
 

 

Kétszáz éve született Petőfi Sándor 
 

Biztosan meglepődnek Olvasóink, hogy január-
ban miért az 1848–49-es forradalomban jelentős 
szerepet játszott Nemzeti dal kéziratát látják a 
címlapon. Ám ha megnézik, ott szerepel a kép 
alján Petőfi Sándor aláírása is. Ebben az évben 
januárban pedig az egyik legismertebb magyar 
költő születésének kétszázadik évfordulójára 
emlékezünk. Ez az év Petőfi-emlékév. 
     Számunkra mindez azért is fontos, mert tele-
pülésünk iskolája Petőfi Sándor nevét viseli, és a 
hagyományok fontosak. Az iskola is megemlé-
kezik majd névadójáról, mi most a helyi újság 
hasábjain így. A Nemzeti dalt vélhetően mindenki 
ismeri, ám az nem biztos, hogy a kéziratát is 
látták már valaha, holott mindig is érdemes egy-
egy közismert költő írását, aláírását látni. Ha 
meg netán valaki grafológiával foglalkozik, talán 
még többet is leszűrhet az írásképből.  
     Ami egy Ráckeresztúrhoz hasonló település-
nek fontos lehet a Petőfi-emlékévben, hogy 
őrizzük továbbra is a költő életművének lénye-
gét, a forradalmi, a szerelmi költészetének szép-
ségét, forróságát, indulatát, olykor fájdalmát. 
Végtelen sok érzelmet jelenített meg költemé-
nyeiben, nagyon is közérthető módon. Indula-
tos természetét a legendák őrzik, de olvashatjuk 
humorral, évődéssel átszőtt levelezését barátjá-
val, Arany Jánossal. Azokban az írásokban min-
dent megtalálni. Az életet, a maga teljességében. 
     Petőfi születése páratlan pillanat a magyar 
irodalomban és történelemben. A szabadság, 
szerelem poétája üstökös lett, talán még kisboly-
gót is érdemes lenne elnevezni róla. Kérlelhetet-
len kritikus volt, nagy szívű hazafi, olykor meg-
gondolatlan zseni. Mondhatjuk: vátesz. „Ki kép-
zel olyan templomépitőt, / Ki a tornyot  csinálja 
meg előbb?” – írja Az országgyűléshez  című köl-
teményében.       
     Ma már nemcsak az Anyám tyúkja vagy a Kis-
kunság című verse miatt érdekes akár az iskolá-
sok számára, hanem az egész életműve példaér-
tékű lehet. Emléke örökké élni fog. 
 

Gajdó Ágnes 

 

Sikeres pályázat útfelújításra 
 

Egyházközségi hírek 
 

Jótékonysági vadászat 
 

Értékmérő – Beszámoló az elmúlt évről 
 

Babatabló 2022 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                            2023. január 



2                                                                                                                                  2023. január 

 

Szent Kereszt Gyógyszertár 
(Hősök tere 4/5.; 25/455-812) 
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00 
Gyógyszertári ügyelet
jan. 28., 29.: Martonvásár 06-22/569-146  
febr. 4., 5.: Ráckeresztúr  

febr. 18., 19.: Martonvásár  
febr. 25., 26.: Ráckeresztúr 
márc. 4., 5.: Ercsi 
márc. 11., 12.: Martonvásár 
márc. 15., 18., 19.: Ráckeresztúr 
Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804) 
I. háziorvosi körzet: dr. Mihalicza 
Ingrid  
06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva 
II. háziorvosi körzet: dr. Kasziba Lilla   
06-20/852-0350 
Asszisztens: Bakonyi Éva 
 

A rendelési idő lapunk 4. olda-
lán olvasható! 
 

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

Fogorvos – dr. Jenei-Kálmán 
Andrea, dr. Mozsolits Zsófia 
06-20/389-0278  

A 2023 januárjától érvényes új 
rendelési időpontokat lapunk 

3. oldalán olvashatják. 
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583 
 
 

Védőnői szolgálat  
I. körzet: Peszter Zsuzsanna 
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  

 

Ahogyan a decemberi szerkesztői levelet befejeztem, 
majdnem úgy kezdem a januárit: kívánok az új eszten-
dőre minden szépet és jót valamennyi ráckeresztúri és 
nem ráckeresztúri lakosnak, valamennyi Olvasónknak, 
mert hiszen nem csak a településen élők olvassák la-
punkat. Köszönöm az előző évi visszajelzéseket,   
támogatást, véleményt, ötletet, felajánlást, a játékosok-
nak a rejtvénymegfejtéseket, a kézbesítőknek, hogy 
minden hónapban eljuttatták a lapot a családoknak. 
     Az idei év valószínűleg ugyanolyan izgalmas, érde-
kes, sokszor bánat-, de remélhetőleg még többször 
örömteli lesz, mint a tavalyi. Most is igyekszünk érde-
kes és akár inspiráló írásokkal jelentkezni. Szeretném, 
ha a településünk értékei közül is mind többet bemu-
tathatnánk, és ha a közintézmények továbbra is rend-
szeresen beszámolnának tevékenységükről. 
     Talán, bízom benne, lesz lehetőség újításokra is, és 
még több kulturális program szervezésére. Mert kultú-
ra nélkül nem lehet élni. Az olvasás, a művelődés, a 
szüntelen tanulás alapeleme az embereknek, legalábbis 
hiszek ebben.  
     És persze a beszélgetés is, hiszen muszáj figyel-
nünk egymásra. Egyedül nem jutunk előbbre.       
Ahogyan a Ripacsok című filmben Kern András és 
Garas Dezső is énekelte: „Egyedül nem megy.”     

Gajdó Ágnes 
 

(A lap 16. oldalán levő képen a 2022-ben Ráckeresztúron 
született gyerekek láthatók. A tablót Peszter Zsuzsanna védő-
nő állította össze. Minden érintett család megkapja majd   
színesben is. – A címlapon látható Petőfi-kézirat forrása: 
dka.oszk.hu – a szerk.) 

