
 

 

Sírod szélén szinte félve, 
iszonyattal üldögélve, 
ó – mekkora vád gyötör, 
mardos, majdnem összetör: 
mily látás a kétkedőnek, 
törvény ellen vétkezőnek, 
hogy üres a sírgödör. 
 

Nyitott sírod szája szélén 
sóhajok közt üldögélvén 
szemlélem bús, elvetélt 
életemnek rút felét 
s jaj, – most olyan bánat vert át, 
mily Jacopo és Szent Bernát 
verseiből sír feléd. 
 

Nincs gonoszabb, mint a hitvány 
áruló és rossz tanítvány, 
ki az ördög ösvenyén 
biztos lábbal, tudva mén: 
szent kenyéren nőtt apostol, 
aki bűnbe később kóstol, – 
Krisztus, ilyen voltam én. 
 

Amit csak magamban látok, 
csupa csúnya, csupa átok, 
csupa mély seb, éktelen, 
testem oly mértéktelen 
volt ivásban, étkezésben, 
mindenfajta vétkezésben 
s undokságom végtelen. 
 

Ó, ha tudnám, megbocsátasz, 
s országodba bebocsátasz, 
mint szurnám ki két szemem, 
mint vágnám le két kezem, 
nyelvem húznám kések élén 
s minden tagom elmetélném, 
amivel csak vétkezem. 
 

Bűneimnek nincsen számok. 
Mindent bánok, mindent szánok 
és e sajgás, mely gyötör 
nem is sajgás, már gyönyör. 
Hamuval szórt, nyesett hajjal 
ér engem e húsvéthajnal 
és az üres sírgödör. 
 

Bámulok a nyirkos, görbe 
kősziklába vájt gödörbe, 
bénán csügg le a karom, 
tehetetlen két karom... 
Te kegyelmet mindig oszthatsz, 
feltámadtál s feltámaszthatsz, 
hogyha én is akarom. 

Lábadozó régi hitben 
egész nap csak ülök itten. 
Lelkemet nagy, jó meleg 
szent fuvallat lepte meg, 
lent az odvas, szürke barlang 
mélyén muzsikál a halk hang, 
ahogy könnyem lecsepeg. 

 
Az én Uram újra él most, 
országútján mendegél most, 
áprilisban fürdik és 
aranyozza napsütés, 
ahol lépked, jobbra-balra 
ezer madár fakad dalra 
s ring, hullámzik a vetés. 

 
Éneklő sok tiszta lánnyal, 
liliomos tanítvánnyal 
nem követlek, Mesterem. 
Majd csak csöndes estelen 
indulok, hol vitt a lábad, 
földön kúszom könnybe lábadt 
szemmel, szinte testtelen. 

 
Fennakadva tüskeágon, 
éjsötét nagy pusztaságon 
étlen, szomjan vágok át, 
nagy hegyeken vágok át, 
mint eltévedt eb szimatja, 
mely halódva is kutatja 
vándor ura lábnyomát. 

 
S közben dalolok az égről, 
pálmás, örök dicsőségről, 
vonszolván földdel rokon 
testemet a homokon 
s így ujjongván, nem is érzik, 
hogyan sajog, hogyan vérzik 
rögbe horzsolt homlokom. 

 
Mert az égi útnak elve: 
kúszva, vérzőn, énekelve, 
portól, sártól piszkosan 
menni mindig, biztosan... 
S kopjék térdig bár a lábam, 
tudom, az ég kapujában 
utólérlek, Krisztusom! 
 

Dsida Jenő 

Húsvéti ének az üres sziklasír mellett 

 

Az egészségház felújításáról 
 

Elkészült a tornacsarnok 
 

Digitális tanrend az iskolában 
 

Olvasólámpa – 115 éve született József Attila 
 

Játsszunk, tanuljunk, művelődjünk – online 

 

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

 

Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; �25/455-804) 
Háziorvos: Dr. Mihalicza Ingrid  
�06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva, Bakonyi Éva 
Mindkét körzet közös rendelési ideje: 
Hétfő: 9.00–14.00 
Kedd: 9.00–14.00 
Szerda: 13.00–16.00; 16.00 és 17.00 
óra között csak előzetes egyeztetés 
után, a munkából hazaérkezett dolgo-
zók részére  
Csütörtök: 9.00–14.00 
Péntek: heti váltásban 8.00–12.00, illet-
ve 12.00–16.00 között 
A járványveszély miatt előzetes idő-
pont-egyeztetés szükséges! 
 

Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
A vérvétel jelenleg szünetel! 
 

Fogorvos – az egészségház felújítá-
sa idején a fogorvosi ellátás a Jenei 
Fogászat érdi rendelőjében érhető el 
Telefon: 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
�06-20/852-0351. Rendel kéthetente 
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpont-
egyeztetés szükséges! 
Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktu-
álisan rendelő háziorvos. 
Sürgősségi betegellátás 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól 
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepna-
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ 
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021) 
 
 

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

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

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

Polgárőrség: 06-70/211-6424

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

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

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

 

MENTŐK: 104            RENDŐRSÉG: 107           
 

 

TŰZOLTÓK: 105        SEGÉLYHÍVÁS: 112 

Sírhelymegváltás – Hősök tere (volt takarékszövetkezet épülete)  
 

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

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

A ráckeresztúri temető reggel 6 órától este 20 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 
Nyitva tartás: 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  

 

Minden megváltozott körülöttünk az elmúlt néhány 
hónapban. Veszélyhelyzet, kijárási korlátozás, újabb 
és újabb, félelmetes hírek a nagyvilágból. Mi történik 
körülöttünk? Mi történik velünk? Számos kérdés 
merülhet föl bennünk ezekben a napokban, de a vá-
laszt nem tudjuk. Ismeretlen helyzetbe kerültünk, 
amit valamiképp meg kell oldani. Ha csak kicsivel is 
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ne legyen még na-
gyobb baj, tegyük meg. És sose veszítsük el a       
reményt! 
     Ha nagyon reménytelennek tűnik minden, segít-
het az irodalom, a zene, a film, a színház. A jelenlegi 
helyzetben számos könyvkiadó ingyenesen elérhető-
vé tette kiadványait, és az interneten színházi közve-
títések is elérhetők. Biztosan sokan jártak úgy, hogy 
jegyük lett volna egy operára vagy musicalre, de az 
előadás elmaradt. Most – online – eljuthatunk akár a 
milánói Scalába vagy a bécsi Staatsoperbe is. 
     A világ és az ország számos múzeumában tehet 
virtuális sétát az, aki érdeklődik a képzőművészet 
iránt. Csak néhány kattintás, s máris Amszterdamban 
járunk, a Van Gogh Múzeumban, vagy ha kíváncsiak 
vagyunk eleink játékaira, érdemes bebarangolni pél-
dául a székesfehérvári Hetedhét Játékmúzeumot.  
     A világ teljesen más lett, ám a természet tavaszi 
újjáéledését semmi nem befolyásolja. Ugyanúgy virá-
goznak a gyümölcsfák, mint máskor, ugyanúgy haza-
tértek gólyáink, mint máskor. A járványveszély ár-
nyékában a teremtett világ csodáira talán még inkább 
rácsodálkozhatunk, hiszen a „maradj otthon” jegyé-
ben sokféle lehetőségünk kínálkozik arra, hogy 
szemlélődjünk. Kifelé és befelé egyaránt.     
 

Gajdó Ágnes 

 

Tisztelt Ráckeresztúriak! 
  

A Ráckeresztúri Örömhír Társulat 

a járványhelyzet várható mentális nehézségeire 

tekinte�el 

TELEFONOS LELKI SEGÉLYT 
nyújt az arra rászorulóknak. 

