
 

 

11–11–11: gyertyagyújtás 
 

A Nagy Háborúban a kutatások szerint 376 
ráckeresztúri katona vett részt. Tiszteletükre s 
valamennyi áldozat emlékére gyújtottunk 
gyertyát november 11-én, 11 óra 11 perckor. 
      A kezdetektől, 2014-től a könyvtár szer-
vezésében minden évben csatlakozunk a szé-
kesfehérvári Krajczáros Alapítvány 11–11–11 
elnevezésű felhívásához. Olyannyira szív-
ügyünk ez az akció, hogy 2019-ben felvettük a 
települési értéktárba. Ezen a napon 11 óra 11 
perckor kezdődik a megemlékezés annak em-
lékére, hogy 1918-ban ebben az időpontban 
írták alá a háborús cselekményeket lezáró 
compiègne-i fegyverszüneti egyezményt.  
     Az első világháborús hősi emlékműnél 
ezúttal sokan összegyűltünk, idősebbek és 
fiatalok, hogy azokra a katonákra emlékez-
zünk, akik elestek a fronton. Egyelőre hatvan-
egy név szerepel az emlékmű márványtábláin, 
de Prága Ildikó kutatásai szerint a rácke-
resztúri kötődésű hősi halottak száma több 
mint kilencven is lehet. Ma még élnek néhá-
nyan, akiknek a nagyapjuk harcolt valamely 
csatatéren, de a maiak többsége már nem is-
merte személyesen őket, csak a családi legen-
dáriumokban maradt fenn emlékük. Ezért is 
fontos a gyertyagyújtás, a főhajtás, az emléke-
zés. Annak fényében, amit a háborúról tu-
dunk, még inkább érthető, milyen lehetett  
déd- és ükapáink sorsa, amikor parancsot 
kaptak, és hadba kellett vonulniuk. Milyen 
élet várt az otthon maradt asszonyokra, akik 
talán éppen várandósak voltak, és a gyermek 
soha nem ismerhette meg az apját, mert az 
elesett a messzi távolban. 
     A megemlékezésen részt vett dr. Szentes-
Mabda Katalin polgármester, az oktatási, köz-
művelődési intézmények képviselői, általános 
iskolás diákok, magánszemélyek. Az ötödik 
osztályos Boronyai Kira és Mónos Csilla 
Gyóni Géza Hazatérés, a hetedikes Sörös   
Mira, Dienes Regina és Süveges Boglárka  
Babits Mihály Miatyánk című versét mondta 
mély átéléssel: „Miatyánk ki vagy a mennyek-
ben, / harcokban, bűnökben, szennyekben, / 
rád tekint árva világod: / a te neved megszen-
teltessék, / a te legszebb neved: Békesség!” 
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Megemlékezés és koszorúzás október 23-án  
 

Rezsitámogatás igényelhető  
 

Beiskolázás 2023 
 

Filmforgatás a Brauch-kastélyban 
 

Gasztroutazások – Keresztúri halacsinta 
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Szent Kereszt Gyógyszertár 
(Hősök tere 4/5.; 25/455-812) 
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00 
Gyógyszertári ügyelet
nov. 19., 20.: Ercsi  06-25/505-790  
nov. 26., 27.: Martonvásár 06-22/569-146  
dec. 3., 4.: Ráckeresztúr  
dec. 10., 11.: Ercsi 
dec. 17., 18.: Martonvásár 
Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804) 
I. háziorvosi körzet: dr. Mihalicza 
Ingrid  
06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva 
II. háziorvosi körzet: dr. Kasziba Lilla   
06-20/852-0350 
Asszisztens: Bakonyi Éva 
 

A rendelési idő lapunk 6. olda-
lán olvasható! 
 

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

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

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

Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuáli-
san rendelő háziorvos. 
Sürgősségi betegellátás – változott! 
hétközben 16 órától másnap reggel 8 óráig, 
szombat, vasárnap, ünnepnap 0–24 óra: 
Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum 
(Érd, Szabadság tér 9.) Felnőtt ügyelet: 06-
23/365-274; gyerek ügyelet: 06-23/365-770 
 

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

Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.; 
telefon: 06-22/460-023)  
Család- és Gyermekjóléti szolgálat: hétfő: 9.30–10.00; szerda: 9.30–10.30 Halápi 
Melinda családsegítő szakember – telefon: 06-20/852-0334 
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808 

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

Polgárőrség: 06-70/211-6424

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

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

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola (2465 Ráckeresztúr, Szent János 
tér 31.) Telefon/fax: 06-25/455-806. E-mail: alsosuli@rackeresztur.hu; honlap: http://
rackersuli.hu 

 

MENTŐK: 104            RENDŐRSÉG: 107           
 

 

TŰZOLTÓK: 105        SEGÉLYHÍVÁS: 112 

Sírhelymegváltás – Hősök tere (volt takarékszövetkezet épülete)  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Szerkesztői levél  

 

Novemberben a gyertyák lángja világítja be napjaink 
nagy részét. A hónap elején a temetőben gyújtottunk 
mécsest, a hónap tizenegyedik napján pedig az első 
világháborús hősi emlékműnél. A gyertyafény mindig 
erőt és reményt ad, ugyanakkor arra is figyelmeztet, 
hogy minden mulandó. Ám amíg lesznek, akik gyer-
tyát gyújtanak, lesznek, akik emlékeznek a régiekre és 
ránk, addig élnek, élünk. Emlékezzünk hát azokra a 
férfiakra és asszonyokra, akik megteremtették a jelen-
legi életünk alapjait. Akik, ha kellett, harcoltak, mert a 
katonai parancsot nem tagadhatták meg, akik, ha kel-
lett, a háttérben tevékenykedtek, gyerekeket neveltek, 
művelték a földet, gazdálkodtak legjobb tudásuk sze-
rint. Akik, ha kellett, beosztották azt a kevéske élel-
met is, amit szinte beosztani is alig lehetett.  
     Napjainkban ismét előtérbe került a takarékosko-
dás, hiszen egyre drágább minden. Ha csak a legszük-
ségesebb élelmiszereket vásároljuk is meg, már-már az 
is túl sok. A minap egy szem krumplit kivettek a zacs-
kóból az egyik nagy bolt pénztáránál, amikor fizetni 
szerettem volna, mondván, csak két kilogrammot le-
het egyszerre vásárolni. Ez az egy szem burgonya sok 
mindent elárul a jelenünkről, és egyre inkább nagyma-
mám stratégiája jut eszembe. Ő szinte semmit sem 
dobott a szemétbe. A burgonyát, az almát a lehető 
legvékonyabban hámozta meg, minél kevesebb hulla-
dék kerüljön a baromfiudvarba. A liszteszacskót is 
megőrizte, ki tudja, jó lesz majd a begyújtáshoz. Tu-
datosan használta fel újra, amit csak lehetett, és tuda-
tosan osztotta be azt a kevéskét, amijük volt. S hogy, 
hogy nem, még adakozni is tudott, mert átérezte a 
nála is rosszabb sorsúak helyzetét. Azt hiszem, advent 
közeledtével – meg amúgy is – nekünk is érdemes ezt 
tennünk. Összefogni. Ha már egyszer együtt élünk e 
bolygón, e megyében, e településen.    

Gajdó Ágnes 

Megemlékezés és koszorúzás 
 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire 
és áldozataira emlékeztek a település lakói a 
Hősök kertjében található emlékműnél. 
 

Hűvös októberi délelőtt, a fel-feltámadó szél olykor bele-
kapott az 1848–1956-os emlékmű mellett álló zászlórúdra 
felhúzott lobogó nemzetiszínű szövetébe. A téren ott 
sorakoztak az iskolások tanáraikkal és tanítóikkal együtt, 
ott állt a polgármester és a községi önkormányzat képvi-
selői, számos civil szervezet tagja, sok-sok magánszemély. 
Az ünnepség minden évben jeles esemény a településen, 
annál is inkább, mert az 1956 októberében, a forradalom 
idején igen aktív Bicskei Nándor kezdeményezésére és 
anyagi támogatásával megvalósult emlékmű az egyik első 
volt az országban, s ma már a települési értéktár része. 
     Az idei megemlékezést az önkormányzat és a Petőfi 
Sándor Általános Iskola közösen szervezte. Fux István 
intézményvezető köszöntötte az egybegyűlteket. Az    
Orbán Erika igazgatóhelyettes, magyartanár rendezte mű-
sorban a hetedik és nyolcadik osztályos tanulók vettek 
részt, felelevenítve a korabeli eseményeket. A diákok ru-
házata, a zászlók, egyéb kellékek is fölidézték az ötvenes 
évek hangulatát, s töprengésre késztették a jelenlévőket. 
„Évek suhannak, századok szállnak… Tovatűnt tegnap 
üzen a mának. Előttünk jártak, rég célhoz értek, hitvalló 
ősök emléke ébred…” – hangzott a fiatalok emlékidézése, 
majd elhangzott az is, hogy „kicsi és szegény nép vállalko-
zott erre a hatalmas áldozatra”. S a végső szó, ami a jövőt 
tekintve reményt adó: „Halál helyén élet terem.”  
     Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester ünnepi 
beszédében fölhívta a figyelmet arra, hogy 1956 forradal-
márai számos alapjogért küzdöttek. „Válaszoljunk ma-
gunknak őszintén, és azonnal átértékelődik azoknak a 
látszólag egyszerű fogalmaknak a jelentősége, mint igaz-
ság, szabadság, létbiztonság, béke. Ez a nap alkalom arra, 
hogy a lelkünkben nagytakarítást végezzünk, és a dolgokat 
fontossági sorrendbe állítsuk. Aztán amikor nincs wifi, 
talán eszünkbe jut majd, hogy jóval nagyobb gond, ha 
nincsen kenyér.” A település vezetője beszédét azzal zár-
ta, hogy a mindennapi életünkbe építsük bele 56-ot.    
Hiszen mércét ad ahhoz, mi fontos, mi nem, mi helyes, 
mi nem az. „Ne egy nap legyen ez a 365-ből, hanem egy 
mérce az év mind a 365 napjára. Tisztelet a hősöknek, 
bölcsesség a ma emberének!” Az ünnepség koszorúzással 
és a Szózat hangjaival zárult: „Áldjon vagy verjen sors     
keze: / itt élned, halnod kell.” 

