénteseink nemcsak a beavatkozások, gyakorlatok és 
rendezvények során jeleskednek, de nagyon sokat dolgoznak 
felszereléseink üzemeltetésén is. Járműveink kora és elhelyezé-
si nehézségeink miatt sok meghibásodással küzdöttünk az el-
múlt évben. Néhány – ezen a szakterületen jeleskedő – tagunk 
nagyon sok munkájának és több, a javításban támogató vállal-
kozásoknak köszönhetően sikerült csak helyt állnunk. Az egyik 
gépjárműfecskendőnket a javítások időszakában is folyamato-
san riasztható állapotban tartottuk, és járműveink több meghatá-
rozó részegységét saját kivitelezésben újítottuk fel. Az év végén 
nehéz döntést hoztunk: csapatunk legöregebb járművétől, a 
Steyr tűzoltóautónktól megváltunk. Terveink szerint egy fiata-
labb, jobb állapotú használt gépjárművet szerzünk be 2022-ben. 
Másik nagy álmunk is megvalósulni látszik: elkészültek az új 
martonvásári tűzoltó szertár tervei, és februárban indul a kivite-
lezés. Martonvásár Város Önkormányzatának beruházásában 
és a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás támoga-
tásával megvalósuló első ütem 2022. év közepétől biztosít két 
szerállást, valamint vizes blokkot számunkra.  
     Működésünk anyagi fedezete 2021-ben is biztosított volt a 
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és a kataszt-
rófavédelem rendszeres támogatásának, valamint egyéb hozzá-
járulásoknak, pályázatoknak és – kisebb mértékű – saját bevéte-
leinknek köszönhetően. Ezen forrásokból az önkéntes tűzoltó-
ság működési költségei fedezhetőek, azonban a szükséges 
eszközcserékre, fejlesztésekre sajnos már nem elég. Erre a 
Nemzeti Együttműködési Alap által civil szervezeteknek kiírt 

pályázaton elnyert közel 1 millió 950 ezer forintos támogatás 
biztosított lehetőséget: lámpákat, szerszámokat, mászóöveket, 
sugárcsövet, habbekeverőt, tömlőket, egyéb szerelvényeket és 
használt gyorsbeavatkozó berendezést vásároltunk. 
     Az elmúlt évben nyújtott teljesítményükért nagy köszönet illeti 
önkéntes tűzoltóinkat, akik nap mint nap szabadidejüket áldoz-
zák azért, hogy szükség esetén segíthessenek másoknak. Ez az 
„életforma” sok-sok támogatást és megértést igényel családtag-
jainktól is, amit külön köszönünk Nekik!  
     A működési területünk önkormányzatai és több vállalkozás 
támogatta munkánkat, de személyi jövedelemadójuk 1%-át is 
egyre többen ajánlották fel önkéntes tűzoltóságunknak.  Köszön-
jük nekik, és a jövőben is számítunk hozzájárulásukra, hiszen 
nagy terveink vannak 2022-re is: egy korszerű használt tűzoltó-
autó vásárlását és készenlétbe állítását tervezzük.  
     A nagy reményekkel várt „tűzoltó-szertár projekt” megvalósu-
lásával, valamint az „új” gépjárművel a térségben élők és tartóz-
kodók nagyobb biztonságban lesznek, baj esetén korábban 
kapnak majd korszerű segítséget. 
 
Továbbra is várjuk sorainkba a Marton ÖTE munkája iránt ér-
deklődőket. Ha szeretnél megismerni egy lelkes, önzetlen csa-
patot, és tenni szeretnél családod, ismerőseid, tágabb környeze-
ted biztonságáért, jelentkezz önkéntes tűzoltónak Facebook 
oldalunkon vagy az ote@martonvasar.hu címen. 
 
Köszönjük önkéntes tűzoltóink áldozatos munkáját, és hálásak 
vagyunk mindenkinek, aki hozzájárul ahhoz, hogy segíthetünk! 
 