  

Ha egyedül érzi magát, ha nincs, akihez szóljon, 
MI ÖNNEL VAGYUNK! 

 

Csak hívjon bennünket a 06-20/287-1753  

telefonszámon, minden kedden és csütörtökön  
15.30 – 16.30-ig. 

  

Elsősorban magányos idősek hívását várjuk, de 

mindenkinek próbálunk segíteni,  

aki hozzánk fordul. 

 

Egészségház-felújítás – újratervezve 
  
A tavalyi évben a Magyar Falu program kereté-
ben megnyert összegből még az év elején megvá-
sároltuk a háziorvosi és a védőnői szolgálathoz 
megpályázott eszközöket, és kiírtuk a beszerzést 
az egészségház tető- és homlokzati nyílászáró 
cseréjére is. 
     Az életünk közben gyökeresen megváltozott, 
a megváltozott körülményekhez pedig próbálunk 
minél rugalmasabban alkalmazkodni. 
     A felújítási munkákra kiírt tendert a rácx00ke-
resztúri BB Tető Kft. nyerte, velük egyeztetve a 
háziorvosi és a védőnői szolgálat járványhelyzet 
miatti kényszerű látogatási tilalmát arra használ-
juk, hogy ezen idő alatt minél előbb elkészülhes-
senek a munkálatok, hogy mire a járvány elmúlik 
és a tilalmat feloldják, már egy megújult épület 
fogadhassa a lakosságot. Most van itt az az idő, 
amikor talán a legkevésbé zavaró a felújítás.  
     A munkálatok idején a háziorvosi rendelő és 
a védőnői tanácsadó a mostani rend szerint üze-
mel tovább. Az épületbe való biztonságos beju-
tást biztosítani kell, így a két első bejáratot védő 
állványzat alatt lehet majd megközelíteni. A hát-
só udvart, a kertrészt viszont lezárjuk. A vérvétel 
most a járványhelyzet miatt már egy ideje szüne-
tel, a Jenei fogászat pedig a felújítás idején a   
sürgősségi esetek ellátásra korlátozódott feladata-
it az érdi rendelőben fogja ellátni. 
     Köszönöm egészségügyi dolgozóink és a kivi-
telező rugalmasságát, ami elengedhetetlen a mos-
tani rendkívüli helyzetben. Kérem, segítsék mun-
kájukat Önök is türelemmel, megértéssel. 
 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester 
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A koronavírus járvány megjelenése Magyarországon gyökeresen 
megváltoztatta életünket, felborította mindennapi rutinunkat, 
sokakat félelemmel, még többeket bizonytalansággal tölt el.  
Szokatlan és kényelmetlen ez az időszak.  
 

Az önkormányzat helyzete sem könnyű, ebben az új környezet-
ben szinte naponta kell váratlan szituációkat megoldanunk, gyors 
döntéseket hoznunk, olyan feladatokat ellátnunk, amiben      
nincsen gyakorlatunk. 
 

Nagyon jó azonban napról napra látni azt, milyen sokan viselik 
szívükön a közösség sorsát, mennyien igyekeznek segíteni em-
bertársaikat, megkönnyíteni életüket. Ezúton is szeretnék köszö-
netet mondani önzetlen felajánlásaikért, segítségnyújtásukért. 
 

Köszönöm az egészségügyi maszkok készítését Muránszki   
Mihálynénak, Óanna Sándornénak, Farkasné Vancsura  
Ildikónak, valamint az óvoda dolgozóinak.  
 

Óriási segítség ez egészségügyi dolgozóinknak és a lakosságnak 
egyaránt! 
 

Köszönet illeti azt a neve elhallgatását kérő segítőt, aki az óvodai 
dolgozók részére gumikesztyűket ajánlott föl. 
 

Köszönettel tartozunk a REAL-
PONT tulajdonosának, Berecz-
ki Csabának és párjának, Petró 
Edina boltvezetőnek a gyer-
mekétkeztetéshez kapott támo-
gatásért: az általuk adományo-
zott steril műanyag dobozok le-
hetővé tették, hogy az ételkiosz-
tás hosszú távon se akadjon 
meg, a kicsiket pedig minden 
héten megörvendeztetik a menü 
mellé küldött csokoládéval, süte-
ménnyel, édességgel, üdítővel. 

Házilag varrt egészségügyi maszkok  
 

A cédulán olvasható üzenet: 
 

„Vigyázzunk egymásra! 
Forró vasalóval átvasalva! 
Szeretettel: Muránszkiné 

Kék: Hipózható, nem  
veszíti a színét.” 

Petró Edina boltvezető 

Virágok a Hősök terén 

Petkes Nóra 

Friss hírek, információk:  
www.rackeresztur.hu 

 
 Facebook:  

Ráckeresztúr Község  
Önkormányzat  
hivatalos oldala 
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Köszönettel tartozunk azoknak az önkénteseknek, 
akik napról napra segítik Ráckeresztúr idős vagy beteg 
embereit a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, ügy-
intézésben. Balogh Józsefné, Liszi Áron, Dienes 
Gábor, Herkli Istvánné, Lukács Zsuzsanna,     
Bilikné Bakonyi Edit, Molnár Nóra, Kiháriné 
Leiczinger Éva és az Örömhír Társulat tagjainak 
munkája most akár szó szerint életet menthet. 
 

Köszönöm Pál Barnabás (Bari Car Autókereskedés) 
és Uszkai Bence (Uszicar Mobil Gumiszerviz)      
felajánlását, hogy ingyenesen ózonos fertőtlenítést  
végeztek óvodánkban.  
 

Köszönet illeti mindazokat, akik bármilyen módon 
önzetlenül segítettek ebben a nehéz helyzetben. 
 

Köszönöm az egészségház dolgozóinak, a gyógyszer-
tárban, a boltokban, a postán szolgálatot teljesítőknek, 
tanárainknak, körzeti megbízottjainknak, a könyvtár, a 
falugondnokság és valamennyi intézményünk alkalma-
zottjainak, képviselőtársaimnak és a polgármesteri hi-
vatal dolgozóinak, hogy ebben az embert próbáló idő-
ben is kitartóan végzik munkájukat, mindannyiunkért. 
 

Köszönöm Ráckeresztúr minden lakosának, aki 
igyekszik betartani a szabályokat, hogy vigyáz 
önmaga és a környezete egészségére is! 
 

Együtt sikerülni fog! 
 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester 

Lisziné Hunyadi Hajnalka, Dienes Gábor és  
Baki Áron az óvodaudvar virágosításában segített 

Molnár Nóra titkársági ügyintéző 
bevásárol, recepteket vált ki 

Köszönetet mondunk 
 
Köszönjük Árokszállási Istvánnénak a közterületek 
virágosításához felajánlott százhatvan árvácskapalántát, 
valamint Király Antalnénak, Világosi Zsuzsannának, 
György Lászlónak, Herkli Istvánnénak és Szász  
Zsuzsannának az óvoda részére felajánlott eperpalán-
tákat, fácskákat, virágokat.  
 

Adományaikkal még ebben a nehéz időszakban is szeb-
bé tudjuk tenni környezetünket, egy kis vidámságot 
csempészve színükkel a monoton minden-napokba.  
 