Szöveg és kép: gá 

Tájékoztató az urnafal használatbavételéről 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar Falu 
program keretében elkészült a temetőben az urnafal, és 
megtörtént a pályázat elszámolása. Ez alapján az urna-
fülkébe történő temetés immár Ráckeresztúron is lehető-
vé vált a köztemetőről szóló 1/2018. (I. 31.) önkormány-
zati rendelet szabályai szerint.  
 
A temetőben egyszemélyes urnafülkék létesültek, melyek 
30x30x30 cm méretűek, 10 cm-es párkánnyal ellátva. Az 
urnafülke tíz évre váltható meg 10 000 Ft + áfa díjért. 
 
További információkért a Falugondnokságon Bokorné 
Illyés Ibolya ügyintézőhöz fordulhatnak a +36-20/405- 
8150 telefonszámon, valamint a következő e-mail-címen: 
temetkezes@rackeresztur.hu. 
 

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 
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Közérdekű tudnivalók a rágcsálóirtásról 
 

Az öngondoskodásról és a közösségi feladatok ellátásához való 
hozzájárulásról, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabá-
lyairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 10/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelet szerint a közös-
ségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, 
aki a tulajdonában, használatában lévő ingatlana tisztántartásá-
ról, rágcsálóirtásáról, kártevő- és gyommentesítéséről nem gon-
doskodik, vagy onnan a szennyező anyag, hulladék közterületre 
kerülését nem akadályozza meg. 
     A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
elkövetőjével szemben 
a) természetes személy esetén ötezer forinttól kétszázezer forin-
tig, 
b) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szerve-
zet esetén tízezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási 
bírság szabható ki. 
     A rágcsálók ellen mérget, veszélyes anyagot közterületre 
kihelyezni nem lehet!  
     A magántulajdonban lévő ingatlanokon a kártevők elleni vé-
dekezésről, a költségek fedezéséről az érintett terület vagy épü-
let tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője) köteles gondos-
kodni. Elsődlegesen a rágcsálók bejutását az épületek környé-
kén és az épületeken belüli megtelepedését szükséges megaka-
dályozni, illetve az esetleg bekerülőket még elszaporodásuk 
előtt kell elpusztítani, vagy életfeltételeiket úgy megváltoztatni, 
hogy ne szaporodhassanak el. Ennek megvalósítása érdekében 
a műszaki hiányosságokat helyre kell hozni, pl. a csatornát és 
pinceablakokat megfelelő ráccsal kell ellátni, a bejárati ajtók alsó 
részét fémlemezes borítással kell elzárni (patkányok ellen 15 
cm, egerek ellen 10 cm magasságig).  
     Az ételmaradék, a házi szemét a patkányok számára fontos 
táplálékforrás, ezért ettől a lehetőségtől őket meg kell fosztani, 
amely életfeltételeiket jelentős mértékben rontó tényező. 

Abban az esetben, ha már elszaporodtak, többféle technológiát 
is alkalmazni lehet. Úgynevezett mérgezett csalétket a rágcsálók 
mozgáskörletének ismeretében kell kihelyezni, döntően fészkük 
kijáratához, illetve vonulási útjaikra. Törekedni kell arra, hogy a 
mérgezett csalétekhez minden rágcsáló hozzáférhessen, és 
abból elegendő mennyiségben fogyaszthasson. Ennek legcél-
szerűbb formája az etetőhely létesítése. 
     A mérgezett csalétek jellegéből adódóan a dercés formájú, 
granulátum, impregnált szemes termény vagy tasakolt pép lehet. 
A dercés forma előnye, hogy könnyen homogenizálható, így 
elkészítése egyszerű. Hátránya viszont, hogy az íz- és zamat-
anyag hamar lebomlik, ezért vonzó hatása nem mindig érvénye-
sül.  
     A granulátum és a tasakolt pép kialakítása speciális berende-
zés igénye miatt költségesebb, viszont az íz- és zamatanyago-
kat hosszú időn át megőrzi, így a patkányban a friss táplálék 
érzetét kelti. A granulátum megfelelő mérete nagyon fontos az 
elhurcolás veszélye miatt, így a kisebb méretűek alkalmazását 
ajánlják a szakemberek. A granulátum, dercés, szemes termény 
formájú mérgezett csalétket etetőhelyre kell kihelyezni, amihez 
megfelelő, lehetőleg zárt szerelvények szükségesek. 
     A szabad területekre kihelyezett szerelvények megakadá-
lyozzák, hogy a haszon- és háziállatok, illetve a vadak a mérge-
zett csalétekhez hozzáférjenek, védik a csalétket az időjárás 
viszontagságaitól és a különféle szennyeződésektől is. Lehetővé 
teszik a csalétekfogyasztás követését és a rágcsálók aktivitásá-
nak megfigyelését. 
     Magánszemély a saját költségére kérheti az ingatlanán a 
rágcsálóirtást szakembertől.  
 
Amennyiben szakemberrel szeretnék elvégeztetni, illetve 
felmérni a területet, keressék bizalommal a MI&KE-TOX   
Kft.-t a +36-20/523-3442 telefonszámon.  
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

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

 

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

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

 

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

(HULLADÉKSZÁLLÍTÁS) 
Ügyfélszolgálat címe:  

2451 Ercsi, Damjanich utca 1.  
Ügyfélfogadási idő: 

hétfő: 13.00–16.00; szerda: 10.00–18.00;  
péntek: 7.00–13.00  

Telefon: 06-22/576-070  
E-mail: ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu 

 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS  
IDŐPONT-EGYEZTETÉS 

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

Honlap: www.vertikalzrt.hu  

Ú������� 	
���� 
 

„Az élet fájdalmai önmagukban még nem kétségbe-
ejtők, ha időnként felváltják őket az örömök. Az élet 
tulajdonképpen úgy szép, ha egyforma erővel éljük át 
minden fájdalmát és minden örömét.”  

 

(Bálint György) 



2022. november                                                                                                                             5 

 

Közlemény rezsitámogatás igényléséről 
 

Az önkormányzat a szociális rendelet módosításával 
rezsitámogatást vezetett be, melynek szabályai a követ-
kezők: 
     A rezsitámogatás a Ráckeresztúron bejelentett lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitel-
szerűen Ráckeresztúron élő személy részére az általa 
életvitelszerűen lakott ingatlanra a villanyáram- és föld-
gázköltségek viseléséhez nyújtott évi egyszeri pénzbeli 
támogatás. 
     Rezsitámogatásra jogosult, akinek a családjában az 
egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át, 
egyedülálló esetén 800%-át, és 
a) aktívkorúak ellátásában, időskorúak járadéká-

ban, rehabilitációs vagy rokkantási ellátásban 
vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesül, 

b) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, 
c) a háztartásában tartósan beteget vagy fogyaték-
kal élőt gondoz, 
d) a gyermekét egyedül nevelő szülő, 
e) akinek a szolgáltató legalább egy hónapban a 

villamos energiát és a földgázt lakossági piaci 
áron szolgáltatta. 

A rezsitámogatás iránti kérelmet a mellékelt kérelem 
szerint a naptári év november 1-jétől december 15-ig 
lehet benyújtani. 
     A kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére és 
ráckeresztúri lakóhelyére kiállított villanyáram- és 
földgázszámlát. 
     A rezsitámogatás összege nem haladhatja meg az 
50 000 Ft-ot. 
     A rezsitámogatásra való jogosultság megállapításá-
ról és megszüntetéséről a képviselő-testület által átruhá-
zott hatáskörben a polgármester dönt. 
     Amennyiben a rezsitámogatással kapcsolatban kér-
désük van, keressék ügyfélszolgálatunkat vagy Lukács 
Zsuzsanna szociális ügyintézőt a 25/517-907 telefon-
számon. 
     A kérelem a rezsitámogatás megállapításához a hon-
lapról (www.rackeresztur.hu) letölthető. 
 