Dr. Pimper László 
a Marton ÖTE elnöke 

Az Ön adójának 1%-a fontos nekünk! 
 

Akkor is, ha Ön szerint az csak néhány forint, 
mellyel a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületnél egy tűzoltóautó beszerzéséhez járulhat 
hozzá! 
 

Kérjük, rendelkezzen a Martonvásári Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület javára adója 1%-ának felajánlásával. 
Ezt legkésőbb 2022. május 20-ig az szja-bevallási 
formától függetlenül is megteheti. 

 

Kérjük, hogy az alábbi adatokat megadva 
segítse munkánkat  

adója 1%-ának felajánlásával. 
 

MARTONVÁSÁRI ÖNKÉNTES  
TŰZOLTÓ EGYESÜLET 
ADÓSZÁMA: 18943344-1-07 
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Március 2. hamvazószerdától április 16. nagy-
szombatig tart a nagyböjti időszak.  
Ferenc pápa böjtkezdő gondolataiban az imádságra 
és a böjtre hívta fel a figyelmet. Ezért mi is bekapcso-
lunk a Világegyházba: nagyböjt péntekjein 17 óra-
kor keresztút a világ békéjéért. 
Vasárnapokon 11:30-kor szentmise. 
Keddenként 18 órakor Bibliakör Herkli Ákos vezeté-
sével. 
Április 10. virágvasárnap – Jézus bevonulása  
Jeruzsálembe – a szentmise előtt barkaszentelés. 
Április 14. nagycsütörtök – szentmise az utolsó 
vacsora emlékére 17:00-kor. Utána éjfélig virrasz-
tás. „A harangok Rómába mennek!” 
Április 15.  nagypéntek – Jézus kereszthalála – 
„Csonkamise” 17:00-kor. 
Április 16. nagyszombat – Feltámadási vigília 17 
órakor. A szentmise után körmenet a templom-
kertben. 
Április 17. húsvétvasárnap 11:30-kor ünnepi 
szentmise. 
A Katolikus Karitász helyi szervezete a kárpátaljai 
menekültek számára gyűjtést szervezett. A beérke-
zett adományokat a cukorgyári szállón élő és a     
Simonpusztára érkezett testvérek kapták meg. Velük 
folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, ellátásukban   

segítünk. A plébánián és a patikában leadott nagylel-
kű adományaikat ezúton is hálásan köszönjük! Cso-
dálatos, hogy két nap leforgása alatt milyen sokan 
tetteikkel is kimutatták szerető gondoskodásukat.  

Programjainkra mindenkit szeretettel várunk!  
Ráckeresztúri Egyházközség 

 

ASSISI SZENT FERENC:  
 

Uram tégy engem békéd eszközévé 
 

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, 
hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, 
ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét, 
ahol széthúzás, oda egyetértést, 
ahol tévedés, oda igazságot, 
ahol kétely, oda hitet, 
ahol kétségbeesés, oda reményt, 
ahol árnyék, oda fényt, 
ahol szomorúság, oda örömet. 
Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, 
minthogy vigaszra várjak, 
inkább én törekedjem megértésre, 
mint hogy megértést óhajtsak, 
inkább én szeressek, 
minthogy szeretetet igényeljek. 
Mert önmagunkat feledve – találjuk meg magunkat; 
ha megbocsátunk – akkor nyerünk bocsánatot; 
és ha meghalunk – azzal ébredünk az örök életre. 

Ámen. 

S&'(�*+(,-.'(/0   
P0.-02, T'*5,#� 0- K0&67"'- K89.$ 

 

Ráckeresztúr, Szent János tér  
(az általános iskola mellett) 

 
 

Kínálatunk: 
vadkovászos és kovásszal készült helyben sütött friss 
pékáru, minőségi tejtermékek, sajtok, szendvicsek, 
friss kávé, tea, cukormentes, 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.  



