
 

 

A Föld napja – április 22. 
 

Tengeren 
 

Visz a hajó, ringat a tenger, 
elnyúlok a fedélzeten. 
Ez a kékség, amiben úszunk, 
tán a mennyország idelenn, 
 
ez a kékség, amiben úszunk, 
eget és földet összefog 
és lent a hullámzó magasság, 
fent a szárnyrakelt víz suhog. 
 
S ebben a tükrös ragyogásban, 
csobogó ég és víz között, 
elszáll az emberi sötétség, 
amely ideág üldözött: 
 
könnyű vagyok s a könnyű lélek 
könnyűnek érzi a jövőt, 
minden gyötrelmét elfelejti 
a megváltó szépség előtt. 
 
Visz a hajó, ringat a hullám, 
a gép morajlik csendesen, 
ez a kékség, amiben úszunk, 
tán a mennyország idelenn. 
 
Lent az ég ragyog, fent a tenger, 
ez a nagy fény meggyógyított; 
most megint örülök, hogy élek, 
hogy élek és ember vagyok. 

 
Szabó Lőrinc 

 

A háziorvosi rendelés változásáról 
 

Készítsünk sziklakertet! 
 

Happy-hét a suliban 
 

Id. Éber Sándor festőművészről 
 

Internet Fiesta 2021 

 

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 Ingridet 
április 1-jétől dr. Ködöböcz Attila 
helyettesíti  
�06-20/852-0350 
Asszisztens: Erdei-Pintér Éva, Németh 
Éva 
Mindkét körzet közös rendelési ideje: 
Hétfő: 12.00–16.00 
Kedd: 12.00–16.00 
Szerda: 8.00–12.00 
Csütörtök: 8.00–12.00 
Péntek: 12.00–16.00 
 

A járványveszély miatt előzetes idő-
pont-egyeztetés szükséges! 
 

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

Fogorvos – dr. Rózsás Diána 
�06-20/389-0278  
Hétfő, szerda: 14.00–19.30  
Kedd, csütörtök: 8.00–14.00  
Péntek: 8.00–13.00 
Gyermekfogászat: kedd: 8.30–12.30 
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583 
 

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

Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuáli-
san rendelő háziorvos. 
Sürgősségi betegellátás 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 órá-
ig; hétvégén szombat reggel 8-tól hétfő 
reggel 8-ig, valamint ünnepnapokon: Ercsi 
Egészségügyi Központ (Esze T. u. 14., 
06-25/492-021) 
Állatorvos – dr. Zamody János 
�06-30/974-0374  

Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.; 
telefon: 06-22/460-023)  
Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (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 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 
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  

 

Április általában szeszélyes hónap, bár a régi népi megfi-
gyelések mostanában nem mindig állják meg a helyüket, 
olyannyira felborult a természet rendje. A héten, amikor az 
újság készül, huszonöt fokot mutat a hőmérő, de az előre-
jelzések szerint pár nap múlva hajnalban akár mínusz hét 
fok is lehet. Ki érti ezt? 
     A megannyi rossz élmény, tragikus hír arculcsapásként 
éri az embert, hiszen nem egyszerű szembesülni közeli 
barátunk halálával, vagy elfogadni, hogy családtagjainkat is 
érinti a koronavírus. Mégis szép a tavasz. A virágzó fák 
látványa arra int, hogy minden újrakezdhető, amíg élünk. 
A méhek dongásából tudjuk, lehet majd nyáron gyümölcs 
a fákon, lehet majd télire befőttet, lekvárt eltenni, meg-
őrizni sok-sok érzést a tavasz reményteli pillanataiból. 
     Mi más éltethetné az embert, mint a remény? Gimnázi-
umi osztályfőnökömtől-magyartanáromtól, Irma nénitől 
kaptam egy idézetet a legutóbbi érettségi találkozón. A 
szép fehér papíron a jól ismert kézírással ez áll: „Amíg 
vannak emlékeink, a tegnap megmarad. Amíg van remé-
nyünk, a holnap vár ránk, amíg szeretünk, a ma gyönyö-
rű.” Az íróasztalomra tettem az üzenetet, s mindennap 
elolvasom. Mostanság nehezebb a ránk váró holnapban 
hinni, de az biztos, hogy a szeretet örök, és semmi más 
nem számít. Amíg szeretünk, s amíg szeretnek minket, a 
halál sem győzhet le. 
     Április elején esténként kimegyek a kertbe, s miközben 
hallgatom a rigók énekét, a rozsdafarkúk csattogását, az 
élet nagy kérdésein tűnődöm. Eszembe jutnak a középis-
kolás magyarórák, főként amelyeken József Attila költé-
szetéről volt szó, de olykor Márai Sándor gondolatai is 
felrémlenek. Irma néni gyakran idézett tőle is nekem írt 
leveleiben. Épp most találtam ezt a reményt keltő citátu-
mot, úgy érzem, különösen érvényes a Föld napjához kö-
zeledve: „És ne feledd soha, hogy a világ fia is voltál.   
Rokona a négereknek és a csillagoknak, a hüllőknek és 
Leonardo da Vincinek, a Golf-áramnak és a maláj nőknek, 
a földrengésnek és Lao-cénak. Mindehhez közöd volt, egy 
anyagból vagytok, egy lélek teremtett, ugyanaz a lélek fo-
gad vissza. Ez egészen biztos.”  