Köszönjük az óvoda dolgozóinak, hogy segítettek az   
ültetésben! 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Pál Barnabás és Uszkai Bence 
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Márciusi események 
 

Március első hetét a kedvező időjárási viszonyoknak kö-
szönhetően kertrendezéssel kezdtük. Az adományokból 
szépen bővítettük kis veteményeseinket, ágyásainkat, 
fűszernövénykertünket. 
     Márciusban szakmai napok kezdődtek Érden. Fontos-
nak tartom az állandó tanulást, önmagunk továbbképzé-
sét, hiszen ez egy innovatív szakma, mindig van lehetőség 
megújulni, új dolgokat kipróbálni. Elsőként Dvorszkiné 
Farkas Rita óvodapedagógusunk látogatott el az Érdi Szi-
várvány Óvoda Napsugár Tagóvodájába, ahol részt vett 

egy bemutató 
foglalkozáson, 
melynek témá-
ja az egészsé-
ges életmód 
és a mozgás 
volt. Március 
10-én Baki 
M ó n i k a ,     
Kozocsa Petra 

és Petkes Nóra járt az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár 
Tagóvodájában, ahol Gergely Ildikó bemutató foglalkozá-
sán vettek részt, és nagyon hasznos ötletekkel, praktikák-
kal gazdagodtak. Március 13-án Jakabné Kiss Katalin és 
jómagam az Érdi Kincses Óvodában fantasztikus előadást 
láthattunk a mozgásterápiáról.  
     A március 15-i megemlékezésen óvodánkban a Makk 
Marci csoportosok adtak műsort. 
     A krízishelyzet kialakulása miatt március 16-án kihirdet-
tük a nyári ügyeleti nyitvatartást, amely azt jelenti, hogy 
csak azoknak a szülőknek a gyermekeit tudjuk fogadni, 
akik nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését. Eb-
ben a rendkívül nehéz helyzetben is igyekszünk a szülők 

terhein csök-
kenteni,  és 
gyermekeinket 
tovább fejlesz-
teni, ezért 
minden hét 
péntekén heti 
tervezeteket 
teszünk közzé 
az internetes 
felületünkön, 

külön-külön minden korosztály számára. A felügyelet és a 
tervezetírás mellett óvodapedagógusaink szájmaszkokat, 
ujjbábokat, kesztyűbábokat varrnak óvodánk új varró-
gépével.  
     A kitartó munka és alázat meghozta gyümölcsét: az 
óvodakert pályázaton sikeresen helyt álltunk, ezáltal esz-
közfejlesztést, továbbképzési lehetőséget, mentorálást, 
vetőmagtámogatást és kertrendezési tanácsadást        
nyertünk. 

Gáborné Kutasi Katalin  
óvodavezető 

MOSOLY HÍREK Hogyan töltsük el időnket hasznosan a 
korlátozás idején? 

 

Nagyon sok mindet olvashatunk az interneten 
mindenféle hivatalos és nem hivatalos oldalon. 
Érdemes azonban megszűrnünk, hogy melyik 
oldalak tartalmaznak hiteles információkat. 
Az elsődleges, hivatalos, megbízható oldalak: 
     https://koronavirus.gov.hu 
     https://www.nnk.gov.hu/index.php/
koronavirus-tajekoztatok 
     Érdemes azonban figyelemmel kísérni az 
önkormányzatok hivatalos közleményeit is. 
Községünk esetén a http://rackeresztur.hu 
weboldalt. 
     A korlátozás idején, aki nem home office 
munkát végez, annak lassan telhetnek a napjai. 
Érdemes ebben az időszakban különös figyelmet 
fordítani a családunkra, gyermekeinkre. Az aktívan 
eltöltött idő a leghasznosabb a gyermekek számára.  
Lehet társasozni, kreatív foglalkozásokat szervezni, 
rajzolni, gyurmázni, előszedni a régi diavetítőket és 
a hozzá illő filmszalagokat. Jó kedvet varázsolha-
tunk a gyermekeknek, de mi magunk is újra gye-
rekké változhatunk a szürke hétköznapokban.      
A tanulás is lehet kreatív, hiszen  könnyedén tu-
dunk környezetórát tartani a kiskertben a virágok-
ról, egyéb növényekről.  Bogarakat lehet megfigyel-
ni, ezzel is tágul a kicsik világlátása. Ha mindennel 
megvagyunk, és még mindig van hátra a napból, 
pihenésképpen mesét is olvashatunk a gyereknek.  
    De a magunk szórakoztatása is nagyon fontos. 
Felmerülhet a kérdés, hogy ha az otthon lévő ked-
venc könyveket már rég ronggyá olvastuk, mit is 
csináljunk. Kutassunk a könyvespolcunkon a rég 
elfeledett könyvek között. Sajnos a könyvtárak is 
zárva tartanak, így nehézkesnek tűnhet az új olvas-
mányok beszerzése. Szerencsére azért a könyvki-
adók gondoltak az olvasni szeretőkre, és rengeteg 
könyvet tettek online elérhetővé: például a 
www.szaktars.hu oldalon. 
     Akik esetleg a gyermekek témájában barangol-
nának a neten, ajánlanék néhány hasznos oldalt a 
teljesség igénye nélkül: www.szuloklapja.hu; 
w w w . b a b a s z o b a . h u ;  w w w . l l l . h u ; 
www.gyermekalapellatas.hu. 
     Tudom, hogy azok számára, akik több gyerme-
ket is nevelnek, ez az időszak nem egyszerű. Ezért 
mindenkinek azt ajánlom, hogy próbálja meg nem 
szenvedésként megélni, hanem a családdal elöltött 
„arany órának” felfogni a helyzetet. 
     Remélem, ezekkel a hasznos oldalakkal tudok 
segíteni minden olvasónak, hogy a korlátozás ideje 
alatt az idő gyorsabban és hasznosan teljen.   
 

Peszter Zsuzsanna védőnő 
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Ajánlja fel adója egyik 1%-át valamely egyháznak!  
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.  

A Magyarországi Református Egyházé: 0066.  
Bővebb információ: nav.gov.hu 

Tisztelt Ráckeresztúriak!                
 
Adójuk 1%-ával segíthetnek a településen működő civil szer-
vezeteknek. Kérjük, a bevallás elkészítésekor ne feledkezze-
nek el a helyi egyesületekről. (A szervezet adószámát kell a 
rendelkező nyilatkozaton feltüntetni.) 
 

Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány 
Adószám: 18489509-1-07 

 

Ráckeresztúri „Őszirózsa” Nyugdíjas Klub Egyesület 
Adószám: 18496608-1-07 

 

Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség  
Adószám: 18491603-1-07  

 

Szív Csücske Alapítvány 
Adószám: 18731349-1-07 

 

Református Rehabilitációs Alapítvány 
Adószám: 18492415-1-07 

Elkészült a tornacsarnok  
 

2020. április 3-án megtörtént a felújított tornacsar-
nok végleges átadás-átvétele. Helyükre kerültek a 
parkettát védő szőnyegeket tartó konzolok, a két 
új kapu. Reméljük, hogy minél előbb használni 
tudjuk majd újra! 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Petőfi-hét az alsósoknál 
 