Ilona néni  
kilencvenéves 

 

Pap Elena (Ilona) 1933. 
január 1-jén született 
Brailában. 
     E jeles alkalomból, 
kilencvenedik születés-
napján Ilona nénit önkor-
mányzatunk nevében 
Szabó József önkor-
mányzati képviselő kö-
szöntötte. Az ünnepi 
virág mellé átadta Ma-
gyarország kormányá-

nak Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapját, az 
idősek iránti tisztelet, hála és megbecsülés jeleként. 
     Ilona néni dolgos éveit Székelykeresztúron élte meg, 
nehéz munkával segítette családja megélhetését. Hosszú 
éveket töltött mezőgazdasági szövetkezetben, majd egy 
varrodában dogozott. Munkatársai szerették és tisztelték 
Ilona nénit. Férjével tisztességben és becsületben nevel-
ték gyermekeiket, egy lányt és egy fiút. Immár nyugdíjas-
ként, tizenhat évvel ezelőtt költözött Ráckeresztúrra. Bol-
dog nyugdíjas éveit szerető lánya, Ilonka társaságában 
tölti. A mozgása kicsit megnehezült, ápolásra szorul, de 
szellemi frissessége irigylésre méltó. 
     Az élet négy unokával és két dédunokával ajándékozta 
meg. 
     Kívánunk még sok boldog évet eltölteni szerető család-
ja körében, jó egészségben és nyugalomban. Isten éltes-

Ú������� 	
���� 
„Nincs keservesebb, mint fájdalmat szavakba önteni 
akkor, midőn a tett hatalmunkban nem áll.”  

(Kölcsey Ferenc) 

SZAMURÁJ 07 KFT. 
 

Boldog új esztendőt  
kívánunk minden 

kedves  
ráckeresztúri  

lakosnak. 

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

 

www.szamuraj07.hu 

A fogorvosi rendelő tájékoztatása 
Tisztelt Betegeink! 

 

Tájékoztatjuk önöket, hogy 2023. januártól a SZÁJ-
SEBÉSZETI/DENTÁLHIGIÉNIÁS rendelés időpontja  
megváltozik! 
2023. január 9-től kéthetente hétfőn lesz rendelés, a köz-
tes heteken pedig pénteken. 
  
FOGÁSZATI RENDELÉS 
Kedd–szerda–csütörtökön: 8-tól 14 óráig (időpontfoglalás 
13 óráig) 
A szerda délutáni rendelés szűnik meg, mert aki foglalt is 
oda időpontot, nagyon sokszor nem ment el. 
  
Akinek szerda délutáni napokra volt időpontja, keresni 
fogjuk időpont-egyeztetésre! Akit nem tudunk elérni 
(telefonszám-változás stb.) kérjük, telefonáljon új        
időpontért. 

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

 

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

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

 

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

(HULLADÉKSZÁLLÍTÁS) 
Ügyfélszolgálat címe:  

2451 Ercsi, 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  

KEDVES OLVASÓINK! A RENDELÉSI IDŐ ESETENKÉNT ELTÉRHET A FENTIEKTŐL.     
ERRŐL VAGY AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS FACEBOOK-OLDALÁN, VAGY A RENDELŐ 
RÁCKERESZTÚR FACEBOOK-OLDALON TALÁLHATÓ TÁJÉKOZTATÁS. 

 

Facebook: Ráckeresztúr Község Önkormányzat  

hivatalos oldala 
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Sajtótájékoztató a Petőfi Sándor utcában 

 

Tavaly, az igencsak kátyús Petőfi utcában jelentet-
te be dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármes-
ter és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, hogy 
a település mintegy 150 millió forint pályázati tá-
mogatást nyert a Magyar Falu program keretében, 
melyből mintegy két kilométer út épülhet. A tájé-
koztatón részt vett Tordas polgármestere, Juhász 
Csaba, ugyanis a község szintén jelentős támoga-
tást nyert a termelői piac fejlesztésére. 

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a Pan-
nónia Szíve-települések a kormány döntésének 
köszönhetően 692 millió forint rezsitámogatásban 
is részesülnek, melyből Ráckeresztúr 4,8 millió 
forintot kap majd.  
     Lakossági kérdésre is válaszolt a polgármester: 
a Petőfi utca várhatóan nyárra készül majd el, 
most zajlik a közbeszerzési eljárás. A másik két 
utca, amelyet az útfelújítás érint, a Széchenyi     
István és a Gárdonyi Géza utca lesz. 
     A két településvezető egyaránt köszönetet 
mondott az országgyűlési képviselőnek, hogy tá-
mogatta és támogatja a munkájukat, pályázataikat. 

� 

Sikeres pályázat útfelújításra 
 

Ráckeresztúr belterületi lakóútjainak nagy többsége 
zúzottköves burkolatú, erősen leromlott állapotú, 
kátyús, de az utóbbi évek pályázati lehetőségeinek 
köszönhetően jelentős hosszokon került aszfaltbur-
kolat a település útjaira. 
 
2019-ben a Magyar Falu program keretében elnyert 
összeg és önerő felhasználásával, összesen 57 
millió Ft értékben a Korniss utca és az Arany János 
utca teljes hossza, valamint a Petőfi utca és a  
Kocsy-Mayer Gyula utca eleje újult meg, több mint 
1500 méter hosszan. Megújult a fekvőrendőr is a 
Kocsy-Mayer Gyula utca elején. 
     Szintén a Magyar Falu programban elnyert 22,5 
millió forint összegből újult meg a Vajda János utca 
burkolata a Hóvirág utcától a Rózsa utcáig, illetve 
további 11 millió Ft önkormányzati forrásból a Ró-
zsa utcától az Eötvös téri játszótérig. A beruházás 
során mintegy 900 méter hosszban kapott 3,5 méter 
széles aszfaltburkolatot az utca, egy-egy méter szé-
les padkával. Lakossági kérésre négy fekvőrendőr 
épült az utcában. 
     A beruházások része volt a közműaknák szintre 
emelése is. 
 
Az önkormányzat mintegy 145 millió Ft összegben 
pályázatot nyújtott be a TOP Plusz pályázati keret-
ben további belterületi gyűjtőutak fejlesztésére. 
     A tervezéssel érintett utcák (Széchenyi István 
utca, Petőfi Sándor utca, Gárdonyi Géza utca) a 
település központi részéből nyílnak, illetve kapcso-
lódnak oda. A tervezett beavatkozás hossza össze-
sen mintegy 2000 méter! (Pontosan a Széchenyi 
István utca 730 méter, Petőfi Sándor utca 523 mé-
ter, Gárdonyi Géza utca 675 méter, összesen 1928 
méter.) 
 

Ezek az utcák mint gyűjtőutak kiemelten fontos köz-
lekedési útvonalak, azonban gyalázatosan rossz 
állapotban vannak. Ezt szüntetné meg a mostani 
beruházás. Erre a fejlesztésre a településnek még 
hosszú évekig nem lenne elegendő forrása a TOP 
Plusz Programban elnyert támogatás nélkül. 
 