 Gajdó Ágnes 

Közlemény 
a háziorvosi rendelés változásáról 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. 
április 1-jétől a háziorvosi rendelés ideje a kö-
vetkezők szerint módosul: 
 

Hétfő: 12–16 
Kedd: 12–16 
Szerda: 8–12 
Csütörtök: 8–12 
Péntek: 12–16 

 

Dr. Mihalicza Ingrid hosszabb időre tervezett 
távolléte miatt áprilisban dr. Ködöböcz Attila 
háziorvos látja el a helyettesítést. Ezt követően 
a helyettesítő háziorvos személyében vagy a 
rendelési időben bekövetkező változásról idő-
ben tájékoztatni fogjuk a lakosságot. 
 

Köszönjük szíves megértésüket és együttműkö-
désüket! 
 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester 

Rendhagyó megemlékezés 
 

„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, 
amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.” 

(Kossuth Lajos) 
  

Néma főhajtással emlékeztek az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc hőseire és áldozataira 
március 15-én. A Hősök kertjében álló emlékműnél 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester és a 
képviselő-testület tagjai helyeztek el koszorút.  
     A 4. a osztály rövid műsorral készült az ünnepre, 
melyet Drozdikné Nagy Ágnes Tünde rendezett; az 
iskola közösségi oldalán megtekinthető. ■ 

EGY PERC VERS – a költészet 
napján 
 

Lassan, tünődve 
 

Az ember végül homokos, 
szomorú, vizes síkra ér, 
szétnéz merengve és okos 
fejével biccent; nem remél. 
 

Én is így próbálok csalás 
nélkül szétnézni könnyedén, 
ezüstös fejsze-suhanás 
játszik a nyárfa levelén. 
 

A semmi ágán ül szívem, 
kis teste hangtalan vacog; 
köréje gyülnek szeliden 
s nézik, nézik a csillagok. 

József Attila 
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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, Rákóczi út 80.  
AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ VÁLTOZOTT!  

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

Telefon: 06-30/990-5327  
E-mail: ercsi@vertikalrt.hu 

 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS  
IDŐPONT-EGYEZTETÉS 

Telefon: 06-25/436-535  
E-mail: dunanett@dunanett.hu 

Honlap: www.dunanett.hu  

MOL NYrt. – Értesítés nagyleállásról 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

A Mol Nyrt. a tavasszal esedékes munkálatokkal kapcsolato-
san az alábbiakról értesítette önkormányzatunkat: 
 

„Ezúton tájékoztatjuk, hogy a MOL Dunai Finomító több 
üzemét időszakosan leállítjuk a 2021. évi tervezett tava-
szi nagyjavítások keretében.  
 

A leállást megelőző napokban (március 29–április 10.) és 
az üzemek újraindítása alatt (április 26–május 10.) több 
olyan technológiai tevékenységet fogunk végezni, ame-
lyek a környező településeken éreztethetik hatásukat.   
 

Az üzemek leállítása, indítása látványos fáklyázással (füsttel, 
fénnyel), gőzfejlődéssel, valamint esetenként kellemetlen 
szaghatással, esetleg zajjal járhat Százhalombatta térségé-
ben. Természetesen mindent megteszünk annak érdeké-
ben, hogy a kellemetlen szag és zaj a lehető legrövidebb 
ideig és minimális mértékben zavarja a lakosságot.  
 

A nagyjavítások ideje alatt karbantartó saját kollégáink és külső 
alvállalkozóink egészségére és biztonságára kiemelten figye-
lünk. A pandémiás helyzetre való tekintettel rendkívüli jár-
ványügyi óvintézkedésekkel készülünk a karbantartási idő-
szakban, azért, hogy mind a környezetünkben élők, mind a 
DUFI területén dolgozók egészségére maximálisan vigyázzunk. 
Kollégáinkat heti kétszer, a területen dolgozó külsős alvállalko-
zóinkat ütemezetten szűrjük Covid-teszttel, szakképzett egész-
ségügyi személyzet bevonásával. Nagyon szigorú protokollt 
követünk: a fertőzött kollégákat azonnal kiemeljük a munkakör-
nyezetből, és kontaktkutatást indítunk, a helyszínen pedig fertőt-
lenítő takarítást végzünk. Zárt munkahelyeinken folytatjuk a heti 
rendszeres preventív pandémiás takarítást. Dolgozóinknak biz-
tosítjuk a védekezéshez szükséges orvosi maszkokat, a nagy-

számú interakciót igénylő munkakörökben pedig az arcvédő 
plexi pajzsokat is. A területen dolgozó nagy létszámú csapatok 
étkezését mozgó hideg/meleg büfékkel és telepített kantin kon-
ténerekkel oldjuk meg, ahol korlátozzuk és ütemezzük az egy 
időben étkezők számát. A távolságtartásra, valamint a folyama-
tos kéz- és felületfertőtlenítésre fokozottan figyelünk. Ahol az 
üzletfolytonosság szempontjából a munkavégzés nem igényel 
fizikai jelenlétet, kollégáink távolról, otthonról dolgoznak. Mind-
ezeken túl a munkavállalók hozzátartozóinak egészsége is fon-
tos számunkra, nekik kedvezményes antigén és/vagy PCR tesz-
telési lehetőség áll rendelkezésre.  
 