A hagyományokhoz híven idén is megtartottuk iskolánkban 
az ünnepi hetet. Az alsó tagozaton népdaléneklési verseny-
nyel nyitottunk. Minden évfolyamon az induló versenyzők-
nek volt egy kötelező dal – bár nem népdal, inkább gyerek-
dal. A kötelező dalok után szabadon választott dalokat hal-
lottunk – a legkisebbek még az énekkönyvből választottak 
maguknak énekeket, A kiskacsa fürdik, az Anyám, édes-
anyám, a Cifra palota… dalok voltak a legnépszerűbbek. A 
harmadikosoknál, negyedikeseknél bizony már elhangzot-
tak komoly népdalok is: Erdő, erdő, erdő, Kossuth Lajos 
táborában, Béreslegény, Szép szakmári lányok. Ezen a dél-
utánon nótaszótól volt hangos iskolánk aulája. Minden 
induló ajándék könyvjelzőt kapott, a legszebb hangú dalos-
pacsirtákat a zsűri apró ajándékokkal jutalmazta. 
     A szavalóversenyen szebbnél szebb verseket hallhat-
tunk: Kányádi Sándor, Szabó Lőrinc, Csukás István,   
Romhányi József, Varró Dániel és még sok kortárs költő 
műve mellett Petőfi Sándor és Arany János versei is elhang-
zottak ezen a délutánon. A résztvevők emléklapot vehettek 
át, a helyezettek könyvjutalmat kaptak. A könyvtár felaján-
lásaként jó néhányan különdíjban is részesültek. 
     Az ünnepi héthez évek óta hozzátartozik a szépíró ver-
seny és a tanulmányi verseny. Idén a szépíró versenyt a 
tanító nénik írásóra keretén belül íratták meg a nebulókkal. 
A szépíró versenyre a tanító nénik választottak a korosztá-
lyokhoz illó tavaszi verset, és azt kellett lemásolni a kicsik-
nek ceruzával, a harmadik-negyedik évfolyamosoknak   
pedig tollal.  
     Akik pedig a tanulmányi versenyre jelentkeztek, külön 
időpontban adhattak számot tudásukról. Matematikai és 
anyanyelvi kérdések mellett környezetismerti feladatok is 
szerepeltek a kérdések között. Sajnos e két verseny nyilvá-
nos eredményhirdetése már elmaradt, mert közbeszólt a 
járvány: bezárták az iskolát.  
     Az ünnepi hét zárása az alsó tagozatos színjátszók meg-
emlékező műsora lett volt községi és iskolai szinten. Sajnos 
a járványhelyzetre való tekintettel virtuális közönség előtt 
szerepeltek a kis színjátszók: zárt ajtók mögött, közönség 
nélkül adták elő megemlékező műsorukat, amit aztán az 
osztályok videófelvételről nézhettek meg. Műsorukat   
Presser Gábor Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című 
musicalének nagy sikerű dalával (Arra születtünk) kezdték. 
Ezután felidézték az 1848. március 15-i eseményeket,   

elhangzott a Nemzeti dal és a 12 pont is. Kántor B. Péter és 
Juhász Gyula verse közben felcsendültek a Kormorán 
együttes és Dinnyés József dallamai is. Majd záróképként 
Varga Miklós dalát énekelve nemzeti lobogónk színeit ala-
kították ki: „Tiéd a föld, Tiéd a szó / Nincs már zord   
határ. / Hol piros, fehér és zöld a zászló / Az ország a te 
hazád.” 

Drozdikné Nagy Ágnes Tünde 
tanítónő 
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Kreatív feladatokkal színesítik a távoktatást 
 

Drozdikné Nagy Ágnes Tünde osztályfőnök fogalma-
zást íratott a harmadik osztályos gyerekekkel. A cím-
zett egy általuk választott könyv főszereplője. Le kel-
lett írni, mi történik most velük, hogyan érinti az életü-
ket, hogyan érzik magukat ebben a helyzetben. Írniuk 
kellett egy vicces dolgot is, ami történt velük, és meg 
kellett fogalmazni egy jó tanácsot is. „Technikaórán” 
pedig vírusfaló szörnyet készítettek papírgurigából, 
illetve otthon található tárgyakból mandalát. Íme     
néhány részlet a gyerekek munkájából. 
 

Kedves Phileas Fogg barátom! 
Azért írok most neked, mert el szeretném mondani, mi 
történik velem mostanában. A mostani világban van egy 
szörnyű vírus, amit koronavírusnak hívnak, és az egész 
világot megbetegíti. Ezért én sem tudok most iskolába 
menni, a barátaimmal és rokonaimmal találkozni, edzésre 
járni. Azt mondják, hogy az öregekre különösen vigyázni 
kell, ezért mamival is csak telefonon beszélek.  
     Vegyesek az érzéseim, de a sok rossz mellett van egy 
kicsi jó is. Egész nap együtt lehetek az anyával, apával és 
a Zolikával. A tanulás után sokat játszunk együtt, például. 
dartsozunk, snapszerezünk, trambulinozunk, és Zolika azt 
ígérte, hogy megtanít pókerezni is. A fodrász néni sem 
dolgozik, és mivel már igen nagy lett a hajam, anya úgy 
gondolta, hogy egy kis igazítást végez rajta. Hát az igazí-
tás nem éppen úgy sikerült, ahogy elterveztük, a Zolika 
majdnem bepisilt a nevetéstől, amikor meglátott. Ebből az 
derült ki, hogy anya nem valami jó fodrász.  
     Reméljük, hogy hamar túl leszünk ezen az egé-
szen, de addig is próbáljunk meg türelmesnek 
lenni, mert az anya néha már nem az, és vigyázni 
magunkra és a családtagjainkra. 

Üdvözlettel barátod: Gergő 
 

Kedves Vuk! 
Pár héttel ezelőttig nem is gondoltam volna, hogy 
egyik napról a másikra bezárják az iskolát. De ami 
annál is rosszabb, hogy nem mehetek Robihoz (ő 
a lovam). Majd megőrülök.  
     Tudod, kedves Vuk, most nagyon nagy baj van 
a világban. Van egy vírus, amitől mi, emberek  

nagyon betegek lehetünk. Ezért most az 
otthonainkban kell maradnunk. Az orvosok 
azon fáradoznak, hogy akik megbeteged-
tek, minél hamarabb meggyógyuljanak.  
     De legalább játszhatok a kutyámmal, 
Kajlával. Sokat lehetek a családommal.  
     Ha teheted, te is maradj otthon. 

Ölellek: Nelli 
 
Kedves Spongyabob! 
Köszönöm leveledet, megkaptam, és na-
gyon örültem neki! Örülök, hogy jól vagy, 
és hogy hallottam rólad. A helyzethez ké-
pest én is jól vagyok. Biztos te is hallottad, 

hogy a koronavírus járvány sok európai országot érint, így 
minket is. Igyekszünk a járvány terjedésének megállítása 
érdekében otthon maradni, és kreatívan, ötletesen eltölte-
ni ezt az időt. A tanulást is távoktatásban folytatjuk, ami jó 
megoldás, de hiányzik a suli. Ha esetleg kimegyünk, arc-
maszkban és kesztyűben tesszük, úgy, mint mikor orvoso-
sat játszottunk a nyáron. Jó lenne minél előbb találkozni 
és jót játszani, de addig is igyekszem sok levelet írni, és 
hírt adni magamról. Vigyázz magadra!  

Üdvözöl a te barátod: Gyuri 
Ui.: Ne felejts el írni, és mindig moss kezet! 
 
Kedves Geronimo! 
Már nagyon rég beszélgettünk, ezért szeretném elmonda-
ni neked, hogy mostanában mi történik körülöttünk. Kép-
zeld el, hogy nálunk, az egész földkerekségen veszélyes 
járvány, betegség van, amit koronavírusnak hívnak. Azért, 
hogy a vírus ne terjedjen tovább, bezárták az iskolákat és 
az óvodákat is. Ezért most itthonról tanulunk az öcsém-
mel. Mert neki is fel kell készülni az iskolára. Anyukám lett 
most a tanító néni. Amúgy nagyon szeret velünk tanulni, 
de néha az idegeire megyünk, amikor rosszak vagyunk. 
Igyekszünk nem elkapni a betegséget, sűrűn mosunk ke-
zet, és egészségesen táplálkozunk. Már nagyon akarom, 
hogy vége legyen. Bár jó itthon lenni, de már nagyon hi-
ányzik az iskola és a barátok.  
     Na és nálatok minden rendben? Jól megy a munka a 
Rágcsáló Hírek szerkesztőségében? Amúgy jól vagy?
Várom leveledet! 