Köszönjük szépen a támogatást Magyarország  
Kormányának! 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
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Jótékonysági vadászat 
 

A 2022-es évben is december 27-én rendezték meg az 
Országos Jótékonysági Vadászatot Magyarország mind 
a tizenkilenc megyéjében. Mint azt Kovács János vad-
gazdasági irányítótól megtudtuk, Fejér megyében Kápol-
násnyéken volt a központi találkozó helyszíne, és öt va-
dásztársaság egyszerre rendezett öt különböző helyszí-
nen vadászatot.  
     A Zöld Erdő Vadásztársaság évek óta partnere ennek 
a kezdeményezésnek, mellyel a székesfehérvári kórház 
gyermekosztályát segíti. Kovács János elmondta, évek 
alatt több millió forinttal segítették a kórház működését. 
A Zöld Erdő Vadásztársaságnak ráadásul még egy kötő-
dése van az Országos Jótékonysági Vadászathoz, 
ugyanis a 2021-ben átadott Széchenyi Zsigmond-
emlékhely tiszteletére Rékasi Csaba által festett őzbak-
portrét is erre a jótékony célra ajánlotta fel a vadásztár-
saság, amivel kerek egymillió forint adományt juttattak a 
kórháznak. 

* * * 
A jótékonysági vadászat ötlete Fejes László sportvadász-
tól származik, aki az Országos Jótékonysági Vadászat 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője. Korábban – ma-
gánemberként, ikertestvérével Fejes Endrével közösen – 
támogatója volt a Fejér Megyei Szent György Kórház 
gyermekosztályának, azonban a lehetőségeit meghaladó 
volumenű támogatáshoz szerette volna hozzájuttatni az 
intézményt, valamilyen módon. Ekkor „pattant ki” az a 
gondolat, hogy egy jótékonysági vadászatot fog megszer-
vezni, amelyhez az ötletgazda felkérte az Országos Ma-
gyar Vadász Kamara Fejér Megyei Területi Szervezetét. 

(Forrás: ojv.hu) 

Egyházközségi hírek 
 

Nagy öröm tölti el szívünket, amikor visszatekintünk az 
elmúlt év utolsó pár hetére. Az ádventi szent időben 
jártunk, amikor minden gondolatunkkal már a Mi Urunk 
Jézus Krisztus földi születésnapjára készültünk.  
     Ennek az időszaknak az egyik nagy pillanata de-
cember 11-én volt, amikor az Úrjövetelt váró énekek-
kel templomunkban elkezdődött az ádventi koncert.  
     Nagy élmény volt hallgatni a Ráckeresztúri Petőfi 
Sándor Általános Iskola diákjainak csilingelő hangját. 
A koncert során sok szép előadást hallhattunk külön-
böző hangszereken. Ezúton is köszönetet szeretnénk 
mondani az énekkar tagjai mellett az énekkar vezető-
jének, Fux István igazgató úrnak. A Ráckeresztúri Ci-
terásoknak és egyben művészeti vezetőjüknek, Péter 
András úrnak, hogy közösen énekelhettünk ismert és 
kevésbé ismert karácsonyi dalokat. Az összes fellépő-
nek kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje munkájukat. 
     A Ráckeresztúri Karitász az elmúlt évekhez hason-
lóan tavaly is egész évben támogatta, főként tartós 
élelmiszerrel a társadalom peremére szorult családo-
kat. December 17-én pedig sok jó ember összefogásá-
nak és szolgálatának köszönhetően negyvenöt csoma-
got sikerült összeállítani, melyeket a rászoruló csalá-
dok kaptak. Isten fizesse meg az ebben az akcióban 
részt vevő vállalkozóknak és magánembereknek a 
nagylelkű fizikai és anyagi támogatásukat.   
     Szenteste az „éjféli mise” előtt a hittanos gyerekek 
előadták a Mogyoródi Betlehemest és Bölcsőskét. 
Sok, covid miatt kihagyott év után ismét méltóképpen 
hangolódhattunk Jézus születésére. Felkészítőjüknek, 
Dienesné Zsebi Reginának köszönjük szépen, és kér-
jük Isten áldását az áldozatos és kitartó munkájáért.   
     Az új év mindig új reményeket ad az embereknek. 
Kívánjuk, hogy az új esztendőben ne csak múljon az 
idő, hanem teljék meg tartalommal, egyszerre irányul-
jon időnk Istenre és embertársainkra! 
 

Ráckeresztúri Egyházközség 
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Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 
2022-es tevékenységéről 

 

A bizottság idén egyszer vitatta meg a beérkezett javas-
latokat, a járványveszély miatt online, e-mailen keresz-
tül. A jegyzőkönyv a honlapon elérhető:  
http://rackeresztur.hu/rackereszturi-telepulesi-
ertektar/  
 

A 2022. június 25-i ülésen a következő értékek kerültek 
a települési értéktárba: 
 

1. A Keresztes György esperes plébános adományozta 
miséző kehely 
2.  A Brauch Ferenc és neje által adományozott temp-
lomi csengő  
3. Vrbik József falutörténeti munkája  
 
A tervünk az volt, hogy idén a Széchenyi Zsigmond-
emlékhelyről és Varga Zoltán zsoké sportpályafutásá-
ról szóló javaslatot beterjesztjük a megyei értéktár bi-
zottságnak, bízva a kedvező elbírálásban. Gajdó Ágnes 
javaslatait a Fejér Megyei Értéktár Bizottság egyhangú 
döntéssel elfogadta, így ez a két érték már a megyei 
értékek között is szerepel, ami azt jelenti, hogy jelenleg 
már öt ráckeresztúri kötődésű érték kapott helyett a 
Fejér megyei értéktárban.  
Itt olvasható: https://www.fejer.hu/ertektar-lista 
     Köszönet Kovács Jánosnak, hogy segített a Széche-
nyi-emlékhellyel kapcsolatos támogatói nyilatkozatok 
begyűjtésében… 
     Ráadásul sport kategóriában úttörők vagyunk, hi-
szen Varga Zoltán zsoké életútja az első a megyei 
sportértékek között. 
 
A község fennállásának 675. évfordulóján a könyvtár-
ban kiállítást szerveztünk, melyet Balog Gábor, a Fejér 
Megyei Értéktár Bizottság elnöke nyitott meg az Or-
szágos Könyvtári Napok keretében.  
 
A kiállításról a Fejér Megyei Hírlapban olvasható hosz-
szabb írás a Múltidéző rovatban, ami nyomtatásban a 
2022. november 15-i lapszámban jelent meg. 
 