Az időszakos karbantartás az üzemeink biztonságos üzem-
menetét szolgálja, annak érdekében, hogy az ország számá-
ra stratégiai fontossággal bíró üzemanyag ellátást a Dunai 
Finomító a jövőben is folyamatosan és zavartalanul biztosíta-
ni tudja. Számítunk megértésükre ebben az időszakban.  
     A MOL a felmerülő esetleges lakossági kérdések, felveté-
sek megválaszolására a tavaszi nagyjavítás ideje alatt is 
rendelkezés áll. Környezetvédelmi szakembereink telefonon 
vagy e-mailben beérkező bejelentéseiket, kérdéseiket kivizs-
gálják és megválaszolják. Lakossági Call Center elérhető-
ségeink:  
     Hívjon minket a 06-23/55-11-66 számon, ahol üzenetrög-
zítő fogadja hívását!  
     Írjon nekünk a dunaifinomito@mol.hu e-mail címre.  
      

Mindannyiunk számára rendkívüli időszakot élünk át, számos 
nem várt körülménnyel, viszont jóval több eszköz van a ke-
zünkben, mint egy évvel ezelőtt, és azt is megtanultuk, hogy 
odafigyeléssel, együttműködéssel, kölcsönös felelősségválla-
lással túljuthatunk ezen.” 
 

Megértésüket és türelmüket köszönjük! 
 

 Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
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Tájékoztató lakossági használt sütőolaj-
begyűjtési pontokról 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormány-
zat a Biotrans Kft.-vel kötött szerződés keretében a lakos-
sági használt sütőolaj begyűjtése érdekében egy-egy gyűj-
tőedényt helyezett el a Ráckeresztúri Mosoly Óvodában 
és a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal melletti par-
koló területén a környezettudatosság erősítése érdeké-
ben. 
 

A gyűjtés 240 literes, rendszeresen tisztított és karban 
tartott, kulturált megjelenésű gyűjtőben történik. Lezárt 
PET-palackban vagy zárt befőttesüvegben a gyűjtőbe 
kell helyezni az olajat, önteni nem kell, így 
„cseppmentes” a rendszer, nem áll fenn a kiömlés veszé-
lye. A gyűjtő cég előre egyeztetett időpontban, rendszere-
sen és igény szerint biztosítja az elszállítást és az edé-
nyek cseréjét. 
A gyűjtőedénybe egyéb más hulladékot elhelyezni 
nem szabad! 
 

A szolgáltatás díjmentes, a partnereket semmiféle pénz-
ügyi kötelezettség nem terheli. A gyűjtőcég minden hasz-
nosítható begyűjtött kilogramm sütőolaj után 25 forint visz-
szatérítést ad egy, az önkormányzat által megjelölt szer-
vezetnek, így a környezetvédelmi előnyök mellett a telepü-
lés némi bevételhez is juthat, mellyel saját intézményeit 
támogathatja. Az összegyűjtött olajat 100%-ban újrahasz-
nosítják: a feldolgozás során bioetanol készül belőle. A 
gyűjtést 100%-ban hazai tulajdonú cég bonyolítja.  
 

Magyarországon a háztartásokban évente több tízezer 
liter sütőolajat és sütőzsírt használnak fel, mely egy része 
a lefolyókba, szemétgyűjtőkbe és a természetbe kerül. A 
többször felmelegített sütőolaj és sütőzsír rákkeltő és toxi-
kus anyagokat tartalmaz, mely a háztartásból kikerülve 
hatalmas károkat okoz. Egyetlen liter használt sütőzsira-
dék 1 millió liter ivóvizet képes fogyasztásra alkalmatlanná 
tenni.  
     A csatornahálózatba kerülő olaj alacsony hőfoka miatt 
a csatornafalra tapad. Erre további szennyeződések ra-
kódhatnak rá, csökkentve ezáltal a lefolyócsövek áteresz-
tő képességet, mely akár dugulásokhoz vezethet.  
     A használt sütőolaj jó tápanyag a kártevőknek, a csótá-
nyok – esetleg patkányok – elszaporodásához vezethet.  
A földbe és az élővizekbe jutva súlyos környezeti károkat 
okoz. Elégetése esetén rákkeltő anyagok kerülnek a    
levegőbe.  
     A szennyvíztisztító-művekbe kerülve az olaj leterheli a 
rendszert, a tisztítás jelentős többletenergiát és nagyobb 
igénybevételt okoz.  
 
A használt sütőolaj sűrűbb gyűjtőpontos begyűjtése a  
hazai települések nagy részében még megoldatlan.  
 
A lakosság körében keletkező használt sütőolaj szelektív 
gyűjtésének előnyei:  

• a szolgáltatás ingyenes;  
• a térítésmentesen kiépíthető 
sűrűbb gyűjtőpont-hálózat lehetővé teszi, hogy a lakosság 
kényelmesebben, gyorsabban jusson a leadási lehetőség-
hez, mely a „gyűjtőkedvet” növeli;  
• a csatornahálózat terhelése kisebb lesz, csökken a   
duguláselhárításra és javításra költött összeg;  
• a szennyvíztisztítók 
terhelése és meghibá-
sodási esélye csök-
ken, ezáltal a közszol-
gáltatás kisebb költ-
séggel működik;  
• csökken az élővizek 
terhelése, mert a víz-
színen nem jelenik 
meg az oxigén bejutá-
sát megakadályozó 
olajréteg;  
• 1 liter szelektíven 
gyűjtött olajjal 1 millió 
liter ivóvizet „ment-
hetünk meg”;  
• csökkenhet a kártevők irtására költött összeg;  
• a szemétlerakók mentesülnek a nehezen lebomló 
anyagtól;  
• a talajflóra mentesül az anyag okozta károsodástól;  
• a „cseppmentes” technika során a gyűjtő környékét nem 
szennyezi be az anyag; a leadott sütőolajat eredeti      
csomagolásban vagy befőttesüvegben kell a gyűjtőbe 
helyezni;  
• városiasabb területeken akár lakóközösségek is igényel-
hetnek kisebb gyűjtőedényeket, ekkor a társasházakkal áll 
kapcsolatban a gyűjtőcég.  
 