 

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 

Téli felkészülés – rezsitámogatás 
 

Az önkormányzat a szociális rendelet módosításával 
rezsitámogatást vezetett be, melynek szabályait a mel-
lékelt tájékoztató tartalmazza. Célunk, hogy a rendel-
kezés kifejezetten segítse azokat a lakosokat, akik a 
legnehezebb anyagi helyzetben vannak, és a legki-
szolgáltatottabbak az energiaár változásainak. 
     A támogatás egyelőre az idei költségvetés terhére, 
erre az évre szól. A támogatási kérelem a honlapról 
letölthető. 
     Amennyiben a rezsitámogatással kapcsolatban 
kérdésük van, kérem, keressék Lukács Zsuzsanna 
szociális ügyintézőt a 25/517-907 telefonszámon.   
     Mindemellett továbbra is igényelhető a tüzelőtámo-
gatás, a megemelt jövedelemhatárok mellett, aminél 
fontos hangsúlyozni, hogy az nemcsak tűzifára, ha-
nem brikettre, fekete- vagy barnakőszénre, egyéb fűtő-
anyagra is beadható! 

Dr. Szentes-Mabda Katalin 
polgármester 

 
Tájékoztató tüzelőtámogatásról 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 12/2017 
(IV.28.) számú, a szociális ellátásokról szóló ren-
deletének 6. §-a szerint települési támogatásra az 
jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át (ez 
jelenleg összesen 57 000 Ft/fő), egyedülálló ese-
tén a 250%-át (71 250 Ft). 
     Annak érdekében, hogy a támogatást minél 
többen igénybe tudják venni, a képviselő-testület 
a 17. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazással 
élve a tüzelő támogatás esetében kibővítette a 
jogosultság összeghatárát.  
     Ennek megfelelően az önkormányzat számla 
ellenében, utólagos térítéssel 100 000 Ft/fő jö-
vedelemhatárig 50 000 Ft értékben támogatást 
nyújt, 100 000 Ft/fő jövedelemhatár felett támo-
gatás adható. 
     A kérelmeket folyamatosan lehet beadni a pol-
gármesteri hivatalban. 
 

Bővebb információt a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán, ügyfélfogadási időben kérhetnek 
(hétfő 8–12, szerda 8–12, 13–17, péntek 8–12 
között). 
 

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 
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Beiskolázás 2023 
 

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC törvény 45. § (2) értelmében 
a gyermek abban az évben, amikor a 6. életévét be-
tölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek 
óvodai nevelésének további egy nevelési évvel törté-
nő meghosszabbítása kérhető. A tankötelezettség 
elhalasztását kizárólag a szülők (törvényes képvise-
lők) kérelmezhetik, az Oktatási Hivatal honlapján 
olvasható útmutató szerint: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/
tankotelezettseg_halasztasa 
     Az elektronikusan kitöltött űrlapot ki kell nyomtatni, 
aláírni, majd a csatolt dokumentumokkal együtt postai 
úton az Oktatási Hivatal címére (Oktatási Hivatal, 
Budapest 1982) megküldeni legkésőbb az 2023.  
január 1. és január 18. között. Az eljárás az ügyfél-
kapun keresztül elektronikus úton is bonyolítható. 
     Amennyiben a szülő a gyermek tankötelessé válá-
sát megelőző tanévben kívánja gyermekét iskolába 
íratni, az eljárásrend során az Oktatási Hivatal hon-
lapjáról letöltött kérelem kitöltése és postázása vagy 
ügyfélkapun keresztül történő benyújtása szükséges. 
Részletes tudnivalók az Oktatási Hivatal honlapján 
olvashatók: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/
hat_eves_kornal_korabban 
     A tankötelezettség megkezdésének elhalasztását 
alátámasztó szakmai dokumentum (vélemény, jellem-

zés) kérhető a gyermek óvodapedagógusaitól, a 
gyermekkel intézményes keretek között foglalkozó 
logopédustól, gyógypedagógustól, pszichológustól; a 
gyermeket ellátó szakorvostól, háziorvostól. 
     A beérkezett kérelmeket az Oktatási Hivatal szak-
emberei feldolgozzák, döntést hoznak. A döntést a 
megfogalmazott indoklás, csatolt alátámasztó doku-
mentumok alapján hozzák meg: a kérelemnek helyt 
adnak, tehát maradhat még egy évet óvodában a 
gyermek vagy elutasítják, tehát szeptember 1-jén 
tankötelessé válik. Amennyiben a beküldött doku-
mentáció alapján nem tudnak szakmailag megalapo-
zott döntést hozni, a területileg illetékes pedagógiai 
szakszolgálatot rendelik ki szakértőnek, ez azt jelenti, 
hogy a gyermek egy hagyományos „iskolaérettségi 
vizsgálaton” vesz részt a pedagógiai szakszolgálat 
által megadott időpontban, melyről a szülő értesítést 
kap. Ha a szülő gyermekével önhibáján kívül nem 
jelenik meg a vizsgálaton, további egy időpont jelöl-
hető ki (igazolás szükséges). Amennyiben távolmara-
dását nem igazolja, több időpont nem adható. 
     Az eljárásrend a sajátos nevelési igényű és a beil-
leszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermekekre is érvényes. 
 
     Martonvásár, 2022. november 3. 
 
 
 

Szabó Antalné igazgató 
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Martonvásári Tagintézménye  
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Élménydús október iskolánkban 
 

A hónap elején a magyar népmese napját ünnepeltük. Szép 
illusztrációk születtek tanulóink keze nyomán. Gonda Emma és 
csapata vezetésével a Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő 
barack című mesét dolgozták fel gyermekeink. Ezután csopor-
tokban mézeskalácsot, szőlőt festettek ételfestékkel, és hurka-
pálcás bábot készítettek. 
     Elsőseink a honismereti témahét keretében ismerkedhettek 
meg a ráckeresztúri értéktár helyi sajátosságaival, évszázados 
kincseivel. Részt vettünk a községi könyvtár által szervezett 
Ráckeresztúr 675 kiállításon is, melynek anyagát már több évfo-
lyam is feldolgozta. 
     Október 6-án intézményi megemlékezést tartottunk az aradi 
13 vértanúról. Az ünnepi műsorban az 5. b osztályos tanulóinkat 
Izsák Gábor készítette fel. 
     Ezúton köszönjük Szász Zsuzsanna ajándékát, aki meglepett 
minket elegáns tollakkal és rotringokkal. Ezzel nemcsak a kör-
nyezetvédelemi nevelésünket támogatta – hiszen nem a sze-
métbe kerültek a tollak, dobozok –, hanem gyerekeknek és ven-
dég előadóinknak tudunk vele közösen nagy örömet szerezni. 
     2022. október 4-én ismét birtokukba vehették gyermekeink 
az Eötvös utcai játszóteret. Az önkormányzat a Magyar Falu 
Program keretében nyert pályázatot 3 000 000 Ft értékben új 
játékeszközök telepítésére a meglévő játékok mellé. A játszóte-
ret Tessely Zoltán országgyűlési képviselő adta át. 
     Az Európai Diáksport Napja országos szervezésű program-
hoz csatlakozott intézményünk október első hetében. Ennek 
keretében 2022 méteres Petőfi emlékfutás, Exatlon pálya 
(rolleres váltóverseny), 1–2. évfolyam labdarúgóedzés, 3. évfo-
lyam kosárlabdaedzés, köredzés (libikóka egyensúlygyakorla-
tok), kidobó, partizánjáték és focibajnokságok voltak alsóban, 
felsőben. Néptáncos botos játékokkal készültek diákjaink a 3. 
évfolyamon. Mivel intézményünk jelentkezett az Európai Iskolai 
Sportnap rendezvényre, amelyen aktívan részt vettünk, így egy 
„Certificate” dokumentummal ismerték el szakmai munkánkat. 
     Hagyományőrző programunk keretében megtartottuk, meg-
őriztük és örömmel megéltük a ráckeresztúri értéktár egyik ősi 
programját, a szüreti felvonulást.  
     Október 15-én pályaorientációs napot tartottunk. Felkért elő-
adóink, akik bemutatták az egyes szakmákat: Őr Beáta gyógy-
szerész, Farkasné Vancsura Ildikó védőnő, Dienes Gábor ön-
kéntes tűzoltó, Jankovics Tünde mezőgazdász, Bognár Zoltán 
agronómus, Gajdó Ágnes adatgyűjtő, értékmentő, újságíró, 
könyvtáros, Lukács Gyula és Józsa Zoltán mentősök voltak, ez 
utóbbiak elsősegélynyújtó tanfolyamot tartottak. Emellett sport-, 
kreatív kézműves foglalkozás, angol nyelvi háziverseny voltak.  
     Ökokuckó foglalkozáson vett részt Drozdikné Nagy Ágnes 
Tünde diákjaival október 10-én, hétfőn a martonvásári Pápay 
Ágoston Készségfejlesztő Iskolában az integráció elősegítése 

jegyében. Vegyes csoportokban dolgoztak gyermekeink a mar-
tonvásári ovisokkal, iskolásokkal és a foglalkoztató iskola diákja-
ival, valamint a napközbeni konferencián részt vevő felnőttekkel. 
Levendulazsákot készítettünk, levendulát dugványoztunk, emel-
lett többféle mozgásos-, szelektív hulladékgyűjtési játék volt. 
     Varga Balabán, Tar Bendegúz és Susányi Tamás a Tóparti 
Gimnázium és Szakgimnázium által 8. évfolyamosok számára 
meghirdetett angol nyelvi szépkiejtési versenyen vehettek részt. 
Felkészítőjük Varsányi Ádám volt. 
     A Szikla-Uti 2022 pályázat keretében a 7–8. évfolyamos 
tanulóink meglátogathatták a Sziklakórház és Atombunker   
Múzeumot, a Mátyás-templomot, és finomat ebédelhettek a   
Déli 12 étteremben. 