2022. március                                                                                                                                13 

 

Hős honleányok emlékezete 
 

Ha az 1848-as forradalomra gondolunk, 
Kossuth, Petőfi, Jókai, Vasvári Pál,  
Irinyi József neve juthat elsőként 
eszünkbe. A Pilvax kávéházban vitatko-
zó fiatalemberekre gondolunk, akik 
fegyvert fogva küzdöttek az elnyomók 
ellen. Férfiakra emlékezünk, politiku-
sokra, huszártisztekre, nemzetőrökre, 
közkatonákra. Holott a márciusi ifjak mellett álltak bátor 
asszonyok és leányok is. Ők is a szabadság mellett tettek 
hitet. 
     Petőfi naplójából kiderül, hogy miközben ő a Nemzeti 
dal lelkesítő sorait írta, hitvese nemzetiszínű főkötőt varrt 
magának. Szendrey Júliáról (1828--1868) kevesen tudják, 
hogy tehetséges, rendszeresen publikáló lírikus volt, s mű-
fordítóként is tevékenykedett, a dán meseíró, Hans Christi-
an Andersen történeteit ültette át magyarra, A magyar nép 
szabadságharcáról 1849-ben, a világosi fegyverletétel és az 
október 6-i gyásznap után a következőket írta: „Fölkelt e 
nép, bízva ügye igazságában, bízva Istenében, és e bizal-
mában bátran állítá szembe száma csekélységét az ellenség 
milliomával.”  
     „Az összes tábori kórházak főápolónője”, Kossuth 
Zsuzsanna hősi erényekről tett tanúbizonyságot, ahogyan 
Teleki Blanka is, aki a szabadságharc bukása után a forra-
dalmárok rejtegetésében vett részt, s ezért tízévnyi börtön-
büntetést kapott. A szabadság asszonya volt Leövey Klára 
is, aki 1846-tól Pesten, a Teleki grófnő alapította leányne-
velő intézetben tanított. A magyar nemzeti eszmék híve-
ként lelkesen üdvözölte a forradalom kitörését. Követte a 
kormányt Debrecenbe, ahol a szabadcsapatok felszerelésé-
nek összegyűjtésében vállalt szerepet, és ápolónőként se-
gédkezett a sebesült katonák ellátásában. Várfogságra ítél-
ték, több évig Kufstein egyik legridegebb cellájában rabos-
kodott. De túlélte, s tevékeny élete során mindvégig Kos-
suth híve maradt. Újságírással foglalkozott, egyik alapítója 
volt a Máramarossziget című folyóiratnak, melyben rend-
szeresen jelentek meg írásai, többnyire a szabadságharcról 
szóló visszaemlékezések. 1889-ben a fővárosba költözött, 
s lelkesen kapcsolódott be az irodalmi élet körforgásába. 
Hazaszeretete és a negyvennyolcas eszmékhez való hűsége 
példaértékű lehet ma is. Hosszú és küzdelmes életének 
tragikus baleset vetett véget: 1897. április 8-án elgázolta 
egy omnibusz. 

GÁ 

Húsvéti kvíz 
Készítette: Gábor Nikoletta 

 

1. Minek a szimbóluma lett a kereszténységben a tojás? 
A: A jó termés záloga, ki kell fújni, és a gyümölcsfára kell  
akasztani. 
B: Az élet, az újjászületés jelképe. 
C: Örök példa arra a kérdésre, hogy mi volt előbb. 
 

2. Melyik virág jelképezi az újjászületést, amelyet kapcsolat-
ba hoznak a húsvéttal? 
A: nárcisz 
B: orchidea 
C: fehér tulipán 
 

3. Hogyan lehet kiszámítani, hogy mikor van húsvét? 
A: A tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első 
vasárnap. 
B: A tavaszi napéjegyenlőséget követő második holdtölte utáni 
második vasárnap. 
C: A tavaszi napéjegyenlőséget követő első újhold utáni első 
vasárnap. 
 