További információ, gyűjtőpont-telepítés: Cserháti 
László, 06-30/689-5728, dunakanyar@cserha.hu 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

ÖKOPERCEK 

Tisztelt Ráckeresztúriak!                
 

Adójuk 1%-ával segíthetnek a települé-
sen működő civil szervezeteknek. Kér-
jük, a bevallás elkészítésekor ne feled-
kezzenek el a helyi egyesületekről. (A szervezet adószá-
mát kell a rendelkező nyilatkozaton feltüntetni.) 
 

Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány 
Adószám: 18489509-1-07 

 

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

 

Szív Csücske Alapítvány 
Adószám: 18731349-1-07 

 

Református Rehabilitációs Alapítvány 
Adószám: 18492415-1-07  



6                                                                                                                                  2021. április 

 

Kertészkedés, húsvétvárás 
 

A vírushelyzet miatt óvodánk 2021. március 8-tól ügyeleti rendszerben működik. Az ügyeleti időszak alatt is 
volt feladatuk a pedagógusoknak. 
     A gyermekfelügyelet mellett dokumentálásokkal, kertgondozással, kertünk veteményezésre való előkészí-
tésével, az Iskolakert pályázat során kapott magok elültetésével (Magbankos pályázat), palántázással, folya-

matos takarítással, fertőtlenítéssel, óvodai bútorok, játé-
kok selejtezésével, függönyvarrással, felújítási munkák-
ban való részvétellel, helyiségek tisztító festése utáni 
takarítással foglalkoztak az óvodai dolgozók 
(óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, dajkák) 
az intézményben. 
     Pályázatírásban is részt vettünk. Ilyen volt a Mag-
bankos pályázat, Happy-hét (a víz világnapja alkalmából 
meghirdetett) pályázat-rajzpályázat. 
     A Happy-hét pályázatra kreatív alkotások készültek 
az ügyeletbe járó gyermekek által (témája: „Álmaim vi-
zespohara”). IKT-eszköz segítségével videofilmet vetí-
tettünk a gyerekeknek a víz körforgásáról, beszélget-
tünk a növények öntözéséről, a víz fogyasztásáról, és 

még sok más tevékenységet is végeztünk ezen a héten, amelyekben a gyerekek nagy örömmel vettek részt. 
     A húsvéti ünnepek előtt a gyerekekkel beszélgettünk a húsvéti hagyományokról, szokásokról. A folyosón 
közösen díszítettük fel a barkából készült tojásfánkat. 

Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető 

MOSOLY HÍREK 

 

 
 

Facebook: Ráckeresztúr Község Önkormányzat hivatalos oldala 

Készítsünk sziklakertet! 
 

A sziklakertben változatos élőhelyekről származó, hasonló igényű növénye-
ket tarthatunk együtt. Ahhoz, hogy a sziklakert tetszetős legyen, és megfele-
lő élőhelyet biztosítson a növények számára, gondosan kell megválaszta-
nunk a helyet, előkészíteni a területet, majd megépíteni a sziklakertet. A 
magas hegyekből való növények érzékenyek a talaj túlzott felmelegedésére, 
ezt a nagyobb 
méretű kövek 
megakadályoz-
zák. A perzselő 
napsütést nem 

tűrő növényeknek egy nagyobb kő árnyékában, vagy ha nagy a 
sziklakert, akkor annak árnyékos északi vagy keleti oldalán 
alakíthatunk ki megfelelő otthont. 
     A célnak bármilyen talajú kert megfelel, de a laza, jó vízve-
zető képességű talaj a legelőnyösebb. A lejtős területek általá-
ban tökéletesek egy sziklakert számára, különösen akkor, ha 
déli fekvésű lejtőnk van. Kerüljük a fagyzugos, erősen szeles, 
huzatos helyeket. Egy sziklakert építése ideális megoldás a kellemetlen lejtők hasznosítására, ahol a fűnyírás vagy a talajke-
zelés nehézkes lenne. 
     Jók a vulkanikus kőzetek, a gránit, a bazalt, az andezit, és az üledékes kőzetek is, a mészkő, a dolomit, kivéve, ha mész-
kerülő növények is lesznek a sziklakertben. A homokkő is megfelelő. A látvány szempontjából fontos, hogy a kövek színe 
egységes legyen. A legszebbek a természet által koptatott darabok. Apró kavicsokból nem lehet szép sziklakertet építeni, 
inkább nagyméretű köveket válasszunk. A kövek lehetnek különféle formájúak. 
     Sziklakertben jól mutatnak a tűlevelű örökzöldek, a törpecserjék, a hagymás évelők, a törpe virágzó évelők, az egynyári 
növények. A szép sziklakert titka a rendszeres ápolás.  

Felhívás: sziklakertjükről küldjenek fotót, a legszebbeket a lapban közzétesszük! 