2022. október 12-én a 7–8. évfolyamos tanulóink vettek részt a 
velencei Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Dr. Entz Ferenc 
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
szakmai és pályaorientációs programjain. 
     Hullámos papagájok visszhangja tölti meg iskolánk folyosó-
ját. A két kis madár élénkséget és vidámságot hozott a gyerme-
keink szívébe. Lisziné Hunyadi Hajnalkának köszönhetően gyer-
mekeink is kivehetik részüket a kisállatok gondozásából, védel-
méből, hozzájárulva ezzel a felelős állattartás tanulásához. 
Mindez ökoiskolai programunkat gazdagítja. Köszönjük. Új nevet 
is kaptak kedvenceink. A kék színűt Csuporkának, a sárgát 
Csőrikének kereszteltük. 
     Egy felhívással is szeretnénk Önökhöz fordulni: 
„Egy doboz szeretet” címmel karácsonyi cipősdoboz adomány-
gyűjtő akciót szervezünk a csángóföldi Pusztinában élő magyar 
ajkú gyermekeknek. Az adományokat a Moldvai Magyarságért 
Székesfehérvári Egyesület szervezésében gyűjtjük össze. Nagy 
Zoltán Péter, a Fejér Megyei Hírlap munkatársa fogja a címzet-
teknek eljuttatni. A becsomagolt dobozokra kérjük, írják rá, hogy 
kinek szánják. Pl. fiú/leány hároméves. Köszönjük az           
adományokat. 
 

Fux István igazgató 
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Októberben történt 
 

 

2022. október 4.: Az állatok világnapja alkalmából Cserna Gréta 
tacskó kiskutyájával bemutatót tartott óvodánkban. A gyerekek 
és a felnőttek egyaránt örültek a bemutatónak. 
     2022. október 11.: A Cseppetsem! program keretében óvo-
dánk udvarán egy lakossági használt sütőolaj gyűjtési pontot 
létesítettünk. 
     A program célja, hogy a lakosság körében keletkező használt 
sütőolajat és sütőzsiradékot összegyűjtsük, és újrahasznosítás-
ra továbbítsuk, így az nem szennyezi tovább a csatornahálóza-
tot, a szennyvíztisztítókat és az élővizet.  
     Óvodánkban törekszünk a környezettudatos nevelésre, szá-
munkra természetes a szelektív gyűjtés, újrahasznosítás, mely-
lyel védjük környezetünket. 

     Megkérjük a helyi lakosokat, 
szülőket, hogy a gyűjtőedénybe 
helyezzék a használt sütőolajat, 
zsiradékot „cseppmentesen” le-
zárt csomagolásban. Ennek rend-
szeres és szakszerű elszállítását 
a Biotrans Kft. vállalta. 
     Köszönjük szépen Szilukács 
Krisztián szülőnek az EpiPen 
Junior injekció felajánlását. 
     Október 12-én délelőtt a Rác-
keresztúri Petőfi Sándor Általános 
Iskola alsós néptáncosai bemu-
tatták a szüreti táncot. Köszönjük 
nekik és az őket felkészítő peda-
gógusnak a bemutatót.  
     Szokásunkhoz híven idén is 

megtartottuk szüreti mulatságunkat, ahol megismerkedtünk a 
szüreti néphagyománnyal. Köszönjük Jakab Zoltánnak a legé-
nyes tánc bemutatót, a táncházat. Nagyon szépen köszönjük 
Szabó József nagypapának, hogy segített a szőlő feldolgozásá-
ban, és bemutatta azt a gyerekeknek. Préselés után pedig mind-
annyian megkóstolhattuk a szőlőlét, a mustot. Ezután a gyereke-

ket több helyszínen vártuk krea-
tív kézműveskedésre. A szülők 
süteményeket és pogácsákat 
készítettek, ezzel segítették 
óvodánkat. Nagyon szépen kö-
szönjük felajánlásukat! 
     2022. október 20.: Az Ovikert 
Program keretében csiperke 
gomba csírájával beszőtt zsákot 
kapott óvodánk, amit gondozni 
kell, és a gyerekek szeme láttára 
fog növekedni a gomba. Gon-

doskodás, gombafajta megismerése és megszerettetése és 
elkészítése.  
     2022. október 24–28.: Mozdulj a klímáért! Húsmentes nap, 
kirándulás kerékpározás, kertrendezés. Óvodánk több éve nagy 
örömmel vesz részt ebben a kampányban. Óvodai nevelési 
programunk is kiemelten foglalkozik a környezetvédelemmel, a 
természeti és társadalmi környezet minőségével és állapotával. 
Azon vagyunk, hogy egy olyan nemzedéknek adjunk értékeket, 
akik szakítanak a rombolással, és ehhez a mi támogatásunkra 
és tapasztalatainkra van szükség. 
     Intézményünk Ráckeresztúron, kertes környezetben találha-
tó. Az óvodai dolgozók közössége olyan értékrenddel rendelke-

zik, amely értékteremtő és természetmegőrző. Folyamatosan 
képezzük magunkat, és ehhez az óvodai udvarunk és kertünk 
sok lehetőséget biztosít. 
     A kampány során öt napon keresztül igyekeztünk színes, 
érdekes és tartalmas játékban megvalósuló élményeket biztosí-
tani, amelyek beépültek a tervezett őszi zöldségek és gyümöl-
csök témahetekbe is. A megalakult munkacsoportban megbe-
széltük ötleteinket, tapasztalatainkat, tudásunkat. Kiválasztottuk 
a kivitelezhető lehetőségeket. 
     Gyerekeink és a szülők többsége biciklivel közlekedik. A 
matricagyűjtés lehetősége idén is arra ösztönözte a gyerekeket, 
hogy egyre többen éltek ezzel a lehetőséggel, és biciklivel ér-
keztek. Az óvoda környékén tett nagy kör megtételéhez bevon-
tuk a szülőket is, így balesetmentesen zajlott le. Az udvaron itt 
maradó gyerekek rollereztek, motoroztak, különböző akadályok 
kerülgetésével közlekedtek. 
     Húsmentes napunkon a kiskertünkből és a szülők által beho-
zott gyümölcsökből és zöldségekből a gyerekekkel közösen 
salátákat, kompótot, savanyúság- és gyümölcstálakat készítet-
tünk. A gombazsákból, amit gondosan locsolunk, megfelelő 
hőmérsékletet biztosítva már a megnőtt gombákat le tudtuk 
szedni, és majonézes gombasalátát készítettünk, amit a gyere-
kekkel közösen és el is fogyasztottunk. 
     Szülői segítséggel gyümölcsfát és három mogyoróbokrot 
ültettünk. A gyerekek aktívan segítettek ásni, öntözni és gereb-
lyézni. Folyamatban van az Iskolakert pályázat által nyert öt 
gyümölcsfa vásárlása. 
     Két csoportunk a Szent László-pataknál járt, a hosszú séta 
során megfigyelték a természetben történt varázslatos változá-
sokat és színeket, a patak növény- és állatvilágát. Egyik csopor-
tunk pedig meglátogatta a 
helyi zöldséges vállalkozón-
kat, ahol bevásároltak a 
húsmentes napunkra. 
     Kertrendezés során a 
gyerekekkel együtt előké-
szítettük a veteményesker-
teket, a fügebokrokat szal-
mával takartuk le, össze-
gyűjtöttük a faleveleket, a 
tobozokat pedig további 
kreatív felhasználás céljából 
szárítjuk meg. Szülői segítséggel átforgattuk a komposztálót. 
     2022. október 27-én a program befejezésére, a hetünk meg-
koronázására: óvodáskorú gyermekek részére a Petőfi Sándor 
Általános Iskola helyet biztosító mozgó planetáriumban planetá-
riumi mesét láthattak középsős és nagycsoportos gyermekeink 
harminc percben. Mesés, teljes kupolás műsorunkban a kisgyer-
mekek megismerkedhetnek a csillagos égbolt látványával és 
Naprendszerünk bolygóiról. Óceanárium esetében a víz és a 
vízzel kapcsolatos érdekességekkel zenés, mesés formában. 
     Köszönjük az iskolának, hogy lehetőséget adtak, hogy mi is 
részt vehettünk ezen a programon. 

 

Gáborné Kutasi Katalin intézményvezető 

MOSOLY HÍREK 
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Fénylő finomságunk, a méz és a többiek I. 
 