Üdv: Vivi 
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Digitális tanrend az iskolában 
 

Mint az már mindenki számára ismert, a koronaví-
rus járvány elleni védekezés érdekében a kormány 
1102/2020. (III.14.) határozatában a köznevelési 
intézményekben bevezette a tantermen kívüli digi-
tális munkarendet. Azt hiszem, sosem felejtjük el 
2020. március 16-át, amikor a tantestület együtt 
tervezte meg az új munkarendre való átállást. 
     Az online oktatás nekünk is feladta a leckét. 
Egymást segítve bemutatta több kolléga az általa 
ismert, használt programokat, amik segítségével 
lehetséges interneten keresztül a gyerekekkel a 
kapcsolattartás.  
      Attól a naptól a szülők igazi támogatóinkká, 
segítőinkké váltak, az ő segítségük nélkül nem bol-
dogulnánk. Köszönjük, hogy megoldották gyer-
mekük felügyeletét, megteremtették az otthoni 
digitális tanulás feltételeit gyermekeik számára! 
     Felső tagozaton népszerű a Redmenta nevű 
felhőalapú, feladatkészítő program. Ezen az olda-
lon feladatlapokat készíthetünk és oszthatunk meg 
diákjainkkal. Létrehozhatunk osztályokat, nekik 
küldhetünk feladatokat, nyomon követhetjük 
eredményeiket; ide e-mail-cím és regisztráció  
szükséges.  
     Alsó tagozaton a helyzetet nehezíti, hogy az 
otthon tanuló kisgyermek több segítséget igényel 
az online oktatásban felső tagozatos társaihoz ké-
pest. Így legfőképp a már meglévő forrásokat 
használjuk. Minden alsós osztálynak a közösségi 
oldalon van egy zárt csoportja, melyben kizárólag 
az osztályban tanítók és a szülők a tagok. Ezt min-
denki tudja kezelni, a fórum eddig is nagyon jó 
szolgálatot tett, a hiányzóknak itt tudtuk tanév 
során küldeni a pótlást is. A tananyagot igyek-
szünk minél színesebb formában továbbítani, sok 
feladatkészítő programot használunk, amivel sze-
retnénk játékosabbá, élvezetesebbé tenni a kisdiá-
kok számára az otthoni tanulást.  
     A teljesség igénye nélkül kettőt emelnék ki ezek 
közül. Az egyik a gyerekek által nagyon kedvelt 
ppt. Ez a PowerPoint egy bemutató-készítő, a régi 
diafilmhez hasonlítanám. Kép- és hanganyag ösz-
szeállítására alkalmas, a hangfelvétel segítségével a 
tanító néni saját hangjával küldheti el a bemutatót.  
     A másik a Wordwall, itt csak a pedagógusnak 
van szüksége regisztrációra, ezen az oldalon sablo-
nok találhatók, kvízek, párosítók, szójátékok, ke-
resztrejtvények, szerencsekerék stb. Ezeket elké-
szítés után, link formájában tudjuk továbbítani a 
szülőknek. Készségtárgyakból is ötletes feladato-
kat próbálunk adni a gyerekeknek, bevonva akár a 
család többi tagját is. A nemrégiben feladott vicces 

szendvicskészítés a visszajelzések alapján nagy si-
kert aratott mindenhol. A motiválás is nagyon 
fontos a gyerekeknek, igyekszünk sokféle formá-
ban biztatni, dicsérni őket. Küldünk virtuális pon-
tokat, matricákat, cukorkát, kis okleveleket.  
     Tapasztaljuk, hogy a modern technológia    
ebben a helyzetben számos lehetőséget biztosít 
számunkra a kapcsolattartásra, de megéljük azt is, 
hogy a személyes találkozást ez nem pótolja. A 
csillogó szempár, a zsivaj, a nevetés, az ölelés – 
ennyi idő elteltével még a csínytevés is –, ez mind 
hiányzik nekünk, itthon a számítógép előtt ülve.  
 

Győrfi Mónika tanítónő 

Forrás: wordwall.hu 

A fotót Mike Timike, 1. osztályos tanuló  
küldte nekünk, mely bizonyítja, 

a gyerekek is hasonlóan éreznek.  
Köszönjük! 
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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. 

SZAMURÁJ 07 KFT. 
AKCIÓK 

2000 forinttól! 
 

AKCIÓS  
ESZKÖZCSOMAGOK  

SZERELÉSSEL  
MÁR 80 000 Ft-tól! 

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

 

www.szamuraj07.hu 
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Tanácsadás online 
 

Hogyan érintik a veszélyhelyzet és a kijárási korláto-
zás a védőnői szolgálat tevékenységét? Farkasné 
Vancsura Ildikó és Peszter Zsuzsanna védőnőt kérdez-
tük a nem mindennapi körülményekről.  
 

Az országos veszélyhelyzet kihirdetését követően a települé-
sen megváltozott az élet. Sokan maszkot viselnek, a gyógy-
szertárban az ügyeleti ablakon át zajlik a kiszolgálás. Az or-
vosi rendelőben is óvintézkedéseket vezettek be. A váróte-
remben egyszerre maximum két fő tartózkodhat, s csak azo-
kat fogadják, akik valóban súlyos tünetekkel érkeznek.    
Egyelőre nem végeznek jogosítvány alkalmassági vizsgálato-
kat, s nem adnak ki a közgyógyellátási igazolvány hosszabbí-
tására vonatkozó gyógyszerigazolást sem. A fogászaton csak 
és kizárólag sürgősségi ellátást végeznek. Az idősek ellátá-
sát is igyekeznek megoldani, hogy a veszélyeztetett korosz-
tály tagjai, ha lehet, inkább maradjanak otthon. 
 

A védőnői szolgálat az óvintézkedésekről közzétett tájékozta-
tója mellett arról is értesítette az érintetteket, hogy jelenleg 
csak előre egyeztett időpontban lehetséges személyes talál-
kozó, s leginkább telefonon vagy e-mailen lehet tanácsot 
kérni. Farkasné Vancsura Ildikó a település 2. számú körzeté-
ben tevékenykedik, hozzá tartozik a település egy része és 
az iskolai védőnői feladatok ellátása is. „– Jelenleg nincs 
tanítás, ám a gyerekek szüleivel így is tartom a kapcsolatot. 
Telefonon, a különféle közösségi oldalakon keresztül igyek-
szem elérni a szülőket, s tájékoztatni őket a legfontosabb 
teendőkről. Emellett a következő hónapokban használt szak-
mai anyagokat készítem elő, s egyéb, iskola-egészségügyi 
dokumentumokkal foglalkozom.” Ildikó e-mailben elküldi pél-
dául a státuszvizsgálati lapot az édesanyának, s minthogy 
személyes találkozásra nincs lehetőség, bízik abban, hogy 
így is pontos adatokat kap egy-egy gyerekről. Testhossz, 
testtömeg, fejkörfogat – ezeket az anyukák is meg tudják 
mérni. Öt várandós kismama tartozik a körzetébe, velük szo-
rosabb kapcsolatban áll, ugyanis a kismamáknak havonta 
kötelező megjelenniük ellenőrző vizsgálaton. „– Amit lehet, 
persze e-mailben, telefonon egyeztetünk – mondja Ildikó –, 
hiszen a fő cél, hogy a fertőzésveszélyt a minimumra      
csökkentsük.” 
     Peszter Zsuzsanna tizenhat kismama legszebb hónapjait 
követi nyomon, remélhetőleg minden a legnagyobb rendben 
történik. A védőnő a kötelező vizsgálatokat a tanácsadóban 
végzi, az előírásoknak megfelelően köpenyt, kesztyűt, masz-
kot és védőszemüveget visel. A magzati szívhang meghallga-
tásán kívül ilyenkor ellenőrzi a haskörfogat változását, a test-
súlygyarapodást és a vérnyomást is.  
     Az egyes számú körzet védőnője szomorkásan jegyzi 
meg, hogy eddig naponta tíz-tizenöt kilométert is tekert, hi-
szen kerékpárral kereste föl a családokat, most meg ül a 
szobában, a gép előtt. Hol telefonon, hol videochaten vagy   
e-mailben értekezik az édesanyákkal, a babákat szinte nem 
is látja, kézbe sem foghatja. Nehéz otthonról ellátni ezt a 
rendkívül felelősségteljes feladatot, ugyanis minden gyermek  
más-más ütemben fejlődik. „– Az anyukák egyébként nagyon 
ügyesek és nagyon együttműködők, próbálják megérteni a 
helyzetet, s megvédeni magukat és a környezetükben élőket 
a fertőzéstől. A modern technológiák jelen helyzetben     