4. Milyen szokás kapcsolódik nagycsütörtökhöz? 
A: Elalvás előtt 12 miatyánkot kell elmondani. 
B: A templomban tilos zajt csapni. 
C: Lábmosás. 
 

5. Milyen ünnep a húsvét? 
A: stabil ünnep 
B: forgó ünnep 
C: mozgó ünnep 
 

6. Melyik nem jellegzetes tojásdíszítési módszer? 
A: patkolás 
B: festés 
C: faragás 
 

7. Mit jelképez a hamvazószerdán elégetett barka? 
A: A remény szimbólumát. 
B: Porból lettünk, s porrá leszünk. 
C: A globális felmelegedést. 
 

8. Kire/mire mondja a szólás? Olyan, mint az írott tojás. 
A: csúnya 
B: nagyon szép 
C: színes 
 

9. Mikor ér véget a negyvennapos böjt? 
A: nagycsütörtökön 
B: nagypénteken 
C: nagyszombaton 
 

10. Melyik az a legrégibb húsvéti ennivaló, ami az „élet”, az 
„újjászületés” jelképe? 
A: tej 
B: sonka 
C: tojás 
 

A megfejtés beküldhető a  
rackeresztur@vmk.hu e-mail-címre. 

 

Határidő: 2022. április 17., vasárnap, éjfél 
 

A hibátlan megfejtést beküldők között 
meglepetés ajándékokat sorsolunk ki. 

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 
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Pizza, a világhódító 
 

Abban talán mindannyian meg-
egyezhetünk, hogy a pizza az 
egyik legnépszerűbb és legtöb-
bet rendelt étel most már Ma-
gyarországon is, de Ameriká-
ban hosszú évtizedek óta. Ki 
ne látta volna ezerszer valami-
lyen mozifilmben, hogy jön a 
futár a kollégiumba, vagy a 

buliban a fiatalok pizzát rendelnek, és persze az egyik emblama-
tikus pizzaevés a Reszkessetek, betörők!-ben látható, ahol egy 
egész család vacsorázik pizzát, csak éppen Kevin kedvence, a 
sajtos pizza fogy el hamarabb, mint hogy a kisfiú hozzájutna. 
Lesz is belőle kalamajka… 
     Maga a pizza szó az olasz „picea” szóból ered, ami kemen-
cében sült kenyeret jelent. A pizzát Vergilius az Aeneisében is 
megemlíti. Cato (Kr. e. 209–149) az általa írt Róma történetében 
is leírt egy „lapos kelt tésztát, melyet olívaolajjal, fűszerekkel és 
mézzel édesítenek, és köveken sütnek meg”. Pompeji maradvá-
nyai között a régészek olyan üzleteket tártak fel, amelyek a mai 
modern pizzériák elődeinek tekinthetők. Ezeken a kerek lepé-
nyeken azonban még nem volt sem paradicsomszósz, sem 
mozzarella sajt, hiszen mindkét alapanyag csak jóval később 
került Európába. Eredetileg egy darab kenyértésztát dobtak a 
kemencébe a pékek, azért, hogy ellenőrizzék a hőmérsékletet, 
alkalmas-e a kenyerek sütésére. 
     1889-ben a szavojai I. Umberto király és Margherita királyné 
egy nápolyi nyaralás alkalmával meg akarta kóstolni az akkor 
már híres nápolyi pizzát, ami eladdig a szegények eledele volt, 
az utca népe jártában-keltében fogyasztotta. Így Raffaele Espo-
sito, a híres nápolyi pizzakészítő olyan speciális pizzával rukkolt 
elő, amely azóta is a királynő nevét viseli. Az akkor frissen egye-
sült olasz nemzet lobogójának színeiből épült fel: zöld, fehér, 
piros, azaz bazsalikom, mozzarella és paradicsom volt a feltét. 
Hogy lehetne ennél hazafiasabb egy étel? 
     A Egyesült Államokban a pizza a 19. század végén tűnt fel, 
olasz bevándorlók közvetítésével. Az első amerikai pizzériát 
valószínűleg Gennaro Lombardi nyitotta Manhattan Little Italy 
negyedében. Az amerikai sokban különbözik a nápolyi rokontól, 
sokkal vastagabb a tésztája, rengeteg rajta a feltét, és jóval 
zsírosabb, töményebb.  Az igazi olasz pizza tésztáját általában 
vékonyra nyújtják, és kevés paradicsomszósz, fokhagyma, sajt, 
esetleg idényzöldség ízesít. Például cukkinivirág. A pizzakemen-
cében lévő kb. 400 °C hő hatására a sülő tésztában lévő élesztő 
új életre kel, buborékok keletkeznek, és a pizza tésztája csodá-
latosan könnyű lesz. Természetesen a kovászolás régi-új techni-
kája a pizzatésztát sem kerülhette el, néhol lehet kovászos piz-
zát rendelni, vagy készíthetünk otthon, magunknak. Megéri a 