Szorgos kis méhecskék rengeteg munkával elsősorban maguk 
hasznára készítenek mézet, de méhészek közreműködésével 
mi, emberek is élvezhetjük ezt a finomságot. Minden méhcsalá-
dot egy méhkirálynő irányít, aki 22-25 mm nagyságúra is meg-
nőhet, és kb. 1000 petét tud lerakni. A királynőnek nevezett 
anyaméh négy-öt évig élhet, viszont a többi méhecske átlago-
san csak 35-40 napig él. Percenként tizenegyezer szárnycsa-
pásra képesek. A kaptártól akár nyolc kilomérerre el tud repülni 
úgy, hogy vissza is talál az ő kaptárjába. Egy repülés alkalmával 
200-300 virágra repül rá. Tizenkét méhecske dolgozik azon, 
hogy egy kanál mézet megtermeljen. Szőrös testük, valamint 
lábuk segítségével saját súlyuknak megegyező tömegű virágport 
tudnak egyszerre szállítani. A mézgyomorban invertáz enzim 
segíti a virágport fruktózzá és glükózzá bontani. Egyéb enzimek 
a méz savasságát állítják be. A gyűjtött nektárt hatszögletű méh-
sejtekbe teszik, majd a felesleges vizet gyors szárnycsapások-
kal párologtatják el. Ha eléri a kb. 18%-os víztartalmat, akkor 
mézzé válik. Ebben a formában nem tudnak elszaporodni a 
penészgombák és a baktériumok sem. Az elkészült méhsejteket 
a méhek lezárják, ezt nevezzük lépesméznek. A méhészek ezt 
viszik ki a kaptárból pörgetni, majd ezután kerülhet a mi kana-
lunkba. Egy kilogramm méz előállításához négymillió virágból 
kell összegyűjteni a virágport. A mézen kívül más értékes kin-
cset is nyerhetünk a méhektől, ilyen a méhpempő, a propolisz, a 
virágpor és a méhviasz. Nézzük, ezen termékek mire is jók! 
Méhpempő: életelixírnek is nevezik, mely a méhek garatmiri-
gyében termelődik. Sárgás fehéres, tejszerű, íze savanykásan 
csípős, szúrós illatú. Elsősorban a méhkirálynő tápláláka, de a 
méhlárvák is ezt kapják három napig. Fehérjét, cukrot, vitamino-
kat, zsiradékot, nyomelemeket, valamint enzimeket tartalmaz. 
Ma liofilizálással tudják megőrizni kedvező bioaktív tulajdonsá-
gát. Kinyerése macerás, kevés méhész foglalkozik vele. A be-
gyűjtéshez steril körülmények szükségesek, fénytől, hőtől és 
levegőtől védett helyen, 2 ̊C fokon kell tárolni. Tartósításához 
lehet mézet vagy viaszt használni. Csípős savanykás íze miatt 
érdemes mézzel együtt fogyasztani, mert az íze kellemesebbé 
válik.  
     Mire használhatjuk? Javítja az általános egészségi állapotot, 
növeli a munkateljesítményt, javítja a koncentrációképességet, 
pozitívan hat az alvásciklusra, erősíti a memóriát, segít a gyer-
mekáldásban.  
Propolisz: Méhek által gyűjtögetett ragacsos anyag, melyet 
rügyekről, bimbókról, fakérgekről szereznek be, melyet mirigyvá-
ladékukkal kevernek. A propoliszt a méhek a kaptár fertőtleníté-
sére, a repedések és nyílások betömésére használják, valamint 
vele mumifikálják az idegen betolakodó rovarokat. Fontos, hogy 
a bejárat alatti lábtörlőt ebből állítják elő. Rajta minden méh 
kötelezően áthalad, így fertőtlenítik lábukat, ugyanis a propolisz-
nak kitűnő baktériumölő és baktérium-távoltartó képessége van. 

300 féle anyagból tevődik össze. Gyógyhatását évszáza-
dok óta ismerik, a benne lévő flavonoidok, aminosavak, 
vitaminok és ásványi anyagoknak köszönhetően gyulladás-
csökkentő, fertőtlenítő és antibakteriális hatása van. 
     Mire használhatjuk? 
Fájdalom- és lázcsillapító hatása is van, vérnyomáscsök-
kentő, cukorszintcsökkentő, prosztatabetegségekre, menst-
ruációs zavarok esetén, daganatos betegségekben is elő-
szeretettel alkalmazzák, herpeszre, égési sérülésekre, 
gombás és bakteriális bőrfertőzések kezelésére. 
     A kokainnál háromszor, a novokainnál ötször jobb fájda-
lomcsillapító hatású. 
     A propolisz használható natúr formában, de leginkább 
tinktúra, kenőcs, valamint tabletta formájában hasznosítják. 
Tinktúraként tizennégy éves kor alatt nem javasolt, de méz-
zel keverve egyéves kor feletti gyermeknél alkalmazhatjuk. 
     Fontos, hogy minden propoliszos készítményt étkezés 
előtt negyedórával érdemes fogyasztani. 
Virágpor: Színe az aranysárgától a barnáig változhat attól 
függően, hogy milyen virágról gyűjtögették össze. Íze édes, 
jellegzetes illatú, természetes kincs. Huszonkét aminosav közül 
húsz megtalálható benne. A B-vitamin több típusa is fellelhető 
benne, mely egészségünk megőrzése szempontjából igen fon-
tos. Közel százféle enzimet, rengeteg ásványi anyagot tartalmaz 

– nátrium, magnézium, réz, kálium, kalcium, nikkel, vas, man-
gán, cink, króm, kén, kobalt, szelén, lítium.  
     Mire javasolt használni a virágport? Vérszegénység kezelé-
sére, elősegíti a vérképzést; májgyulladás esetén; lelki és testi 
kimerültségkor. A virágpor nem csodaszer, de kedvezően hat az 
emésztőszervekre, a bélműködésre, depressziók, dülmirigy-
bántalmak kezelésére, cukorbajra, gyengeség, alultápláltság, 
immungyengeség esetén, szabályozza az emésztést, csökkenti 
a koleszterinszintet,  erősíti a szívizmot, segít a méregtelenítés-
ben, súlyos, idült székrekedést, aranyér kezelésében is alkal-
mazzák; hörghurut, légcsőhurut, asztma esetén is pozitív hatást 
mutat az alkalmazása. 
     Alkalmazása mézzel 1:1 és 1:2 arányban javasolt fogyaszta-
ni, de kevés vízbe vagy gyümölcslébe is tehetjük, esetleg jog-
hurtba keverve is tökéletes. A virágport száraz helyen, jól záródó 
edényben vagy zacskóban kell tárolni! 

(Folytatás a következő Hírmondóban.) 
 
Ezennel szeretném megragadni a lehetőséget, és egy felhí-
vást is szeretnénk közzétenni. A decemberi Hírmondó kiad-
ványába szeretettel várunk különféle mézes recepteket, 
melyeket aztán bátran ki lehet próbálni. A receptek beküld-
hetők a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail-címre. 
Határidő: 2022. december 5., hétfő, éjfél.    

Peszter Zsuzsanna védőnő 
A kép forrása: egeszsegkalauz.hu  
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HIRDETÉSI LEHETŐSÉG ● Keretes hirdetések díja: 1/1 oldal: 14 400 Ft; 1/2 oldal: 7200 Ft;         
1/4 oldal: 4800 Ft; 1/8 oldal: 2400 Ft; 1/16 oldal: 1200 Ft (Az árak az áfát nem tartalmazzák!)  

 

Hirdetésfeladás a 06-20/405-8315-ös telefonszámon vagy  
a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail-címen. 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS  
 

KISS RICHÁRD egyéni vállalkozó 
 

Az alábbi szolgáltatásokat felelősségteljesen vállalom:  
 

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

VEZETÉK, STRANG VEZETÉK STB.  
DUGULÁSELHÁRÍTÁSA 

● MAGASNYOMÁSÚ CSATORNA TISZTÍTÁSA 
● CSATORNA-KARBANTARTÁS 

● KAMERÁS CSŐVIZSGÁLAT 
 

Telefon: 06-70/775-5190 
E-mail: info@spdugulaselharitas.hu 
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Ismét forog a film a Brauch-kastélyban 
 

Ráckeresztúr területét elhagyva, a Brauch-kastély ka-
pujában egy nyíl alakú kis táblára figyelhettünk fel, 
melyre az volt írva: „HOS”. Október közepe táján, az 
őszi estéken rendre fénycsóvák jelentek meg a kastély 
fölött, az udvarában pedig hatalmas kamionokat látha-
tott az épület mögötti határúton járó-kelő. Sátrak épül-
tek, egy valóságos konténerváros létesült. Több alka-
lommal forgattak már itt filmet évtizedekre visszame-
nőleg, elég A névtelen vár, a Kémeri vagy a néhány 
éve itt készült Félvilág című alkotásokra gondolni. Ez 
utóbbiról szintén beszámoltunk a 2014. decemberi 
Hírmondóban.  
     Mi történt az őszi hónapokban a kastélyban? Talán 
újabb film születik a falai között? Ennek jártunk utána. 
 