A ráckeresztúri értékekről és a bizottság munkájáról 
rendszeresen írok a Fejér Megyei Hírlapnak, illetve a 

munkáról beszámolunk a Rác-
keresztúri Hírmondóban is. 
Idén az értéktárunkkal, értékeinkkel kapcsolatban több 
hosszabb-rövidebb írás jelent meg a megyei lapban: 
 
Értékgyűjtés és értékőrzés = FMH, 2022. január 5. 
Kiállítás a közösségért = FMH, 2022. június 2. 
A hűséges gólyák története = FMH, 2022. július 26. 
A ráckeresztúri Brauch-csengő, és egy élet, ami mögöt-
te van = FMH, 2022. július 30. 
A százéves kehely múltja és jelene = FMH, 2022. 
szeptember 1. 
E szép hagyomány megőrzése fontos = FMH, 2022. 
október 10. (a szüreti felvonulásról) 
Ráckeresztúr történetének értékes darabja = FMH, 
2022. október 8. 
Az elesettek emlékére = FMH, 2022. november 14. (A 
11–11–11-es gyertyagyújtásról) 
Egy különleges év: Ráckeresztúr 675 = FMH, 2022. 
november 15. 
Két újabb érték = FM H, 2022. november 24. 
Leventék és tűzoltók zászlaja = FMH, 2022. december 
1. (Múltidéző rovat) 

A kutató- és gyűjtőmunka nagyon időigényes, és sajnos 
a jelen helyzetben igen nehézkes, de folytatjuk. Számos 
tervünk van még, és úgy tűnik, az iskolával is egyre 
jobb az együttműködés – az általuk szervezett honis-
mereti héten a gyerekek fölkeresték a település értéktá-
rában található műemlékeket, kulturális kincseket, illet-
ve ellátogattak a könyvtárba is, ahol megtekintették az 
értéktárat és a település múltját bemutató kiállítást 
(február 28-áig még bárki megnézheti, szeretettel vár-
juk az érdeklődőket a könyvtár nyitvatartási idejében). 
Bízunk benne, a kapcsolat egyre gyümölcsözőbb lesz. 
Reményeink szerint az új művelődési házban kialakít-
hatunk értéktár-kiállítást is. 

Gajdó Ágnes 
a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tagja 

ÉRTÉKMÉRŐ 

Kedves Olvasóink! 
Továbbra is várjuk ötleteiket és javaslataikat, milyen érté-
kekkel bővülhetne még az értéktárunk. Ahogy annak ide-
jén megfogalmaztuk: minden érték, amit a helyiek annak 
tartanak. Legyen szó akár egy kivételes fáról vagy egy 
különleges tevékenységről… �  
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Decemberben történt 
 

 

December 2-án óvodánkban meggyújtottuk a második adventi 
gyertyánkat. 

December 6-án, Miklós napján jött 
a Mikulás. Óvodánkban is nagyon 
vártuk ezt a napot, és a dolgozó-
ink Bartócz Ilona Jön a Mikulás! 
című meséjét dolgozták fel, és 
adták elő a gyerekeknek, akik 
nagy örömmel fogadták a felnőt-
tek előadását. 
     Nagyon szépen köszönjük 
Ráckeresztúr Község Önkor-
mányzatának a Mikulás-
csomagokat. 
     Nagy örömünkre Szabó József 
önkormányzati képviselő mint 
Mikulás bácsi ellátogatott óvo-
dánkba. Ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani neki is. Nagy 
boldogság volt minden gyermek 
arcán, versekkel, énekekkel kö-
szöntötték, és saját rajzzal készül-
tek. A Mikulás minden csoportban 
átadta a gyerekeknek a csomago-
kat. 
     Világító adventi kalendáriumot 

készítettek a ráckeresztúriak. Mindennap másik feldíszített ablak 
„nyílt ki” egészen karácsonyig. Óvodánkban december 6-tól 
világított karácsonyig. 
     December 9-én meggyújtottuk a harmadik adventi gyertyát.  
     Az Ovikert Programban ovigombára pályáztunk. Gondoztuk, 
figyelemmel kísértük a gombák növekedését, a gyerekek és 
felnőttek együttes munkája volt a feldolgozása is. Reméljük, 
jövőre is lesz ilyen lehetőség! Nagyon szépen köszönjük az 
oklevelet Stiller Tamás ötletgazdának és a Bio-Fungi Kft.-nek! 
     December 12-én mézeskalács-díszítés volt a program. A 
karácsony elképzelhetetlen mézeskalács nélkül. Önmagában a 
sütemény is nagyon karácsonyi, fűszeres illata és az íze meny-
nyei. De a készítése is kellemes készülődés az ünnepre, hiszen 
a gyerekekkel együtt készíthetjük és díszíthetjük a süteményt. 
Köszönjük szépen Pintérné Bánkuti Mónikának, hogy a mézes-
kalácsokat a gyerekeknek megsütötte, és segítségével minden 
gyermek szépen kidíszíthette a finom süteményt. 
     December 13-án Luca-nap. A Micimackó csoport mondókák-
kal és énekekkel készült erre a napra. Csoportról csoportra járva 
adták elő jókívánságaikat, búzát ültettek, és megajándékozták a 
többi csoportot. 
     Luca napjához köthető a búzaültetés. Ezen a napon kis tálká-
ba búzát szórt a háziasszony, amit karácsony napjáig öntözge-
tett, s minél magasabbra hajtott ki, s minél jobban kizöldült ad-
digra, annál bővebb termést jósoltak a következő esztendőre. 
Luca széke, Luca-napi kotyolás és dologtiltás: többek között 
ezek a népszokások és fogalmak élnek a köztudatban decem-
ber 13-ával kapcsolatban. Köszönjük szépen a kicsiknek a szép 
műsort! Minden gyermek és felnőtt örömmel fogadta és jól érez-
te magát. 
     December 15-én Dienesné Zsebi Regina hitoktató a betlehe-
mi történetet röviden elmesélte, és felnőttek, gyerekek segítsé-
gével bemutatta azt. Ezzel kezdetét vette óvodánkban a ünnep-
lés, a csoportokban a fenyőfa alatt csodás ajándékok várták a 
gyermekeket. Nagyon szépen köszönjük Reginának! 