fáradozást, de leginkább a türelmet, mert hosszadalmas a kelési 
idő, sok munkát viszont nem igényel. Ahogy minden emblemati-
kus ételnek, mint nálunk a lecsó, a pörkölt, vannak bizonyos 
szabályai, amit vagy betartunk, vagy nem, de ha nem, akkor 
magunkra vonhatjuk a nép haragját. Ilyen vita tárgya az is, mi 
kerülhet a pizzára. Egyesek szerint a pizza megcsúfolása, ha 
hawaii módra gépsonkát és konzerv ananászt rakunk a paradi-
csomszószra, és jó vastagon meg is szórjuk sajttal. Vélemé-
nyem szerint ez semmivel sem jobb, vagy rosszabb, mint a son-
goku, ami nem egy japán harci kiáltás, hanem sonka-gomba-
kukorica elegye. És hát Piedone kedvence nekem sosem lesz a 
kedvencem, mert a hagymás babnak végképp semmi keresniva-
lója a pizza tetején. Aki szereti, lelke rajta. Ha sem a fagyasztott, 
sem a rendelt verzióval nem érjük be, készítsünk magunknak 
pizzát, otthoni körülmények között sem lehetetlen, habár a jó 
sütő, ami magas hőfokot is képes produkálni, sokat segít a minél 
jobb végeredményben. A paradicsomszószhoz használjunk jó 

minőségű passatát, egy kis fej vöröshagyma, 2-3 gerezd fok-
hagyma, olívaolaj, morzsolt bazsalikom, vagy ha van, friss, me-
het a szószba. Összeforraljuk a hozzávalókat, minél sűrűbbre, 
annál jobb. A tészta hozzávalói: fél kiló pizzaliszt (00-ás), egy 
zacskó porélesztő, 35 dkg víz, só. 
     Keverőtálban a vízben feloldjuk az élesztőt, és fokozatosan 
belekeverjük a sóval elkevert lisztet. Ha egy kicsit összeállt a 
tészta, alaposan kidagasztjuk. Elég ragadós lesz, de ez nem baj, 
mert a nyújtásnál sok lisztet fog felvenni. Egy órán át kelesztjük, 
majd három gombócra osztva újabb fél órát hagyjuk kelni. Szép 
vékonyra nyújtjuk, és előmelegített sütőlapra tesszük, mehet rá 
a szósz, mozzarella, egyéb zsíros sajtok, olajbogyó, sonka, friss 
paradicsom, cukkini, maradék hús, sült zöldségek. Ne pakoljuk 
nagyon meg, mert átázik a tészta, de szerintem bármi mehet rá, 
amit megkívánunk, mert az a szabály, hogy nincs szabály. 

 
Katona Anita 

A kép forrása: ie.com.br 

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

 

Beküldési határidő: 2022. április 5. 
 