A forgatás egyik estéjén betértem a kastély udvarába, és keres-
tem egy illetékest, akitől lehetőséget kértem, hogy beszámolhas-
sak a történtekről a Ráckeresztúri Hírmondó olvasóinak. Harmati 

Balázs gyártásvezető 
szívélyesen fogadott, 
telefonszámot cseréltünk, 
és megígérte, hogy to-
vábbítja kérésemet a 
produkció sajtósának. 
Néhány nap múlva meg-
csörrent a telefonom, és 
Szűcs Alexandra sajtófő-
nök jelentkezett a vonal 
túlsó végén. Megbeszél-
tük, hogy melyik nap 
tudunk találkozni a hely-
színen. Elöljáróban elkül-
dött az e-mail-címemre 
egy anyagot, amely alap-
ján kezdett kirajzolódni, 

hogy mi is zajlik a kastélyban.  
     A film címe HOUSE OF SPOILS (HOS), egy amerikai thriller, 
mely a Prime Video és a Blumhouse Television gondozásában 
készül. A főszerepben az Oscar-díjas Ariana Debose lesz látha-
tó Barbie Ferreira és Arian Mohamed társaságában, Bridget 
Savage és Danielle Krudy rendezésében.  
     Cselekménye röviden: egy ambiciózus séf megvásárol egy 
birtokot azzal a céllal, hogy önellátóvá váljon az étterme. Ebben 
a törekvésében akadályozza őt – sok más buktató mellett – a 
birtok korábbi tulajdonosának szelleme.  
     2022. november 10-én 18 órakor találkoztam a rendkívül 
kedves és közvetlen Szűcs Alexandrával, a kastély udvarán. Az 
egészségügyi sátorban elvégzett negatív Covid-teszt után elsé-
táltunk a forgatás helyszínére, ahol javában folyt a munka. Út-
közben feltettem néhány kérdést a forgatás körülményeit     
illetően. 
– Mennyi a film forgatási ideje? Mennyit dolgoznak egy 
nap? 
– A forgatás október 3-án kezdődött, és november 25-ig tart. 
Összesen harminchat napot forgatunk, abból huszonnyolcat itt, 
a Brauch-kastélyban, néhány napot pedig más helyszíneken, 
Pusztazámoron és Budapesten, egy belvárosi étteremben. A 
film nyáron játszódik, a külső jeleneteket felvettük októberben, 
utána áttértünk az éjszakai műszakra. Tíz-tizenkét órát dolgo-
zunk naponta, leggyakrabban 16:30 és 4:30 között. 

–  Hány fős stáb dolgozik a filmen? 
– Százötven fős stábbal dolgozunk a helyszínen, ebbe a lét-
számba beletartoznak a műszakiak, sminkesek, fodrászok, az 
egészségügyi személyzet, valamint az ellátás biztosításáért 
felelős munkatársak. Mivel a filmben sokat főznek, és szerepe 
szerint a főszereplő egy séf, négy igazi szakács is dolgozik ve-
lünk. Az ő feladatuk elkészíteni azokat az ételeket, amelyek a 
filmben jelen vannak. Egy jelenet minden egyes beállításánál, 
minden kamerapróbájánál, minden felvételénél új ételt készíte-
nek, ha kell, akár öt-tíz alkalommal is.  
– A szereplők mennyi időt töltenek Magyarországon? 
– Két héttel a forgatás kezdete előtt érkeztek hazánkba, ahol 
próbákon vettek részt, és november végéig tartózkodnak itt. 
Budapesti szállodákban, lakásokban vannak elszállásolva, a 
helyszínre pedig mikrobuszokkal, gépkocsikkal szállítják őket. A 
szereplők többsége az Egyesült Államokból érkezett, de van 
magyar szereplő is, a legismertebb Gryllus Dorka. 
– Mindenki azonos időben érkezik a helyszínre? 
– Mindennap külön megírják, hogy melyik stáb mikor legyen a 
helyszínen. A sminkesek, 
műszakiak általában előbb 
kezdenek, mint a színészek. 
– Mikor készül el teljesen, 
és hol lesz látható a film? 
– A filmnek teljes egészé-
ben 2023-ban kell elkészül-
nie, amely másfél-két óra 
időtartamú lesz, a Prime 
Videoszolgáltatáson mutat-
ják be a világ 240 országá-
ban, ám a premier pontos 
dátuma még nem ismert. 
 
Leérve a kastélyhoz, kísé-
rőm megmutatta, hogy me-
lyik helyiséget alakították át konyhának, és elmesélte, hogy 
komoly átalakításokat végeztek az épületen. Az épület hátsó 
falának egy részét kívülről szürkére festették, belül pedig tapé-
táztak. A munka befejeztével mindent vissza kell állítaniuk ere-
deti állapotába. 
     Miután teljesen lenémítottam a telefonomat, beléphettünk a 
kastélyba. A tágas nappaliban rengeteg, a filmezéshez haszná-
latos műszaki berendezés volt felhalmozva. Monitorokon lehetett 
látni, hogy éppen mi zajlik a fő helyszínen, a konyhában. Amikor 
kezdetét vette egy-egy jelenet felvétele, vezényszóra néma 
csend lett a teremben. Természetesen a szereplőket és azokat 
az épületrészeket, amelyek a filmben látszódni fognak nem 
fotózhattam, de az épület elülső, a darukkal magasba emelt 
reflektorok által megvilágított homlokzatáról készíthettem     
néhány felvételt.  
     Távozóban megtekinthettem az épület mögött, szabadban 
helyet foglaló hangmérnök, Rajna György munkáját, akinek a 
nevéhez többek között az Üvegtigris 2 és a Puskás Hungary 
című film fűződik.  
     Visszatértünk kiindulási helyünkre, ahol köszönetképpen 
két ráckeresztúri képeslapot ajándékoztam Alexandrának, 
akinek nem tudok eléggé hálás lenni a sok segítségért, 
hogy ez az írás létrejöhetett. Nagyon kedvesen fogadott, és 
fáradhatatlanul válaszolt kérdéseimre, mintegy betekintést 
engedve a filmezés bonyolult, pontosságot, szervezettsé-
get, precizitást igénylő zárt világába. 
 

Dienes Gábor 
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Temesvár – A ló 
 

A katonaság után voltam. Ebben az időben a barátnőm húgánál húzódtunk meg, az egyetem kezdetéig. A húga már férjnél 
volt, és egész jól kijöttünk egymással. A lakásuk egy piactérre nyílt, ahol már nem tudom, hogy hetente vagy kéthetente állat-
piacot tartottak. Lovakat, kecskéket, juhokat stb. árultak, cseréltek. Épp hazafelé tartottunk, amikor észrevettem egy lovat, 

amelyik ki volt kötözve a szekér végéhez, előtte volt egy zsákban valami takar-
mány, hogy közben tudjon enni. 
     Ez így lehetett elképzelve, csakhogy a ló valamilyen ok miatt belegabalyodott a 
kötélbe és elcsúszott. Mire én észrevettem, addigra már csak egy földön fekvő, 
vergődő lovat láttam, a kötél egyre jobban rászorult a nyakára, ráadásul egy kasza 
is olyan „szakszerűen” volt odatéve, hogy a szerencsétlen ló bármelyik pillanatban 
kiszúrhatta volna a szemét, vagy elvághatta volna a torkát. Egy kisebb embercso-
port már körbeállta, találgatták, hogy kié, de nem mert senki a közelébe menni a 
vergődő lónak. Te, ez a ló itt fog megdögleni – mondom a páromnak –, nem hagy-
hatjuk. Ne menj közel hozzá, látod, az emberek is csak távolról nézik, pedig ők 
csak értenek az állatokhoz. Ez igaz, hogy én 
eddig csak aszfalton nőttem fel, de úgy érez-
tem, hogy akkor sem szabad hagyni. Lassan 
közelítettem a lóhoz. A „nézők” közül jöttek a 
tanácsok, óvó beszólások. Én nem mennék 
olyan közel, nem látod, hogy rúg, harap. Én 
csak mentem egyre közelebb, közelebb a 
lóhoz. Lassan odaértem.  

A ló megváltozott. Nem rúgott, csak hagyta, hogy a kötelet bogozzam. Elég sokat kel-
lett vacakolnom a kötéllel, mivel rendesen belegabalyodott szerencsétlen állat, de tűrte. 
Alig mozdult, érezte, hogy ezzel segít nekem, legalábbis azt hiszem. A közönségből 
csak dicsérő szavakat hallottam. Végre sikerült kikössem, úgy, hogy már fel tudott állni. 
Nagyon óvatosan állt fel a ló, nehogy véletlenül megrúgjon. Csak csodálkoztam. Ha 
idomították volna se tudott volna ennél jobban viselkedni. Amikor teljesen kikötöttem, a 
ló már stabilan állt a lábain, én csak úgy egy kötéssel visszakötöttem a szekérhez, a 
kaszát is elvettem onnan, szóval elrendeztem, hogy míg jön a gazdája, addig tudjon ott 
nyugodtan enni veszélytelenül. Büszke voltam magamra, jóleső érzés volt, de ami ez 
után történt, az feltette az i-re a pontot. Amikor indulni akartam, hogy otthagyom a lo-
vat, a ló a vállamra tette és az arcomhoz dörzsölte a fejét. Mit mondjak, meghatódtam. 
Megpaskoltam, majd eljöttünk. Az úton hazafelé éreztem, hogy remeg a lábam. Ekkor jöttem rá, hogy én mindvégig nagyon 
féltem, és ez a félelem és koncentráció jött ki rajtam. Nem tudom, miért, de boldog voltam, örültem, és a szívem tele lett sze-
retettel, amit ennek az ismeretlen lónak köszönhetek. 