Fotók: balkonada.cafeblog.hu 
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Happy-hét a suliban 
 

Iskolánk igazgatónője 2017 tavaszán kapott egy levelet az 
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézettől, melyben a Happy–hét, azaz a magyarországi 
vízfogyasztást népszerűsítő program csatlakozásához való 
lehetőségre hívták fel a figyelmét. Ezt a levelet továbbította 
nekem mint természetismeretet tanítónak és a földrajz–
biológia szakos kolléganőnek.  
     Megnéztem az OGYÉI honlapján, hogy pontosan miről is 
szól ez a projekt. Sajnos én is azt tapasztalom, hogy egyre 
több az elhízott gyerek. A sok sportolás mellett fontosnak 
tartom a megfelelő folyadék bevitelét, így úgy gondoltam, 
szívesen csatlakoztatnám az iskolánkat, hogy mi is felhívjuk tanulóink figyelmét a vízivás fontosságára, a vizeink vé-
delmére, tiszteletben tartására.  Ezért én örömmel vállaltam ezt a feladatot; mint koordinátor regisztráltam az iskolán-
kat, és azóta minden évben részt veszünk benne. 
     Idén március 22-től 26-ig tartott, kicsit másképpen, ugyanis online formában kellett megvalósítanunk. Az alsós taní-
tó néniket kértem meg, hogy segítsenek, így mindenki a gyerekek bevonásával hozzájárult valamilyen formában. 
Nemcsak az alsósokat, hanem két felsős osztályt, a hatodikat és a hetediket is bevontuk. Ahhoz, hogy a Happy-hét 
sikeres legyen, nagyon sok ingyenes feladatot, óravázlatot, plakátot, szórólapot, pályázati lehetőséget nyújt az 
OGYÉI. Ezeket: a www.ogyei.gov.hu/happy honlapról 
lehet letölteni. 
     Feladatok, melyeket végrehajtottunk: 
A víz világnapja alkalmából (március 22.) rajzokat, fogal-
mazást, online feladatot készítettek a tanulók, és kisfilmet, 
prezentációt néztek a víz fontosságáról. 
     Az online órákat vízivással kezdtük, melyet nagyon 
élveztek. A testnevelés órákat különböző vizes feladatok-
kal oldottuk meg, mint például lábbal labdák átrakása 
egyik tálból a másikba, erőpróba két üveg ásványvizes 
palackkal. 
     Eddig az iskolában kijelöltünk vízizsarukat, akiknek az 
volt a feladatuk, hogy ellenőrizzék társaik vízivását, ha 
kellett felszólították őket a víz fogyasztására. Idén bárki, 
aki készített magának vízizsaru jelvényt, vízizsaru lehetett, 
de most nem a társaikat, hanem a családtagjaikat kellett 
ellenőrizniük. 
     Irodalomórán egy vízzel kapcsolatos szöveget kellett 
elolvasniuk, majd hozzá online feladatot megoldaniuk. 
     Természetismeret órára online szókeresős feladatot 
kaptak. Informatikaórára plakátot készítettek. Technika-
órára zoknipolipot, saját vizespoharat, kulacsot gyártottak 
otthoni eszközökből. 
     A tanulók a munkáikról fotót, videót küldtek a tanító 
nénijüknek, akik továbbították nekem. A visszaküldött 
képek és videók alapján, úgy gondolom, hogy az iskola 
tanulói lelkesen fogadták a vízfogyasztást népszerűsítő 
hetet, és örömmel oldották meg a feladatokat. Az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján úgy érzem, hogy vannak gyere-
kek, akik szívesebben fogyasztanak vizet, mint cukros 
üdítőt. Időközben iskolánk folyosóján és udvarán egy pá-
lyázatnak köszönhetően ivókutak lettek felszerelve, mely-
ből szintén szívesen isznak a gyerekek. 
     A projektet rövid összefoglalóval zárom, melyet fényké-
pekkel illusztrálva elküldök az OGYÉI-nek. Köszönöm a 
kollégáim, a szülők és a gyerekek munkáját! 
  

Rozgonyi Evelin 

Hírek az iskolából 
 

Az idei tanévre sajnos ismét a pandémiás helyzet nyomja 
rá a bélyegét. A sok egyéb korlátozás mellett az iskolai 
beíratás is online módon valósulhat meg. 
     Az erről szóló hirdetmény az iskola bejáratánál, a bol-
tokban és az iskola facebook oldalán is megtalálható.  
  Minden tanórán kívüli rendezvényünk elmaradt, így az 
Iskolanyitogató foglalkozásainkat sem tudtuk megtartani. 
Ezért Pintér Piroska alsós munkaközösségvezető, tanító 
néni készített egy kis összeállítást, melyet a https://
www.facebook.com/Ráckeresztúri-Petőfi-Sándor-Általános
-Iskola-151549258368087/ linken tekinthetnek meg az 
érdeklődők. 
     A kis videót ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek az 
iskolában folyó munka iránt, és nincs alkalmuk betekinteni 
az iskolai életbe. 
     Itt szeretnénk megköszönni polgármester asszonynak, 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dórának, Lisziné Hunyadi Haj-
nalka alpolgármester asszonynak, hogy nehéz helyzetünk-
ben bármikor fordulhatunk hozzájuk segítségért.  
     Örömmel tudatjuk, hogy a Dunaújvárosi Tankerületi 
Központtól kaptunk engedélyt építési anyag vásárlására, 
mellyel az iskola Szent János téri épületét valamelyest 
szebbé tudjuk tenni. Az anyag a „legjobbkor” érkezett, mi-
kor Pollák Csilla iskolatitkár egyedül tartózkodott az iskolá-
ban, a szállító pedig letette az anyagot az épület elé a jár-
dára. Kiss Anita pedagógiai asszisztenssel kezdtek cipe-
kedni, majd pár perc múlva kérésünkre Dienes Gábor és 
Scheszták Kornél sietett segítségünkre. Köszönjük ezúton 
is, hogy azonnal segítségünkre siettek! Az amúgy is nehéz 
időkben nagyon jólesnek az ilyen aprónak tűnő, mégis 
sokat jelentő gesztusok! 
     Bízunk abban, hogy április végére visszatérhetnek a 
gyerekek az iskolába, és a megszokott módon fejezhetjük 
be a tanévet! 
     Vigyázzanak magukra és egymásra! 