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

A nyeremény a könyvtárban vehető 
át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek szeretettel gratulálunk!   
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Folytatódik a megyei 
sakk csapatbajnokság 

 

Járásunk sakkcsapata, a MartonVál Sakk Club az első két 
fordulóban Fehérváron, majd Bodajkon vendégszerepelt, 
ahogy arról korábban már beszámoltunk. A harmadik kör-
ben végre hazai pályán játszhattunk a kiváló erőkből álló 
móri csapattal. A móriak ellen nem számít rossz ered-
ménynek, hogy sikerült 2,5 pontot szerezni Schaum Béla 
és Körtélyesi Richárd (1-1 pont), valamint Berzy Lajos (fél 
pont) révén. A negyedik fordulóban csapatunk Dunaújvá-
rosba látogatott. A kiváló erőkből álló dunaújvárosi Bástya 
SE a csoport listavezetője, méghozzá veretlenül. Nehéz 
feladat várt tehát a csapatunkra. A kemény ellenfél azon-
ban nem elbizonytalanította, hanem inkább még nagyobb 
koncentrációra sarkallta a játékosainkat. Minden táblán 
nagyon szoros játszma alakult ki. Az első hat játszma után 
még mindig tartottuk a 3:3-at. A pontokat részünkről Berzy 
Lajos, Körtélyesi Richárd és Fábián Péter szerezték. Az 
utolsó két játszmát nagy küzdelemben hozták a dunaújvá-
rosiak, így végül 5:3 arányban győztek. A MartonVál SC 
négy forduló után a bajnokság ötödik helyén áll. A követ-
kező fordulóban ismét hazai pályán játszhatunk Rácalmás 
csapatával. 
     Folytatódik feladványfejtő játékunk. Ebben az állásban 
egy kettőlépéses mattot keresünk. Mit lépjen világos a 
gyors győzelem érdekében? 

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

Bakacs János MartonVál SC 

SAKK-SAROK 

Gondolatébresztő… 
 

„Csomagold össze minden bánatod egy 
nagy zsákba, és mosolyogj, mosolyogj, 
mosolyogj!” 

(Mary Chamberlain) 

GYŰJTSÜK ÖSSZE  
ÉRTÉKEINKET! 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
 
 

Gondolkodtak már azon, hogy milyen 
értékek találhatók a településen, ahol 
élünk?  
     Nemcsak a műemlékek, szobrok, 

régi épületek értékesek, hanem mindaz, amit mi magunk 
készítünk, amire büszkék vagyunk.  
     Kérjük, javasoljanak értékeket, hogy közösen bővítsük a 
Ráckeresztúri Települési Értéktárat. Az értéktárban jelenleg 
már harmincöt érték szerepel, köztük például a több mint 
240 esztendős Szentháromság-szobor, a délután három órai 
harangszó, Auguszta 26 története, a ráckeresztúri születésű 
id. Éber Sándor festőművész életútja vagy a sibálás népszo-
kás. A megyei értékek között három ráckeresztúri érték is 
bekerült már, ami igen nagy büszkeség lehet a település 
lakóinak. 
     Minden érték, amit a közösség tagjai annak tartanak. 
Várjuk  ötleteiket, javaslataikat – írásban vagy akár szóban! 
A javaslattevő űrlap letölthető a település honlapjáról: 
http://rackeresztur.hu/rackereszturi-telepulesi-ertektar.   

Bereznai Istvánné 
a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság elnöke 

EGY PERC VERS 
Jelenkor 

 

Gáncsolt szívek ősi telephelyén 
vonult el a megszokott mozdulat 
soha nem látott arca. 
Végignézte gomolygó hajnalát, 
átélte zavaros holnapját a mának,  
mely itt fekszik korbácsolt testtel, 
lesütött szemmel, s minden húrjai 
között, szánalmas imát zengve. 

 

Mocsai Kati 
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