szükséges alkalmazása új lehetőséget ad a gondozottak még 
magasabb szintű ellátására, mert a szülőknek is nagyobb 
feladatuk van gyermekük fejlődésének nyomon követésében. 
Videókkal tudják megmutatni a mindennapi fejlődést, s ez 
nekünk nagyon nagy segítség.” 
     Zsuzsi nemrég részt vett a Stefánia nyilvántartó rendszer 
online továbbképzésén, amelynek célja, hogy a védőnők még 
alaposabban megismerjék azt a programot, amit mindennapi 
munkájuk során használnak. Három éve ugyanis új módszer-
tan szerint kell elvégezni a védőnői vizsgálatokat, s a leletek 
rögzítésében segít ez a rendszer. Számítógépen és telefonon 
egyaránt használható. 
     Zsuzsi védőnő hazavitte a tanácsadóban található mű-
babát, s azt tervezi, hogy rövid videókat készít arról, hogyan 
is kell helyesen tornáztatni egy csecsemőt. A mozgóképekkel 
azoknak a kismamáknak szeretne segíteni, akiknek keve-
sebb lehetőségük nyílik szakkönyvek vagy oktató kisfilmek 
elérésére.  

GÁ 
 
 
 
 

(Az írás szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap 
2020. április 1-jei számában.) 



12                                                                                                                                   2020. április 

 

Én túllépek e mai kocsmán, 
az értelemig és tovább! 
Szabad ésszel nem adom ocsmány 
módon a szolga ostobát. 
 
Ehess, ihass, ölelhess, alhass! 
A mindenséggel mérd magad! 
Sziszegve se szolgálok aljas, 
nyomorító hatalmakat.  
 

* 
 

Az meglett ember, akinek 
szívében nincs se anyja, apja, 
ki tudja, hogy az életet 
halálra ráadásul kapja 
s mint talált tárgyat visszaadja 
bármikor - ezért őrzi meg, 
ki nem istene és nem papja 
se magának, sem senkinek.  
 

* 
 
Mióta éltem, forgószélben 
próbáltam állni helyemen. 
Nagy nevetség, hogy nem vétettem 
többet, mint vétettek nekem.  
 
* 
 
Nem emel föl már senki sem, 
belenehezültem a sárba. 
Fogadj fiadnak, Istenem, 
hogy ne legyek kegyetlen árva.  
 
* 
 
Tudod, szivem mily kisgyerek – 
ne viszonozd a tagadásom; 
ne vakítsd meg a lelkemet, 
néha engedd, hogy mennybe lásson. 
 
Kinek mindegy volt már a kín, 
hisz gondjaid magamra vettem, 
az árnyékvilág árkain 
most már te őrködj énfelettem. 
 
* 
 
Az én vezérem bensőmből vezérel! 
Emberek, nem vadak – 
elmék vagyunk! Szivünk, mig vágyat érlel, 
nem kartoték-adat. 
Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, 
jó szóval oktasd, játszani is engedd 
szép, komoly fiadat!  

Jó volna jegyet szerezni és elutazni Önmagunkhoz. 
 

* 
Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám  
 

* 
 

Gyönyörűt láttam, édeset, 
elképzeltem egy gyenge rózsát. 
Elbámészkodtam s rám esett, 
mint nagy darab kő, a valóság.  
 

* 
 

Én se hinném el talán, 
ha nem tenéked mondanám.  
 

* 
 

Az árnyékok kinyúlanak, 
a csillagok kigyúlanak, 
föllobognak a lángok 
s megbonthatatlan rend szerint, 
mint űrben égitest, kering 
a lelkemben hiányod.  
 

* 
 

Óh mennyire szeretlek téged, 
ki szóra bírtad egyaránt 
a szív legmélyebb üregeiben 
cseleit szövő fondor magányt 
s a mindenséget.  
 
* 
 

Boldog hazug, kinek van Istene, 
ki rettenetes, de maga a jóság; 
kinek sebet kap reszkető keze, 
ha leszakítja a tilalmas rózsát.  
 
* 

 

Légy egy fűszálon a pici él, 
s nagyobb leszel a világ tengelyénél.  
 

* 
 

Az igazat mondd, ne csak a valódit 
 

* 
 

Reám néztél s én mindent elejtettem. 
Meghallgattál és elakadt szavam. 
Tedd, hogy ne legyek ily kérlelhetetlen; 
hogy tudjak élni, halni egymagam!  
 

* 
 

Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! 
Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.  
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Gondolatébresztő… 
 
 
 

„Minden orvosságnál többet ér a 
reménység.” 
 
 

(Diósszilágyi Sámuel) 

Indul a dedikáltkönyv-vadászat! 
 

Gondoltuk, 70. ünnepi évünk alkalmából szervezünk egy 
játékot, amivel minden mórás korosztály jól szórakozik 
majd. Kincset keresni remek szórakozás, nem véletlenül 
imádják a gyerekek, és persze a legtöbb felnőtt is. 
     Februárban útnak indítjuk a dedikált könyv-
vadászatot, amit 0–110 éves korig minden könyvbarát-
nak szeretettel ajánlunk. 
Hogyan működik? 
1. Menj a könyvespolcodhoz! 
2. Keresd meg rajta a Móra Kiadó könyveit! 
3. Lapozd fel őket, és keresd a szerző, illusztrátor dedi-
kálását! 

4. Csodálkozz rá, 
hogy jééé, ezt a 
könyvet de rég ol-
vastam/még sosem 
olvastam! 
5. Helyezkedj el 
kényelmesen, és 
olvasgass! 
6. Ha eleget olvas-
tál, menj vissza a 
könyvespolchoz, és 
keresd a dedikált 
példányodat! 
7. Ha találtál, örülj a 
felfedezett kincsed-
nek! 
8. Készíts a borító-
ról és a dedikálás-
ról 1-1 fotót, és 

küldd el nekünk a marketing@mora.hu e-mail-címre 
v a g y  a  h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
mora.rajongo/ oldalon keresztül üzenetben. Ha van 
kedved, írd meg a könyvvel kapcsolatos sztoridat, 
honnan van a könyv, miért szereted stb. 
9. Nézd meg a virtuális kiállítást, amit a beérkezett fotók-
ból márciustól folyamatosan frissítve állítunk össze.  
     Könyvvadászatra fel, izgatottan várjuk fotóitokat! 
 

a Móra Kiadó csapata 

Rajzolj medvét! 
 