Gergics Mihályné intézményvezető 
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Freskók, portrék, életképek 
Id. Éber Sándor festőművész munkásságáról 

 

A kistelepülések ritkán büszkélkedhetnek nevezetes művésszel, sportolóval, 
politikussal, irodalmárral. Holott igenis előfordult már a történelemben, 
hogy – Ady Endrét idézve – valaki az Értől indult el, s eljutott a szent nagy 
Óceánig. Ha valaki körülnéz Ráckeresztúron, talán azt mondja, ugyan, hisz 

ez csak egy falucska, épp olyan, mint a 
többi száz meg százezer. De mégsem! 
Áll itt egy kétszáznegyven esztendős, 
különleges Szent László-ábrázolással 
díszített Szentháromság-szobor, mely 
már a megyei értéktár része, s idetarto-
zik a világrekorder magyar tarka,     
Auguszta 26 története is (ami szintén 
Fejér megyei érték lett) vagy épp a dél-
után három órai harangszó, ami szin-
tén egyedülálló hagyomány az ország-
ban. Éltek, élnek itt még néhányan, 
akik értéket teremtenek, és értéket 
őriznek, s akiknek szívügyük a telepü-
lés múltja és jelene. 
     A helyi értéktár bizottság idén feb-
ruárban vette föl az értéktárba id. Éber 
Sándor festőművész munkásságát. A művész Ráckeresztúron született 
1878. június 6-án Éber Márton kántortanító és Pápay Anna harmadik gyer-
mekeként. A szülők az első gyermek halála után a másodikat fölajánlották 
a Jóistennek, vagyis ha őt megtartja, akkor majd papnak adják. Így lett. Az 
1873-ben született Éber Géza az egyház szolgálatába állt, bár művészi te-
hetsége vélhetően erősebbnek bizonyult. A korabeli sajtóban több cikk 

olvasható arról, hogy figyelemre méltó koncerteket adott, sőt, úgy tudjuk, tehetségére Liszt Ferenc is felfigyelt, 
aki Szekszárdon hallotta játszani zongorán Éber Gézát. A Tolnamegyei Közlönyben olvasható, hogy „már mint kis 

gyermek néhai Augusz báró meghívására 
Liszt Ferenc előtt is játszott”, s „a nagyte-
hetségű zongoravirtuóz később több alka-
lommal koncerteken ragyogtatta tehetségét, 
és számtalanszor játszott meghívásra jóté-
kony célra.” A fiatalember nyilván meg 
akart felelni egyházi kötelezettségeinek is, s 
ahogy mondani szokás, két végén égette a 
gyertyát. Fiatalon halt meg, életének negy-
venharmadik, áldozópapságának huszadik 
esztendejében. 
     A családban a művészi tehetség több-
szörösen megmutatkozott. Géza öccse, 
Sándor előbb Pécsett elvégezte a tanítókép-
zőt, „kitűnően megfelelt” minősítéssel nép-
iskolai tanító lett, majd 1896-tól a főváros-
ban, az Országos Magyar Királyi Mintarajz-
iskola és Rajztanárképzőben (a mai Képző-
művészeti Egyetem elődje) folytatta felsőfo-

kú tanulmányait. Négy éven át a magyar fes-
tészet egyik kiemelkedő alakja, Székely    
Bertalan volt a mestere, akitől nemcsak ala-
posságot tanult, hanem – miként Mészáros 

Fülöp írja a Művészet című folyóiratban – „nagy tanítómestere bensőséges szemléletből fakadó piktúrája mellett 
annak szellemisége is mélyen hatott rá”. Id. Éber Sándort elsősorban a freskófestés vonzotta már a főiskolán is, 
s az ehhez szükséges mesterségbeli tudást igen jól elsajátította. � 

ÉRTÉKMÉRŐ 

Éber Márton, Pápay Anna és  
gyermekeik, Géza és Sándor 

Id. Éber Sándor 1901-ben, a fotó 
Kiskunfélegyházán készült 

Az Éber család (ülnek: Éber Anna, Éber Erzsébet, id. Éber Sándorné 
Bartsch Julianna, id. Éber Sándor, Éber Margit;  

állnak: Éber Géza, ifj. Éber Sándor, Éber Gyula, Éber László) 
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� Rajztanárként előbb Kiskunfélegyházán, majd 
Sárospatakon tanított, 1902-ben került saját kéré-
sére Bajára, ahol negyvenöt évet élt és alkotott. A tanítóképzőn jó peda-
gógusként lelkesen adta át tudását a fiataloknak, akik szerették, tisztelték, 
különleges egyénisége vonzotta a diákokat. Vendégszerető házában szí-
vesen fogadta barátait, művésztársait. Megfordult nála Déry Béla, Elek 
Artúr, Ernst Lajos, Lázár Béla, Tornyai János, de nem kerülte el házát 
Nagy István és Rudnay Gyula sem. Tornyaival rendszeresen levelezett, s 
nemcsak szakmai, hanem magánéleti kérdéseket is megosztottak egymás-
sal, s miként a levelek aláírásából kitűnik, igen bensőséges viszony alakult 
ki kettejük között. Tornyai hol „öreg Jankód”-ként, hol „holtig hálás 
híved”-ként, hol pedig „Jankó de Tornyai”-ként köszön el barátjától.  
     Id. Éber   
Sándor nemzet-
közi ösztöndíjjal 
Rómában tanul-
mányozta a fres-
kófestészetet, ott 
alakult ki egyéni 
stílusa is. Haza-
térve számos 
település templo-
mában alkotott, 
igen nagy munka-