OLVASÓLÁMPA 

Egyházközségi hírek 
 

November 20., Krisztus Király vasárnapja – az egyházi év vége 
November 27., advent 1. vasárnapja  
December 4., advent 2. vasárnapja – 9–11 óra között „Reggelizz a Mikulással!” című 
programunkra reggelivel és kézműves foglalkozásra várjuk a gyermekeket a         
plébániára! 
December 11., advent 3. vasárnapja – 16 órakor adventi hangverseny, melyen köz-
reműködik a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola „Csillag gyúlt sötét égen…” 
és a Ráckeresztúri Citerások „Hadd zengjen énekszó” című előadásával 
December 18., advent 4. vasárnapja 
December 24., szenteste 20 órakor „éjféli” mise, előtte 19:30-kor pásztorjáték a 
ráckeresztúri hittanosok előadásában 
December 25., karácsony ünnepe 11:30-kor ünnepi szentmise 
December 31., év végi hálaadás 
2023. január 1., Mária Istenanyasága – 11:30-kor újévi szentmise 

A Karitász programjai az adventi szokások szerint zajlanak. 
Programjainkra szeretettel várunk mindenkit! Áldott adventi készülődést, majd kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepet 
kívánunk a falu minden lakójának! 

      Ráckeresztúri Egyházközség 
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Malac és Liba különleges kalandjai 
 

Tóth Krisztina 2019-ben kezdte írni a Malac és Liba 
sorozat történeteit. Akkortájt még nem sejtettük, hogy 
a vírushelyzet miatt megfordul az életünk, és minden-
nél többre értékeljük majd az igazán szórakoztató me-
séket. Amikor először olvastam erről a rendkívül va-
gány párosról, Malacról és Libáról, arra gondoltam, 
hogy bizony nem épp ideális mesehősök. Ki szeretne 
meg és fogadna barátjául, minden esti „alvókájául” egy 
hájas disznót (már bocsánat!) vagy egy olykor hisztis, 
dadogós gágogó libát… De épp ez a lényeg! Mindenki. 
Legalábbis akinek lelke van, aki képes együtt érezni, aki 
tudja, hogy a kis testi hibák ellenére is tökéletesen sze-
rethető egy élőlény. (…) 
     Antimesehősöket jól ismerünk a magyar gyermek-
irodalomban. Egyik kedvencem Békés Páltól A Bölcs   
Hiánypótló, amit gimnáziumi osztályfőnök-
magyartanárom, Irma néni ajánlott figyelmembe, de 
Lázár Ervin több meséjét is említhetném, és Zalán 
Tibortól a Királylányok második könyvét, amiben aztán 
igencsak felborulnak a sztereotípiák. Szerencsére. (…) 

 
Különc mesehőst találunk a régebbi magyar ifjúsági 
regényekben is. Bálint Ágnes Mazsolája sem épp simu-
lékony karakter, de Gőgös Gúnárra is gondolhatunk 
mint Liba előképére. Ha jól sejtem, nem sok sertés és 
lúd szerepel szerethető szituációban a (gyerek)
irodalomban. Tóth Krisztina azonban szakított az el-
lenérzésekkel. Malac és Liba főszerepet kapott az igen-
csak összetett és nagyon is szórakoztató könyvsorozat-
ban. Malac turkálni, dagonyázni szeret, Liba meg úsz-
kálni, ám mindenre nyitott. Ha a sportolást és a min-
dennapi testmozgást tartja helyesnek, bizony belerán-
gatja a lustaságból jelesre vizsgázó Malacot is. Néha 
persze kettejük barátsága nem zökkenőmentes, de oda-
figyelnek egymásra. Ha az egyik szomorú, a másik 
megvigasztalja. 
     A sorozat első kötete a Legyünk barátok! címet kap-
ta. Ekkor kerül egy udvarba, egy családhoz Malac és 
Liba. Kis gazdájuk, Gáborka mindenben segíti őket. A 
szülők is kedvesek, ám a lényeg, hogy a két jószág 
örökké tartó szövetséget köt egymással, és onnantól 
kezdve izgalmas, sokszor már-már szürreális kalandok-
ban lesz részük. Hol Liba a kíváncsibb, s belevonja 
Malacot az ismeretlenbe, hol meg fordítva. A sorozat-
ban eddig hét kötet jelent meg: Legyünk barátok!;     
Fogjunk verebet!; Csavarogjunk együtt!; Gatyát fel!; Várjuk a 
karácsonyt!; Nyomozzunk! A legújabb az Ezt jól kifőztük! 
címet viseli, és ugyanúgy megnevettet, elgondolkodtat, 
mint az előzők. Rendkívül szórakoztató, egyedi – külö-
nösen Malac „beszólásai” tetszenek. Például amikor 
Liba megkérdezi tőle, minek turkálgat folyton. Mire 
Malac: „Hogyhogy minek? Azért, mert jólesik. Csiklan-
dozza a földecske az orromat. Fenséges érzés hempe-
regni a sárban!” (7.)   
     A legújabb kötetben a két jóbarát bunkert épít, sőt 
még a vízaknát is fölfedezik Gáborka segítségével.  
Gáborka arany fiú, a család legifjabb tagja, és minden-
ben Malac és Liba mellett áll. Még a sátorépítésben is 
segít Malacéknak, sőt, figyelmezteti őket, hogy az éj-
szakák hűvösek. A sorozat meséiből egyébként észre-
vétlenül is nagyon sokat tanulhatnak a gyerekek. Le-
gyen szó akár arról, hogy fő a mértékletesség, vagy 
hogy olykor érdemes nagytakarítást tartani a házunk 
táján. Ráadásul még az is belefér a történetbe, hogy 
nem szabad széttúrni egy téli álomra vackot rakó sün-
disznó otthonát, és ha úgy hozza a sors, akkor bizony 
igenis beleszerethet Liba egy kackiás, csillogó tollú ve-
rébbe. Miért is ne? S ha még versikék is társulnak a 
jeles eseményekhez, még érdekesebb a történet. 
     Az illusztrációk pedig egyszerűen zseniálisak: dicsé-
ret értük Hajba Lászlónak. Sokszor épp a részletek a 
legfontosabbak. Amikor például Malac a földet túrja, a 
föld alól csirkecsontvázak tűnnek elő, és egy joviális 
vakond a hintaszékében ülve szendereg. Szöveg és kép 
kiválóan kiegészítik egymást.  

GÁ 
(A teljes írás az ÉS 2022. október 7-i számában olvasható. A 
sorozat valamennyi kötete könyvtárunkból kikölcsönözhető.) 

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 

Eredményhirdetés 
– 56-os kvíz 

 

A sorsoláson Mikó-Baráth 
Istvánnak kedvezett a sze-
rencse. Nyereményét átve-
heti a könyvtárban nyitva-
tartási időben. Minden 

játékosnak köszönjük a részvételt! 
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LOGIKAI FEJTÖRŐ (A kép forrása: pinterest.com) 
Pontosan hány négyzet látható a képen? 

 

Beküldési határidő: 2022. december 5. 
 

E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com  
. Rekordszámú, huszonnégy helyes 

megfejtés érkezett. 
A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. 

Minden megfejtőnek szeretettel gratulálunk!   

Keresztúri halacsinta 
avagy hogyan csempésszünk szálka-

mentes hazai halat a hétköznapok 
asztalára  

 

A következő receptnek nem más 
adta az alapötletét, mint a honfitár-
saink egyik kedvenc étele, a horto-
bágyi húsos palacsinta. Kevesen 

tudják, ennek az ételnek nincs köze a Hortobágyhoz, csak a 
nevét kapta innen. A mi ételünk lakóhelyünkről kapta a ne-
vét, Ráckeresztúrról. Az ötlet, hogy egy népszerű ételt úgy 
készítsünk el, hogy az egészséges is legyen, nem újkeletű a 
családunkban. Jelen esetben a tölteléket darált halhúsból 
készítjük el. A darált hús szinte bármilyen halból készülhet, 
de inkább a zsírosabbat válasszuk, hogy legyen szaftja a 
pörköltnek! A legjobb, ha fele ponty, a másik fele amur, busa 
vagy harcsa halhús. Ezt az előkészítés során a bőrös filéket 
3 mm-es lyukbőségű darálón egyszer vagy kétszer le kell 
darálni. 
     Íme a recept, ami megkoronázza a hétköznapi, de akár a 
vasárnapi ebédet is.   
 