Ugyanezen a napon a 
negyedik adventi gyer-
tyát, a szeretet jelképét is 
meggyújtottuk. A Napsu-
gár csoport készült kis 
műsorral erre az alka-
lomra. Köszönjük nekik a 
felkészülést! 
     A PUHI-TÁRNOK Út- 
és Hídépítő Kft.-nek 
szeretnénk megköszönni 
a karácsonyi ajándéko-
kat. Támogatásukkal sikerült a csoportok részére megrendelni a 
Montessori és képességfejlesztő eszközöket 200 000 forint ér-
tékben. Köszönjük, és nagyon hálásak vagyunk, hogy intézmé-
nyünket támogatták, és nagy örömet szereztek ezzel a gyerme-
keknek. 
     Nem feledkeztünk meg a karácsony jelentőségéről, fontossá-
gáról. A gyerekek jutalma minden csoportban, a karácsonyfa 
alatt csomagok várták őket, 
és mindannyian együtt örül-
tünk. 
     Az Agrárminisztérium és 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma megbízásából a 
Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum és Könyvtár nyílt 
pályázatot hirdetett óvodák 
számára „Zöld Óvoda”, 
„Címmegtartó Zöld Óvoda” 
és „Örökös Zöld Óvoda” cím 
elnyerésére. 
     Óvodánk immáron har-
madik alkalommal nyerte el 
a Zöld Óvoda címet, a kiírásban meghatározott Zöld Óvoda 
kritériumrendszerben foglalt tartalmak teljesítésében 95%-os 
eredményt ért el. Köszönjük, és arra törekszünk, hogy az Örö-
kös Zöld Óvoda címet is elnyerhessük. 
     December 16-án nevelés nélküli munkanapunkon meghívott 
vendégünk Gagyi Zsuzsa TSMT-terapeuta volt. A TMST a terve-
zett szenzomo-
toros tréning 
rövidítése, 
amely különbö-
ző gyakorlatok 
segítségével 
fejleszti a gyer-
mekek nagy- és 
finommozgása-
it. Nagyon gyak-
ran az óvodai 
évek alatt derül 
ki egy gyermekről, hogy fejlesztésre van szüksége. Ez nem 
meglepő, hiszen az óvodapedagógusok kellő tudással és ta-
pasztalattal rendelkeznek annak megállapítására, hogy a gyer-
mekünk elmarad-e a fejlődésben vagy sem. A TSMT-terápia 
egyértelműen fejlesztő hatással van a gyermek képességeire, 
készségeire. Nagyon érdekes és tanulságos volt óvodapedagó-
gusaink számára az előadás. 
     E napon 15-től 18 óráig az iskolában rendezett adventi vásá-
ron képviseltük óvodánkat. 

Gáborné Kutasi Katalin 

MOSOLY HÍREK 
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Meghitt, családias december a Petőfiben 
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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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Felhívás az ingatlanok előtti járda és árok  
tisztántartásáról 

 

Az ingatlanok és a közterületek tisztán tartására   
vonatkozó részletes szabályokról szóló 11/2015. (IX. 
15.) önkormányzati rendelet néhány fontos rendelke-
zésére hívjuk fel a figyelmet: 
 
Az ingatlantulajdonosnak vagy az ingatlan tényleges 
használójának a közterület tisztán tartásával kapcso-
latos feladatai: 
- Az ingatlan előtti járdaszakaszt tisztán kell tartani; 
ez vonatkozik a hó- és síkosságmentesítésre is. 
- Az ingatlan előtti járdaszakasz mellett növő gyomot, 
gazt ki kell irtani, a járdára kinyúló ágakat és bokrokat 
meg kell nyesni, le kell vágni oly módon, hogy azok a 
közlekedést ne akadályozzák. 
- Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát szükség 
szerint kell síkosságmentesítő anyaggal felhinteni. 
Erre a célra bomló, szerves anyagot nem tartalmazó 
szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt 
stb.) kell használni. Darabos, sérülésveszélyes, kör-
nyezetre káros vagy mérgező anyagot használni nem 
szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztán tartás-
ra kötelezettnek kell gondoskodni. 
- A járda és a közút síkosságmentesítését úgy kell 
elvégezni, hogy abból ne származzon baleset, kár. 
- A járdáról a havat hóesés után azonnal el kell taka-
rítani. A járdáról letakarított jeget, havat úgy kell elhe-
lyezni, hogy a gyalogos vagy gépjárműforgalmat ne 
akadályozza. 
- Járműbehajtók átereszeit karban kell tartani, tisztítá-
sukról gondoskodni. 
Köztisztasági szempontból járdának minősül az a 
gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen 
útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest 
széléig (szegélyéig) terjed. 
 
Az ingatlan előtti közterületen lévő árkot, nyitott csa-
tornát, folyókát, átereszt tisztán kell tartani, a csapa-
dékvíz akadálytalan elfolyását biztosítani kell. Az el-

múlt napok csapadékos időjárása nyomán tapasztal-
tuk, hogy ezt a rendelkezést sajnos többen figyelmen 
kívül hagyják. 
 
A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, 
vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos. Eldugulás, ron-
gálódás vagy veszély okozására alkalmas anyagot 
(szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robba-
násveszélyes anyagot, mérget stb.) a csapadékvíz-
elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, be-
vezetni, elhelyezni tilos. 
 
A fenti rendelkezések betartása minden ingatlantulaj-
donosnak és -használónak kötelessége. Ha ennek 
nem tesz eleget, az ennek elmaradása folytán más-
nak okozott károkért (vagyoni vagy nem vagyoni kár) 
felelősséggel tartozik. 
 
Az öngondoskodásról és a közösségi feladatok ellátá-
sához való hozzájárulásról, továbbá a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2022.  
(VI. 1.) önkormányzati rendelet szerint a fent idézett 
rendelkezések megsértése esetén a jegyző hatósági 
eljárás keretében közigazgatási bírság kiszabására is 
jogosult, melynek összege természetes személy ese-
tén kétszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig 
terjedhet. 
 
Célunk a település rendjének biztosítása, ezért a bír-
ságolás eszközével csak akkor élünk, ha más kény-
szerítő eszközt már nem látunk a szabályok betarta-
tására. Kérjük a lakosság együttműködését, segítsé-
gét, hiszen kis odafigyeléssel sok problémát meg-
előzhetünk. 
 

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 
A kép forrása: northforce.hu 
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Nagykároly – Tartózkodási engedély 
 