bírással. Lánycsókon, Szászváron, Béregen, Hajóson, 
Dusnokon, Nagykanizsán, Kelebián, Hercegszántón, 
Pellérden, Bácsborsódon, Katymáron, Madarason,    
Tolnán, valamint Budán és Pécsett is megtalálhatók munkái, melyekre egyaránt jellemző a napfényes táj s a nép 
köréből választott figurák. Ábrázolásmódja nem modoros, nem konvencionális, sokkal inkább dekoratív és  
realista. A már idézett Mészáros Fülöp szerint ha elmélyülten figyeljük az Éber-alkotásokat, „megejtően halk 
szerénység nyilatkozik meg előttünk. Művei megfelelnek a művész tudatosan használt eszközeinek és céljainak. 
Munkái nem pusztán esztétikai élményt, de tisztult etikai lényeget 
nyújtanak”. Az Éber-freskók egyediek s lenyűgöző hatásúak, elég, ha 
csak például a pécsi Szent Ferenc-templomban látható freskókra gon-
dolunk (Szent Ferenc naphimnuszára vagy a Szent Antal-ábrázolásra, 
amint a halaknak prédikál), de legkiemelkedőbbek között említhetjük 
a bajai plébániatemplom nagyméretű Jézus-oltárképét és a dusnoki 
Szent Fülöp és Jakab apostolok-templom olaj oltárképét is.  
     Id. Éber Sándor szívesen festett portrékat is. Ihletadó múzsája 
felesége, Bartsch Julianna volt, híresek önarcképei is, de művészbará-
tairól – Dezső Alajosról, Nagy Istvánról, Tornyai Jánosról, Fülep  
Lajos művészettörténészről, Rózsahegyi Kálmán színművészről – is 
készültek arcképek, sőt egy alkalommal elkészítette a Bajára látogató 
Mécs László költő portréját. Megrendelésre is festett, többek között a 
kalocsai érsek megbízásából 1931-ben XI. Pius pápa nagyméretű 
portréját, gróf Bethlen István miniszterelnök, Borbíró Vojnics Ferenc 
bajai polgármester arcképét. Halála napján, 1947. december 15-én is 
dolgozott: befejezte dr. Geringerné portréját, kerékpáron elvitte a 
megrendelőnek, majd rosszul lett, s földi élete véget ért. A bajaiak és 
most már a ráckeresztúriak is tisztelettel őrzik emlékét. 
     A cikk megírásához értékes segítséget kaptam Éber Annától, a 
bajai Éber-emlékház munkatársától, aki id. Éber Sándor dédunokája. 
Ezúton is hálásan köszönöm a képeket, fotókat, s bízom benne, hamarosan szabadtéri kiállítást rendezhetünk 
id. Éber Sándor alkotásaiból itt, Ráckeresztúron is. S ha majd már lehet, aki teheti, látogasson el Bajára, s keres-
se föl az Éber-emlékházat a Jókai utcában. 

Gajdó Ágnes 
Fotók: Éber-emlékház, Baja 

 

(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2021. március 12-i számában.) 

ÉRTÉKMÉRŐ 

Id. Éber Sándor és felesége,  
Bartsch Julianna 

Naphimnusz (pécsi Szent Ferenc-templom, 1933) 

Id. Éber Sándor: Feleségem (1910) 
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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 

AJÁNLJA FEL ADÓJA EGYIK 1%-ÁT 
VALAMELY EGYHÁZNAK!  

 

A Magyar Katolikus Egyház  
technikai száma: 0011.  

 

A Magyarországi Református Egyházé: 
0066. 

  

A Magyarországi Evangélikus Egyházé: 
0035 

 

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: NAV.GOV.HU 
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A herevizsgálat fontosságáról 
 

Hogyan, mikor és miért szükséges az önvizsgálat?  
 
A márciusi Hírmondó Fő az egészség! című rovatá-
ban a nőké volt a főszerep. Az áprilisiban a férfiak 
figyelmét szeretném felhívni az önvizsgálat fontossá-
gára saját egészségük érdekében. Talán kevesebb 
szó esik a férfi önvizsgálat jelentőségéről, de ugyan-
olyan súlya van, mint a nők esetében. 
     Legtöbbször a férfiak saját maguk fedezik fel, 
hogy heréjükön valami elváltozás történt. A rendsze-
res önvizsgálat alatt vagy csak egy szimpla fürdés 
utáni törölközés közben is fény derülhet problémára. 
     A hererák szerencsére ritkább, mint az emlőrák, 
viszont fiatal korban – 20–39 év között – a leggyako-
ribb az előfordulása. Ahhoz, hogy jól gyógyítható le-
gyen, elengedhetetlen a korai felismerés. 

     Mielőtt min-
denki pánikba 
esne, nem min-
den elváltozás 
rosszindulatú, 
azonban érde-
mes figyelem-
mel kísérni a 
herék állapotát.  
     Saját ma-
gunk megnyug-

tatása érdekében minden felfedezett elváltozást érde-
mes szakembernek megmutatni. A szakorvos által 
elvégzett vizsgálatok tudják pontosan meghatározni, 
hogy rosszindulatú vagy jóindulatú elváltozásról van 
szó, pl. ciszta, zsírmirigy vagy nyirokcsomó-
megnagyobbodás. Szerencsére a hererák gyógyítása 
a legeredményesebb a daganatok közül. 
 