A pörkölt elkészítéséhez a következőkre lesz szükségünk: 
1 kg halhús; 10 dkg bacon; 2 fej vöröshagyma; 1-1 db 
paradicsom, paprika; édes-nemes pirospaprika, bors, 
fokhagyma, só; 1 dl tejföl; 2 ek liszt 

A palacsintához a következőkre lesz szükségünk: 
fél kg liszt; szénsavas ásványvíz; 3 ek napraforgó étolaj; 
1,5 dl tej; 1 db tojás; só 

A panírozáshoz a következőkre lesz szükségünk: 
3 db tojás; liszt; prézli (vagy 50% prézli és 50% pankó 
morzsa) 

A díszítéshez a következőkre lesz szükségünk: 
2 dl tejföl; só; 0,5 dl tej; habszifon 

 
Az étel elkészítése a pörkölttel kezdődik. A bacon szalonnát 
apróra vágva saját zsírján megpirítjuk. Ha szükséges egy kis 
olajat öntünk a szalonnára. Hozzáadjuk a nagyon apróra 
vágott hagymát, majd üvegesre pároljuk. Ezt követően rárak-
juk az őrölt paprikát, rövid ideig pároljuk (hogy az olaj kioldja 
az aromákat), majd levéve a tűzről hozzáadjuk a darált hal-
húst. Ezt jól összekeverjük, majd mehet vissza a tűzhelyre, 
ahol lassú tűzön elkezdjük főzni. Hozzáadjuk az apróra vá-
gott paprikát, paradicsomot és a fokhagymát, majd sózzuk 
és borsozzuk ízlés szerint. Az elkészült pörköltből a halhúst 
kivesszük és félrerakjuk. 1 dl tejfölt  2 ek liszttel csomó-

mentesen kikeverjük, majd behabarjuk vele a pörkölt levét. 
Ha elkészült, levesszük a tűzhelyről, és ezt is hűlni hagyjuk.  
     A palacsintatésztát a hozzávalókból kikeverjük, akár még 
a pörkölt elkészítése előtt, hogy tudjon állni egy kicsit. Kiola-
jozott palacsintasütőben vastag palacsintákat sütünk. Ha 
elkészültünk, akkor a palacsintákat megtöltjük a pörkölt sűrű-
jével (halhússal), majd batyuszerűen összehajtjuk. Ezeket a   

batyukat bepanírozzuk a szokásos módon, majd bő olajban 
kisütjük. A díszítéshez elkészítjük a tejföl és tej keverékét, 
picit megsózzuk, majd a szifonba töltjük. Tálalásig hűtőben 
tartjuk.   
 
A tálalásnál a tányérra szedünk a besűrített pörköltszaftból, 
majd ráhelyezzük a félbevágott batyukat, mellé nyomunk a 
habszifonban készített tejfölhabból. 
 
Jó étvágyat kívánunk hozzá! 
 

Kocsis László, Kocsisné Tímea 
 
Ui.: a Csepel HE évenként megrendezett támogatói verse-
nyén ezzel az étellel 2022 októberében megvédtük a tavalyi, 
kapros káposztás halkolbásszal megnyert bajnoki címünket. 
Köszönjük, hogy ott lehettünk, és képviselhettük a Ráckevei 
Dunaági Horgász Szövetséget.   
 

Szöveg és kép: Kocsis László 
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Fejér megyei sakk csapat-
bajnokság 

 

November 5-én elkezdődött a nyolctáblás Fejér megyei 
sakk csapatbajnokság. Járásunk csapata, a MartonVál Sakk 
Club a komoly erőt képviselő Rácalmás csapatánál vendé-
geskedett. A mérkőzésnek technikai okok miatt a dunaújvá-
rosi Munkásművelődési Központ adott otthont. A hazai csa-
pat a papírformának megfelelően győzött 5:3 arányban. Az 
eredménynek mégis örülhetünk, mivel a 3 pont, amit szerez-
tünk sokat számít majd a bajnokság végén az összetettben. 
Csapatunkból Körtélyesi Richárdnak sikerült nyernie. Szabó 
Levente, Berzy Lajos, Bodó Dániel és Bakacs János döntet-
lent ért el. Nagy öröm, hogy hosszú évek óta újra sikerült az 
ifjúsági bajnokságban is csapatot indítanunk. A gyerekek 
csapata párhuzamosan játszott a felnőttekkel ugyanabban a 
versenyteremben, bár egy kicsit más rendszerben. Nem egy 
hosszú négyórás, hanem négy rövidebb egyórás játszmát 
játszottak az ellenfeleikkel. A csapatot Kaszab Lázár,  
Tomasits Mihály, Tóth Kolos és Taller Bálint alkotta. A meg-
szerzett 4 pont a 12-vel szemben mégsem jelent csalódást, 
mivel Rácalmás ifjúsági csapata kiemelkedik a megyei me-
zőnyből, hiszen ők nyerték meg az előző három idényt. A 
következő fordulóban december 3-án hazai pályán játszunk 
Mór csapatával. 
     Folytatódik feladványfejtő játékunk. Ez a feladvány há-
rom lépésben könnyen megoldható. Viszont ha ügyesen 
csináljuk, két lépésben is sikerülhet. Hogyan fejezheti be a 
játszmát világos két lépésben?  

 
 

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

Bakacs János MartonVál SC 

SAKK-SAROK  ÉRTÉKMÉRŐ 

Gondolatébresztő… 
 

„Ne a külsővel dicsekedjünk, hanem 
viselkedésünk legyen szép.” 

 

(Diogenész Laertiosz) 
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Mikulásház nyílt Ráckeresztúron 
 

A takaros, szépen feldíszített házikó a József Attila utcában található, a 
Radócz család portáján. A megnyitón Radócz Barna köszönetet mon-
dott Herkli Istvánné Marikának és unokáinak, Purnhauser Dorottyának 
és Leának, akik a ház feldíszítését magukra vállalták. Szinte minden 
tárgy a fenntartható fejlődés jegyében készült. Marika például a saját 
háza kertjében állt kiszáradt fenyő törzséből fabrikálta a Mikulás szán-
ját húzó rénszarvasokat. Dorka és Lea a fenyőfa és más karácsonyi 
életkép festésében és a kiscsizmák megalkotásában segédkezett. Dorka 
ráadásul megrajzolta a szarva-

sok agancsát, Lea pedig a díszítőelemül kiállított csomagok szalagját kö-
tözte. Barna anyukája, Etus manókat horgolt, de több magánszemélytől 
is érkezett felajánlás. A házikóba került egy piros textilanyaggal bevont 
fotel is, ahol a látogatók fotózkodhatnak. Bent barátságos fahéjillatot 
szimatolhat, aki éppen nem az őszi-téli náthával küszködik, és kellemes, 
karácsonyi hangulatot árasztó zenéket is hallgathat. A festett 
„kandallóban” tűz lángol, az egyik sarokban ízlésesen földíszített kará-
csonyfa áll. Bár még novembert mutat a naptár, de lassan elkezdődhet-
nek az ünnepi előkészületek, a Mikulásház a hét négy napján várja az 
érdeklődőket: hétfőn, kedden, csütörtökön 16 és 19 óra között, szerdán 
pedig 14-től 17 óráig. A pontos cím: Ráckeresztúr, József Attila utca 14. Az biztos, hogy a többéves hagyo-
mányra visszatekintő, az önkormányzat által támogatott „Házhoz megy a Mikulás” akció idén innen, a Mikulás-
háztól indul majd. A szokásos módon két piros kisbusszal szállítja a nagyszakállú az ajándékokat több mint   
hatvan családhoz.                                                                                                                  Szöveg és kép: GÁ 

Csokit vagy csalunk! 
 

Október utolsó napján az immár második alkalommal 
megrendezett Csokit vagy csalunk! felvonulás mozgatta 
meg Ráckeresztúr lakóit. Az apróktól a nagyokig sokan 
részt vettek a rendezvényen. 
     Jelmezben, töklámpásokkal felszerelkezve járt házról 
házra a menet a faluban, és mindenhol, ahol fogadták a 
csapatot, a következő rigmust mondták el a gyerekek: 
„Tök, tök, sárga tök, jobb lesz, hogyha kijöttök! Cukrot, 
csokit mi is várunk, házról házra körbejárunk.” Majd 
még hangosabban kiabálták: „Csokit vagy csalunk!”   
Kovácsné Nagy Nikoletta szervezőtől megtudtuk, hogy 
több mint tíz kilométert gyalogoltak a faluban, és szó 
szerint házról házra mentek, ahol fogadták őket, és az 
apró és nagyobb gyerekek különféle édességet, finomsá-
got, esetenként frissítő innivalót kaptak. A gyerekek, de 
még a szülők is nagyon élvezték a mókát, lelkesen szaval-

ták a versikét, és előfordult olyan szakasz, hogy több 
mint nyolcvanan vonultak. Persze nem mindenki teljesí-
tette a teljes útvonalat, ami a község legtávolabbi pontjá-
tól indult, és a végén a nemrég nyílt szórakozóhelyhez, a 
Beer-ka bárhoz, majd a Hősök terén álló Fesztfood büfé-
hez érkezett. Utóbbi két helyszínen egy-egy szépen fara-
gott töklámpást hagytak az édességgyűjtők. Ahogyan 
hallottuk, a gyerekeket fogadó családok szépen feldíszí-
tették a házukat, és a menet tagjai is kitettek magukért, 
szuper rémisztő jelmezeket öltöttek. Az egyik kisgyerek 
félelmetes kaszával jelent meg, a másik szellem- vagy 
csontvázruhába bújt, a harmadik varázsköpenyt viselt, a 
negyedik kezében lámpás pislákolt. De a hangjuk min-
dent fölülírt, és ennek hallatán bőven került a kosárkák-
ba, kis vödrökbe édesség. Csokit vagy csalunk!  
     Lehet-e ellenállni a felszólításnak? Nem hiszem. Jövő-
re – miként Niki megjegyezte – mindenképpen, akár még 
lelkesebben folytatják.                                                  gá 