Az egyetem befejeztével jött a legfontosabb része életünknek, a 
munkahelyválasztás. Ez úgy történt, hogy az adott karról, min-
den városból összegyűltek egy nagy terembe. Ezek a termek 
rádiókapcsolatban voltak egymással. A végzős diákok kaptak 
egy országos névsort, a végzős jegyek sorrendjében, és így 
választhattak a kijelölt munkahelyre. Én is több munkahelyet 
jelöltem be, mert esély volt rá, hogy mire rád kerül a sor, elviszik 
előled. Az én választásomat a magyar tévévételi lehetőségek 
befolyásolták (nem mindenütt lehetett fogni a magyar televízió 
adásait), elkerülve a szülővárosomat. Oda lehetőleg nem szeret-
tem volna menni. Elég volt az addigi cseszegetésekből, amit 
kedves nevelő csapatom „jótanács” címen adott. Most apám is 
tele volt ilyen tanácsokkal. Érdekes, hogy eddig azt sem tudta, 
hogy a világon vagyok. Ilyen kritériumok alapján sikerült 
„megszerezzem” Nagykárolyt. Akkor egy főnyeremény volt, hi-
szen nemcsak, hogy jó tévévételi lehetőségek voltak, de még 
pluszban határváros is volt, amivel járt a „kisútlevél” is. Szóval 
jól választottam. Mondta is nagyanyám, hogy de kár, hogy nem 
Váradra kaptam a kinevezést, mert akkor újra együtt lett volna a 
„család”. Ettől a szótól a hideg 
kirázott, mert ha az volt a csa-
lád, amiben én felnőttem, akkor 
köszönöm, nem kérek belőle. 
Így aztán könnyen leszereltem 
őket, mondván, hogy itt volt 
csak lehetőség. Hazudtam. 
     Szóval így kerültem Nagy-
károlyba. Teltek-múltak a na-
pok, a hetek, és mondhatom, 
az évek. Közben sikerült Zsó-
kának is állást szerezzek 
ugyancsak ide, ennél a cégnél, 
a tervező irodába. Én a dara-
bolóműhely technológusaként 
kezdtem a nagy pályafutásomat. 
     Egyik nap csak úgy véletlenül belefutottam egy rendőr kezé-
be, aki igazoltatott. Mivel ez határváros volt, ezt nagyon komo-
lyan vették, hogy mindenkiről tudjanak lehetőleg mindent. Szó-
val igazoltattak. Odaadtam a személyimet, és ebből kiderült, 
hogy én még Temesváron lakom. Na, ez után jöttek a kérdések. 
Turista vagy vendégségben vagyok itt egy hétvégére valakinél, 
vagyis hogy kerülök ide. Már tudtam, hogy nem vagyok épp a 
nyertes oldalon ebben a beszélgetésben. Nem volt mit tenni, 
bevallottam, hogy már három éve itt dolgozom, itt lakom stb. 
Ettől a szerv majdnem hanyatt esett. Kiegyeztünk, hogy délután 
befáradok a rendőrségre, hogy tisztázzuk az esetet. Nyugtalan 
voltam, akkor még nem létezett mobiltelefon, és még a vonalas 
telefonra éveket kellett várni, szóval még az a lehetőségem is 
elszállt, hogy valakivel, aki már látott rendőrt, megbeszéljem a 
dolgot. 
     Így jött el a délután. A megbeszélt időben jelentkeztem a 
rendőrségen. Egy irodába vittek, ahol ez a játékos ült, akivel 
összefutottam, körülötte még három másik játékos ült, külön 
mindegyik egy-egy íróasztal mellett. Na, gondoltam négy az 

eggyel szemben, ez nem sportszerű, de nem volt kinek rekla-
málni. Leültem az ismerősömmel szemben, és vártam az ítéle-
tet. Ő elkezdte, hogy valamilyen törvény szerint, mondta ez a 
szerencsétlen a törvény számát (szerintem még hozzátette az 
épp aktuális dátumot, még az is lehet, hogy a saját születési 
dátumát is), szóval egy komoly számsort kaptam egyből a po-
fámra, e szerint, ha bárki hosszabb időre jön a városba, annak 
három nap után, de maximum egy hét alatt jelentkeznie kell, 
hogy nyilvántartásba vegyék. Ezt elmulasztva ötven lei büntetés-
ről indulva időarányosan növekvő értékben büntetendő. Ő még 
hozzátette, hogy nyilván az ötven lei az az egy-két hétre vonat-
kozik, a három év már igencsak a maximum felé tart. Csak ösz-
szehasonlításképpen a kezdő mérnöki fizetésen ezerhatszáz lei 
volt. Na, mondom magamnak, hogy itt ez így nem kerek, így 
váltottam a beszélgetés menetén egy kérdéssel. Megkérdeztem, 
hogy ön iszik-e, és ha igen, akkor mi a kedvence, vagy esetleg a 
kávét szereti (hiánycikk volt). A rendőrnek a lélegzete egy kicsit 
módosult, de hamar a helyzet magaslatára állt. Szemmel intett a 
többi jelenlévőnek, hogy kifelé, így ketten maradtunk. Az erővi-
szonyok kezdtek kiegyenlítődni, és úgy éreztem, megtaláltam a 
megoldás kulcsát. Közel hajolt, és megkérdezte, hogy tudsz jó 
pálinkát szerezni. Hát hogyne, mondtam. Akkor, ha még olyat 
kért volna, hogy hozzam le neki a Göncölszekeret, azt is meg-

ígértem volna. Úgy váltunk el, 
hogy estig ott van a helyén, és 
vár. Én elrohantam rögtön a 
szeretőmhöz, mert azért ő 
jobban ismerte a helyi viszo-
nyokat, mint én. 
     El is mentem a megadott 
címre, elmondtam, hogy hirte-
len miért is kell nekem ennyi 
pálinka, beszédbe elegyed-
tünk, szó szót követett, míg rá 
nem kérdeztek, hogy melyik 
rendőr is volt. Én nem ismer-
tem annyira őket, így csak 
leírást tudtam adni róla, mire a 

házigazda falfehér lett. Mi a baj? – kérdeztem. – Te hát az a 
rendőr „főisten Nagykárolyban” – te meg csak úgy megkérdezed 
tőle, hogy mit iszik, hát nem semmi vagy. Azért vigyázz, nehogy 
korrupció vádjával esetleg bent tartson. Hát más lehetőségem 
nem nagyon volt, vissza kellett menjek. Elkészült a „csomag”. A 
házigazda átadta, majd mosolyogva mondta, mondd neki, fullad-
jon meg tőle. Oké, válaszoltam, és eltettem a pálinkát. Mikor 
eljöttem, még hallottam a gazdát: ez képes, még meg is mondja. 
     Ilyen előzményekkel értem vissza a „barátomhoz”, és érdek-
lődve vártam, mi fog következni. Megkóstolta, majd intett, hogy 
ez jó lesz. A személyimet mielőtt visszaadta, sűrű elnézésemet 
kérte, de azt mondta, hogy mivel eljárás indult ellenem, ezt le 
kell zárni, így a minimális összegre meg kellett büntessen, mert 
nyoma kell maradjon a dokumentációban. Erre mit mondhattam, 
zsebre vágtam a személyit, kifizettem, majd eljöttem. Na, ezt a 
délutánt elcsesztem, de legalább megismerkedtem a városi 
rendőrfőnökkel. 
 