Kedves Gyerekek, mesélni, 
rajzolni szerető Felnőttek!  Raj-
zoljatok medvét! Megpróbál-
tam én is – Agócs Írisz illusztrá-
tor útmutatása alapján. A man-
csai azért feketék, mert a sárban 
dagonyázott. Az egyik füléhez 
pedig sáros manccsal ért hoz-
zá... 
     Agócs Írisz facebook-
oldalán több állat rajzolásának 
módját is megtaláljátok, például a medvéét, a tacskóét, 
a csigáét, a mosómedvéét vagy a lajhárét: 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / i r i s z . a g o c s /
posts/10158248183271462 
     Ha van kedvetek, küldjétek el a könyvtár facebook-
oldalára hozzászólásként vagy a könyvtár e-mail-címére 
a rajzokat (az azokról készült fotót)! Reményeink sze-
rint jobb időkben majd kiállítást rendezünk a rajzokból. 
A cím: rackeresztur@vmk.hu.  
     Várjuk a medvéket! Legyenek akár zöldek, akár 
pöttyösek vagy csíkosak… 

GÁ 

Új polcok 
 

Bár a könyvtár zárva, a 
munka nem állt meg.   
A KSZR-es eszközbe-
szerzési keretből új 
polcokat kaptunk még 
tavaly, ezek most   
Garai Gábor segítsé-
gének köszönhetően a 
helyükre kerültek. Az 
egyiken a nagyobbak-
nak szóló ifjúsági iro-
dalom és a folyóiratok 
kaptak helyet, a mási-
kon az újdonságok. 
Remélhetőleg hamarosan Olvasóink is válogathatnak majd 
a nemrég vásárolt kötetek közül. Addig is kövessék a 
könyvtár Facebook-oldalát, ahol sokféle érdekességgel 
várunk minden érdeklődőt.                                                  ■  



14                                                                                                                                   2020. április 

 

JÁTSSZUNK A NEVEKKEL! 
(A rejtvény forrása: regi.tankonyvtar.hu; a kép forrása: pixabay.hu) 

 

A következő anagrammák egy-egy költő, író nevét rejtik.  
(A magánhangzók hosszúsága nem minden esetben egyezik.) 

 

Beküldendő a három név. 
 

 

1. Lágyan szól         2. Kész a gépe  3. Rémeket írsz 
 
 

Beküldési határidő: 2020. május 5. E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com  
 

Lázár Ervin, Radnóti Miklós, Heltai Jenő. 
A nyeremény később  

vehető át, ha már újra nyitva lesz a könyvtár. Minden megfejtőnek gratulálunk!      

Ritka zöldségfajták 
 

A rukkola, más néven borsmustár nehezen terjedt el karak-
teres, kissé savanykás íze miatt. Zsenge korában érdemes 
leszedni a levelét, és azt fogyasztani, mert az öreg levelek 
íze már jellegtelen. Nagyon jó saláta alapanyag, a megszo-
kott jégsaláta, és fejes saláta tökéletes helyettesítője lehet. 
     A paradicsom az egyik legnépszerűbb zöldségfaj. Érde-
mes kipróbálni azonban a megszokott méretű, formájú és 
színű fajták mellett a szokatlan színű és alakú terméseket 
is. Ilyen például a fekete paradicsom, amely éretten sötét-
vörös színű lesz, és ilyenkor a legédesebb. Szintén édes íze 
miatt lehet kedvenc a sárga színű paradicsom, amelynek 
sokkal nagyobb a cukortartalma, és kisebb a savtartalma. 
Az érdekes alakokat kedvelőknek javasoljuk a körte vagy 
apró kapszula alakú fajtákat is. A fekete mellett a legérde-
kesebbek a zöld színű paradicsomok, ezek termése éretten 
is zöld színű marad, kissé áttetszők vagy sárgásabb színűek 
lesznek később. Választhatunk még barna vagy csíkos faj-
tákat is kertünk változatossá tételéhez. 
     Egészségtudatos körökben egyre jobban kezd elterjedni 
az édesburgonya, más néven batáta, amelyet sokan a krumpli 
helyettesítésére használnak. Rendszertanilag nem rokonai 
egymásnak, csak a gumójuk hasonlít. A termés húsának 
színe lehet narancssárga, sárga, lila vagy akár vörös is. Zsír-
tartalma alacsony, viszont nagyon gazdag vitaminokban, 
cukorbetegek is fogyaszthatják. 
     Izgalmas lehet még ha céklából sem a megszokott színű 
fajtákat választjuk. A sárga vagy más néven arany cékla fi-
nom, édes íze miatt lehet 
kedvelt, de ültethetünk fehér 
és bordó vagy pink erezettel 
rendelkező, csíkos céklát is. 
     A fűszernövények közül a 
bazsalikom az egyik legkedvel-
tebb, de a hagyományos zöld 
színű mellett ültethetünk még 
lila bazsalikomot is, ami nemcsak különleges színe, de szá-
razságtűrő képessége miatt is kedvelt lehet. Kezd egyre 
népszerűbb lenni a citrom illatú bazsalikom is. 
     A lila karfiol keresztezés útján jött létre. Színét a sok 
antocianin festékanyagnak köszönheti. 
     Az újdonságok termesztése és gondozása ugyanolyan, 
mint ismertebb társaiké, mégis változatosságot csempész-
hetünk a mindennapok étkezési szokásaiba.                  (L) 

AZ ÖN ADÓJÁNAK 1%-A FONTOS NEKÜNK! 
Kérjük, rendelkezzen egyesületünk javára! 

MARTONVÁSÁRI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ 
EGYESÜLET 

ADÓSZÁMA: 18943344-1-07 
 

Köszönjük, hogy adója 1%-ával is segíti önkéntes 
tűzoltóságunk munkáját! 

A befolyt adományokat teljes egészében önkéntes tűzoltósá-
gunk működtetésére és fejlesztésére fordítjuk. Amennyiben 
kíváncsi, hogy mivel is foglalkozik a Martonvásári Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület, és milyen eredményeket értünk el 2019-ben, 
látogassa meg szervezetünk honlapját:  

tuzoltosag.martonvasar.hu 
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Játsszunk, tanuljunk,  
művelődjünk – online 

 

Amikor az ember nem mehet színház-
ba, moziba, könyvtárba, hajlamos – 

de fogalmazhatunk úgy is – kény-
telen több időt tölteni a monitor 

előtt. Persze csak akkor, ha kulturá-
lis élményekre vágyik. A veszélyhelyzet 

kihirdetését és az iskolák bezárását követően 
egyre több lehetőség nyílik erre az interneten.  