OLVASÓLÁMPA 
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Remek karakterek, társadalomkritika 
 

A Detektív Kiadó 2015-től jelenteti meg Alekszandra 
Marinyina orosz író bűnügyi regényeit. Jó tíz évvel az 
eredeti publikálás után jutnak el hozzánk e tehetséges 
szerző munkái, aki vitathatatlanul a modern orosz  
krimi műfajának egyik megteremtője. Az eddig megje-
lent kötetek: Ne zavard a hóhért!; Idegenbeli játszma; Idegen 
álarc; A halál célja: halál; A sértett neve – SENKI; Kényszer-
gyilkosság; Egy halott portréja; A szómű-
vész. A kiadó honlapján olvasható 
ajánlás szerint az író regényeinek 
középpontjában nem feltétlenül a 
kegyetlenség vagy a véres gyilkossá-
gok állnak. A bűncselekmények túl-
nyomó többségét kifinomult eszkö-
zökkel és fondorlatos módon köve-
tik el. Marinyina részletesen és nagy 
empátiával mutatja be a főhősöket, 
jellemüket és pszichéjüket egyaránt, 
és mindenre kiterjedő figyelemmel 
ábrázolja a gyilkosságok mögött rej-
lő okokat is, ezáltal az olvasó vagy 
együtt érez az elkövetőkkel, vagy 
utálja és megveti őket.  
     Marinyina regényeinek főhőse 
Anasztaszija Pavlovna Kámenszkája. 
Aki nem tanult oroszul, bizony ver-
gődhet a nevekkel, az őrnagyi rangban a Moszkvai 
Bűnüldözési Központban szolgáló nyomozót ugyanis 
hol Násztya, hol Ászja, hol meg Ászka néven említik. 
De nem könnyebb a helyzet a többi karakter nevének 
megjegyzésekor sem, hiszen Alekszej Csisztakov, 
Kámenszkája férje például Ljosa és Aljosa becenévre is 
hallgat, vagy ott van például Puffancs, azaz Viktor 
Alekszejevics Gorgyejev ezredes, osztályvezető, 
Kámenszkája felettese. Na jó, az ő becenevét 
(gúnynevét) könnyű megjegyezni. Szerencsére minden 
kötet elején található egy lista a szereplőkről, így ha 
netán valaki olvasás közben elbizonytalanodna, kiről 
van is szó, egyszerűen előrelapoz, és megnézi. 
     A legutóbbi kötet Alekszandra Marinyina A szómű-
vész című regénye – mondhatjuk, remekmű. Nemcsak a 
történet fordulatos, izgalmas, hanem a nem is nagyon 

burkolt társadalomkritika is. Az alulfizetett rendőrök-
ről, a szenzációhajhász újságírókról, az adórendszert 
kijátszó könyvkiadókról egyaránt szó esik. Kényelmes 
tempóban halad előre a cselekmény, néha talán picit 
vontatottnak hat, ám ha egyszer belekezdünk az olva-
sásba, nem tudjuk abbahagyni. Legalábbis nekem ez 
volt a tapasztalatom. Amit már az író korábbi kötetei-

ben is felfedeztem, az a remek karakter-
ábrázolás és a szövevényes történet. 
Mint említettem, a Detektív Kiadónál 
már nyolc Marinyina-krimi jelent meg 
Arató Vera értő fordításában, érdemes 
hát megismerkedni ezzel a sajátos    
világgal. 
     A szóművészben olvasható Kámensz-
kája nyomozó kedvenc szavajárása: fe-
lesleges munka nem létezik, a negatív 
eredmény is eredmény. Nos, nem min-
den kollégája gondolja így. Az egyik 
ifjonc nyomozó szívesen átkérné magát 
a gyilkossági csoporttól egy másik osz-
tályra, de az emberhiány miatt nem me-
het, amíg a kacifántos ügyet le nem zár-
ják. A forró fejű férfi a sajtónak nyilat-
kozik, méghozzá olyan módon, ami 

veszélyezteti a nyomozás sikeres lezárását. Lám, nincs 
meg minden rendőrben az elkötelezettség, és sokszor 
az egyéni érdekek sértik a társakkal közösen folytatott 
munka sikerét. A szerző nem köntörfalaz, keményen 
kritizál, és nemcsak a rend őreit ostorozza, hanem a 
sajtó embereit is. […] 
     A szóművészben az a csavar, hogy a nyomozónő egy 
őrült sorozatgyilkos után kutatva egykori szerelmét, az 
időközben tolószékbe került Szolovjovot környékezi 
meg, aki sikeresen fordít keleti témájú könyveket. A 
férfi egy lakóparkban él, aminek köze lehet a kilenc 
gyilkossághoz. Ahogy haladunk előre, egyre világosabb 
lesz minden, ám ahogy az a jó krimiknél lenni szokott, 
a végén nagyon megdöbbenünk és csodálkozunk. 

GÁ 
(A teljes írás az ÉS 2023. január 13-i számában olvasható.     
Marinyina valamennyi krimije könyvtárunkban megtalálható.)   

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 

Gondolatébresztő… 
 

„Érzékeny szívnek több fájdalom jut, mintsem 
általános boldogságra számot tarthasson:     
érzéketlen sem jót, sem rosszat nem érezhet.” 
 

(Kölcsey Ferenc) 

Kedves Olvasóink!  
A tavalyi évben is sok felajánlást, szeretetet, érdeklő-
dést kaptunk, amit nagyon köszönünk. Bízom benne, 
hogy 2023-ban is sok új érdekes és izgalmas könyvvel, 
kiállítással, játékkal jelentkezünk, és egyre többen láto-
gatnak majd el hozzánk. Szeretettel várunk minden 
könyvbarátot és leendő könyvbarátot!                    GÁ  
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LOGIKAI FEJTÖRŐ (Forrás: eduline.hu) 
Tóthéknál hat hordó bor van a pincében, ezek 6, 7, 9, 10, 11, és 19 literesek. Egy vendégség alkal-
mával a házigazdák először felhoznak némi bort, de az hamar elfogy. Másodszorra kétszer annyit 

hoznak fel, mint első alkalommal. Így egy hordó marad a pincében: melyik?   

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

. Tizennégy helyes megfej-
tés érkezett. 

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

Télen is fitten 
 

Egyre beljebb megyünk a télbe, 
rövidülnek a nappalok, délután 
négy órakor már szürkül, korán 
sötétedik. A nap csak ritkán süt, 
köd és nyálkás hideg van. Mégis 
mit tehetünk, hogy ilyenkor is meg-
őrizzük testi, lelki egészségünket. 

Elsősorban meg kell próbálnunk munka után kikapcsolódni, 
aki zárt térben ülő munkát végez, annak jóleshet egy séta, 
akár csak hazáig, picit friss levegőn, szabadon. Alapvetően 
ilyenkor is a táplálkozás, a bevitt ételek-italok minősége hatá-
rozza meg, hogy mennyire tudunk ellenállni a különböző 
vírusoknak, fertőző betegségeknek, és a mentális egészsé-
günk is nagyban függ attól, hogyan érezzük magunkat a bő-
rünkben. A szervezetünk is érzi, régóta tart már a szürkeség. 
Vitaminforrásaink, amiket tavasszal és 
nyáron könnyedén feltöltünk, ilyenkorra 
vészesen kimerülnek. Nincs éltető napfény, 
nincs a kertben roppanós zöldség, fáról 
lelógó friss gyümölcs.  
     De mely vitaminokból is vagyunk legin-
kább kifogyva télen? És milyen zöldsége-
ket fogyasztva pótolhatjuk őket? A magyar 
lakosság meglepően nagy része szenved 
D-vitamin-hiányban, pedig szervezetünk 
számára az egyik legfontosabb vitamin, 
aminek nemcsak a csontképződésben, 
hanem a szervezet immunfolyamataiban is 
fontos szerepe van. Nyáron még csak-csak 
előállítja szervezetünk napfény hatására, 
ám télen pótolni kell. Tavaszig segíthet, ha minél gyakrabban 
beiktatjuk az étkezésünkbe a gombát, ami az egyetlen növé-
nyi eredetű D-vitamin-forrás.   
     B-vitaminok – A B-vitaminok fontos szerepet töltenek be a 
szervezet működésében, ezért az a jó, ha nincs hiány belő-
lük, mert az enyhébb is igen kellemetlen tüneteket okozhat. 
Általánosságban elmondható róluk, hogy az idegrendszer 
egészséges működéséhez járulnak hozzá, de jó hatással 
vannak az emésztőrendszerre, a bőrre, az izmok felépítésé-
re, és nagy a szerepük a méregtelenítésben is. Mit együnk 
tehát, ha a B-vitamin-szintünket akarjuk karban tartani?  
     Szerencsére B-vitamin rengeteg zöldségben van. Együnk 
sok borsót és más hüvelyeseket, petrezselymet, sárgarépát, 
burgonyát, spenótot, fokhagymát. Egy jó leves vagy egy fi-
nom főzelék – és nem lesz gond az idegeinkkel se télen, se 
nyáron. Bablevest, borsólevest és főzeléket is készíthetünk 
fagyasztott zöldségekből. Ezeknek persze kisebb a tápérté-
kük, mintha frissen szedett zöldségé, de fagyasztással ponto-

san a legjobb érettségű és kiváló minőségű alapanyagok 
kerülnek az ételeinkbe.  
     C-vitamin – Szent-Györgyi Albert hazájában kötelező tisz-
tában lennünk a C-vitamin fontosságával, amely hozzájárul 
az immunrendszer megfelelő működéséhez, és a táplálékkal 
bevitt vas felszívódását is segíti. Az influenza, a covid, min-
denféle vírusok és baktériumok támadásának vagyunk kité-
ve. Mivel az emberi test nem képes előállítani, sem tárolni a 
C-vitamint, lényeges, hogy gondoskodjunk a pótlásáról.  
     Természetesen a citrusfélék fogyasztása télvíz idején 
szuper, nálunk nagyon fogy a citromos-mézes tea, és salátá-
ban is finom a narancs, alma sajtokkal és olajos magvakkal. 
A paprika, paradicsom, spenót, zeller, káposzta, brokkoli és 
karfiol, ezek mind-mind olyan zöldségek, amelyek remekül 
feltöltik a C-vitamin-készleteinket.  
      Bónuszként pedig három kevésbé népszerű zöldség, 
amelyek igazi vitaminbombák. 

     Fekete retek – A téli szegényesebb 
zöldségkínálat ellenére is gyakran figyel-
men kívül hagyjuk az egyik szuper téli 
vitaminforrást, a fekete retket. Pedig tele 
van C-vitaminnal, foszforral, kalciummal, 
káliummal, magnéziummal és vassal. Jó 
hatással van a májra, az epére, antibak-
teriális hatású, és esti fogyasztáskor még 
a köhögést is csillapítja. Ha túl erőteljes-
nek találjuk nyersen, érdemes pici olajon 
átforgatva megpárolni, vagy sütőben több 
zöldség mellett megsütni, mint a karalá-
bét vagy karfiolt.  
     Cékla – A céklát sokan még mindig 
csak savanyúságként ismerik, pedig az 

egyik legegészségesebb zöldség a világon. Mint a legtöbb 
gyökérzöldség, a cékla is nagyon finom, kissé édeskés lesz 
sütve, amit tovább ízesíthetünk fokhagymás tejfölös szósz-
szal, húsok, hal vagy sült sajt mellé kiváló köret. A cékla erő-
síti az immunrendszert, jót tesz az agynak, a szívnek és a 
bélrendszernek, csökkenti a vérnyomást. Tele van cinkkel, 
káliummal, kalciummal, vassal, antioxidánsokkal, na és        
C-vitamint is pótolhatunk vele.  
     Csicsóka – A burgonyáéhoz hasonló, csak kicsit édesebb 
ízű csicsókát viszonylag kevesen fogyasztják. Pedig ez a 
növény is igazi vitaminbomba. Kálium, kalcium, magnézium, 
foszfor, cink, B- és C-vitamin egyaránt van benne. Különösen 
jó a bélflóra regenerálására, bár erősen puffaszthat. A 
krumplihoz hasonlóan használhatjuk fel, sütve tepsiben vagy 
főzve krémlevesnek.  
     Jó egészséget! 
 

Katona Anita 
A kép forrása: mindmegette.hu 
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Bihari Aladár Sakk  
Emlékverseny 

 

Járásunk csapata, a 
MartonVál Sakk Club 
2022. december 30-án 
sakkversenyt rendezett 
Bihari Aladárra emlé-
kezve. Ő volt ugyanis 
az 1930-as években a 
martonvásári sakkozás 
megalapítója.  

Bihari Aladár a Dunántúl és a Felvidék bajnoka címet is birtokolta.  
A hagyományos, immár 27. alkalommal megrendezett versenynek a 
martonvásári Macska Panzió & Étterem adott otthont. A fő szervező 
Zelena Zsolt, a sakk-klub elnöke volt. A bíráskodásért Szabó Leven-
te versenybíró felelt. A versenyzők hétfordulós, úgynevezett svájci 
rendszerben játszottak kettőször 15 perces játékidővel. A martonvá-
sáriakon és ráckeresztúriakon kívül érkeztek játékosok Érdről, Du-
naújvárosból és Budapestről is. A verseny győztese Farkas        
Szabolcs lett. A második helyet dr. Farkas Lajos, a harmadikat pe-
dig Petró László József szerezte meg. A legjobb senior játékos a 92 
éves Pápai János bácsi lett. A legjobb helyi versenyző különdíját 
Szabó Levente sporttársunk kapta. Az ifjúsági játékosok külön érté-
kelésben részesültek. Az első két helyet egyesületünk tanítványai 
szerezték meg. Az első Kaszab Lázár Bonifác, a második Körtélyesi 
Richárd lett. 2023 év végén újra megemlékezünk majd Bihari     
Aladárról. 
     Folytatódik feladványfejtő játékunk. Egyértelmű, hogy világos nyerésre áll ebben az állásban. A nehézség az, hogy 
kettő lépésben kell megnyerni. Hogyan fejezheti be a játszmát világos kettő lépésben?  

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