Online nézhetünk operát, hallgathatunk komolyzenei 
koncerteket, vagy térítésmentesen böngészhetjük Ma-
gyarország egyik legnagyobb digitális adatbázisát, a 
több mint huszonhétmillió oldalt tartalmazó Arcanum 
Digitális Tudománytárat, amely folyóiratokat, heti- és 
napilapokat, tematikus könyvgyűjteményeket tartalmaz.  
     A szaktars.hu oldalon április 23-áig bárki olvashat-
ja a hazai szakkönyvkiadók műveit. Elérhetők itt példá-
ul a Balassi, a Gondolat, a L’Harmattan, a Kalligram, a 
Kortárs, a Napvilág és az Osiris Kiadó kiadványai; szá-
mos témakörben: antropológia, filmművészet, filozó-
fia, irodalom, jogtudomány, képzőművészet, néprajz, 
pszichológia, színháztudomány, szociológia, vallástu-
domány, és még sorolhatnánk.  
     A papageno.hu oldalon naprakész információkat 
találhatunk arról, milyen színházi vagy koncertközvetí-
tések érhetők el éppen. Ha kedvünk tartja, 
„beülhetünk” a New York-i Mertopolitan Opera, a 
milánói Scala vagy a berlini Staatsoper egy-egy előadá-
sára, de hétvégente a gyerekekkel együtt bábszínházi 
közvetítéseket is nézhetünk. 
     A Nemzeti Filmintézet kilencven magyar filmet tett 
ingyen elérhetővé. Ezek között ifjúsági, rajz-, mese- és 
dokumentumfilmek, valamint irodalmi adaptációk is 

találhatók. Az online filmklasszikusok az NFI Film-
archívum honlapjáról érhetők el: https://
f i l m a r c h i v . h u / h u / a l a p f i l m e k / o n l i n e -
filmklasszikusok. Többek között megtalálható itt Az 
ötödik pecsét, az Emberek a havason, az Édes Anna, a Régi 
idők focija, a Rokonok, az Én is jártam Isonzónál, a Hideg 
napok, a Redl ezredes. Gyerekeknek szól például A telhe-
tetlen méhecske, az Égigérő fű, a Hahó, öcsi!, a János vitéz, a 
Keménykalap és krumpliorr, a Vili, a veréb és a Vuk. 
     Az MTVA Archívuma a digitális oktatásra történő 
átállás és a tartalmas szórakozás elősegítése érdekében 
több száz hangoskönyvet és komolyzenei művet tett 
online szabadon elérhetővé. Kötelező és ajánlott olvas-
mányok, rádiójátékok, mesék, komolyzenei művek is 
megtalálhatók a kínálatban. Meghallgathatjuk A téli 
tücsök meséit, a Ruminit, az Egri csillagokat, A kincses   

szigetet, A tizennégy karátos autót vagy az Ottlik Géza 
Iskola a határon című regényéből készült hangjátékot. A 
komolyzene kedvelői is találhatnak kedvükre valót:     
többek között Bartók, Kodály, Bach, Beethoven, 
Gershwin, Mendelssohn, Mozart, Telemann, Chopin 
művei közül válogathatnak a Rádióarchívumban: 
archivum.mtva.hu/radio.                                        ■ 

SORSFORDÍTÓ TÖRTÉNETEK – NOVELLAÍRÓ PÁLYÁZAT 
 

Hamarosan érkezik az élőszereplős Mulan-film. A Menő Könyek Sorsfordító 
történetek címmel Disney ifjúsági regénysorozatot indít, amelyekben minden 
máshogy történik, mint ahogy megszoktuk. 
 

Mi lett volna, ha…  
Mulannak az Alvilágba kell leszállni, hogy megmentse a szerelmét? 
Ha Elza és Anna nem együtt nőnek fel? Ha nem Hófehérkét mérgezi meg a 
gonosz mostoha, hanem a herceget? Ha Csingling nem Pán Péterrel megy 
először Sohaországba, hanem Hook kapitánnyal? 
 

Te is eljátszottál már a gondolattal, hogy kedvenc meséd, filmed valahogy máshogy ér véget, vagy egy adott ponton 
más fordulatot vesz, és teljesen másképp folytatódik? Ha igen, itt az idő, hogy megoszd velünk. 

Írd meg novella formában vagy szinopszisban kedvenc történeted, ahogy te elképzeled, és küldd el nekünk! 
A nyertesek műveit e-bookban jelentetjük meg, és megkapják a Sorsfordító történetek első kötetét! 

 

Hova? A pályázatokat a manokonyvek@lira.hu e-mail-címre várjuk,  
a tárgyban „Sorsfordító történetek” megjelöléssel. 

 

Meddig? 2020. május 1., péntek, éjfél.                                                           Mennyit? Maximum 10 000 leütés. 
 

Ki? – Ha elmúltál 10 éves, de még nem vagy 30. 
 

Az e-mailben tüntesd fel neved, életkorod, telefonos elérhetőséged is.  
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 NYEREMÉNYJÁTÉK  
 

Mi látható a képen? A fotó 
Ráckeresztúron készült. Kér-
dés, hogy pontosan hol.  

A megfejtéseket elküldhetik a 
következő e-mail-címre: 
  

 
 
 
 

Határidő: 2020. május 5.  
 

A márciusi Hírmondóban meg-
jelent feladvány megfejtése: tűz-
jelző az óvoda folyosóján. Sajnos 
nem érkezett egyetlen helyes 
megfejtés sem. 

„Az utakat sokáig nem érti meg az em-
ber. Csak lépdel az utakon és másra 
gondol. Néha széles az egyik út, aszfal-
tos, néha rögös, barázdás, meredek. Az 
utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, 
lehetőségnek, melynek segítségével el-
mehetünk a hivatalba vagy kedvesünk-
höz vagy a rikkantó, tavaszi erdőbe. Egy 
napon megtudjuk, hogy az utaknak értel-
mük van: elvezetnek valahová. Nemcsak 
mi haladunk az utakon; az utak is halad-
nak velünk. Az utaknak céljuk van. Min-
den út összefut végül egyetlen közös 
célban. S akkor megállunk és csodálko-
zunk, tátott szájjal bámészkodunk, cso-
dáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út 
szövevényében, csodáljuk a sugárutak, 
országutak és ösvények sokaságát, me-
lyeken áthaladva végül eljutottunk ugyan-
ahhoz a célhoz. Igen, az utaknak értel-
mük van. De ezt csak az utolsó pillanat-
ban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.” 
 

(Márai Sándor)  

Megyei érték lett a barokk  
Szentháromság-szobor 

 
A Fejér Megyei Értéktár Bizottságnak négy 
javaslatot küldtünk. A Szentháromság-
szoborra tett javaslatot jóváhagyták, így a 
Ráckeresztúr határában található, kiemelt 
műemléki védelem alatt álló barokk Szent-
háromság-szobor bekerült a Fejér megyei 
értékek közé. 
     A délután három órai harangszó és a 
temetőkápolna megyei értéktárba való fel-

vételét elutasították, a világrekorder magyar tarka Auguszta 26 
történetét hiánypótlásra visszaküldték. 
     Továbbra is várjuk észrevételeiket, javaslataikat. 
 

Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 

ÉRTÉKMÉRŐ 

Várjuk a fotókat, dokumentumokat 
 

Ahogyan arról már írtunk, májusban lesz hetven-
öt éve, hogy véget ért a második világháború, 
mely számos ráckeresztúri családot érintett. A 
könyvtár és az értéktár bizottság fotókiállítást 
tervez a háború befejezésének évfordulójára, bár 
úgy tűnik, el kell halasztanunk. 
     Kérjük Olvasóinkat, ha van a tulajdonukban 
fénykép, tábori levelezőlap vagy bármely más, 
1939 és 1945 között keletkezett dokumentum, 
juttassák el e-mailben a könyvtárnak. Címünk: 
rackeresztur@vmk.hu. 
     Ezúton köszönjük a Csapó Ferencről kapott 
fotókat – a kiállításon valamennyit bemutatjuk. 

 

Ráckeresztúr Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 
Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 

Indul a gólyaévad! 
 

A települési értéktárban a rác-
keresztúri gólyák is helyet kap-
tak. Minden tavasszal izgatot-
tan várjuk, mikor tér haza Timi 
és  Misi, s mikor lesz újra élet a 
fészekben. Április elején már 
mindketten újra itthon! 

A fészekfigyelő kamera – Damak Lászlóné jóvoltából – idén is műkö-
dik, így, aki szeretné, igazán közelről nyomon követheti majd gólyáink  
mindennapjait.                                                                            ■ 

Csapó Ferenc 
(1919–1998) 