     Mi utalhat a hererák megjelenésére? 

– kemény csomó megjelenése a here elülső vagy 
oldalsó felszínén, 
– fájdalom vagy kellemetlen érzés a herében 
vagy a herezacskóban (a hererák a korai szaka-
szában nem okoz komolyabb fájdalmat!), 
– szokatlan különbség a két here között, 
– nehéz vagy húzó érzés a herezacskóban, 
– tompa fájdalom az alhasban, ágyéktájon vagy a 
herezacskóban. 

 

A vizsgálatok kapcsán sokakban felmerülhet a 
kérdés: Mikor? Hogyan? Rendszeresen vagy csak 
amikor eszembe jut? – Érdemes-e az önvizsgála-
tot elvégezni.  
 

Cikkemben ezen kérdésekben szeretnék segíteni. 

Mikor? Ahogy sok esetben szokták mondani nem 
elég korán kezdeni a vizsgálatot. Ezért már java-
solt pubertás korban kezdeni, ezzel is hozzájárul-
va, hogy megismerjék a here alakját, formáját, 
normál szerkezetét. 
     A vizsgálatot minden hónapban érdemes für-
dés vagy zuhanyozás közben elvégezni, mikor a 
herezacskó izomtónusa laza, könnyen tapinthatók 
a benne lévő herék.   
Hogyan kell végezni az önvizsgálatot? A vizsgá-
lat két lépésből áll. 
     1. lépés – A tenyérre helyezett herezacskót 
könnyedén emelgetve, előbb az egész szervet, 
majd külön-külön hol az egyik, hol a másik herét 
kell mérlegelni. Nem rendellenes, ha az egyik 
here kissé súlyosabb a másiknál. Az a fontos, 
hogy észlelhető-e változás, hogy egyik vagy másik 
here a szokásosnál súlyosabb-e? 
     2. lépés – Óvatosan, a mutató- és a hüvelykujjal 
körbetapogatva mindkét herét ellenőrizni kell, hogy 
nem nagyobbodtak-e meg, illetve nem tapintható-e 
rajtuk valamilyen csomó. Ha esetleg rugalmas duzza-
nat észlelhető, az a herezacskóban lévő folyadékra 
utalhat. Ez valószínűleg nem hererák, hanem ún. víz-
sérv, ami egyszerűen kezelhető. Ha a heréket a hím-
vessző töve felé tapintja, kitapinthatja az ondóvezeté-
ket és a mellékheréket is. Azok, akik először vizsgál-
ják magukat, ezeket esetleg csomóként értékelhetik. 
Nem kell megijedniük! 
 

Az önvizsgálat lépéseiről képes tájékoztató található 
https://rakliga.hu/blog/a-here-oenvizsgalata/ oldalon. 

 

     Cikkünk apropója, hogy felhívjuk a figyelmet 
az önvizsgálat fontosságára. 

 

Az időben felfedezett hererák gyógyítható! 
 

Peszter Zsuzsanna védőnő 
A kép forrása: antibiotikumnelkul.hu 
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Gondolatébresztő… 
 
 
 
 

„A betegségek és a súlyos sérülések a 
betegeket sokszor úgy sodorják maguk-
kal, mint egy katasztrofális földcsuszamlás. Úgy 
érzik magukat, mint aki csapdába esett, magá-
nyosan és egyedül. Az emberi törődést kifejező 
érintés lehet az egyetlen dolog, ami biztonságot 
és reményt nyújt a számukra. Amikor megérint-
jük a betegeket, ők is ugyanúgy megérintenek 
minket. Ezekben a pillanatokban rádöbben az 
ember, hogy nincs egyedül a félelmeivel és a 
szenvedésével, sem betegként, sem pedig szak-
emberként.” 
 

(Robin Youngson) 



12                                                                                                                                  2021. április 

 

A böjt vége, húsvét 
ünnepe 

 

A húsvét a kereszténység 
legnagyobb ünnepe, Jézus 
keresztre feszítése után – a 
harmadik napon, vasárnap 
feltámadt. Kereszthalálával 
megváltotta minden ember 
bűnét, feltámadásával pedig 

győzelmet aratott a halál felett. A valláson kívül a húsvét a 
tavaszvárás ünnepe is, egybeesik a tavaszi nap-éj egyen-
lőség idején tartott termékenységi, gazdag termést biztosí-
tani kívánó rítusokkal. Nagyjából időben ekkorra tehető a 
zsidó vallási ünnep, a pészah is, amely az egyiptomi fog-
ságból való szabadulás ünnepe, ezért nevezik a szabad-
ság ünnepének, hág háhérutnak is.  
     Nagypénteken, Krisztus szenvedésére és kereszthalá-
lára emlékezve szigorú böjtöt tartanak a hívők, akár evan-
gélikusok, akár a katolikus egyházhoz tartozók. Nagypén-
teken nem reggeliznek, ebédre aszaltszilvaleves (ezt kér 
Szabó Magda is férje részére Az ajtó című regényében 
Emerenctől), mákos tészta, este főtt tojás, kenyér kerül az 
asztalra. Rántás, és zsiradék sem kerülhet az ételekbe. 
Sokan ma is tartják a nagypénteki húsmentes étkezést, a 
legtöbben ilyenkor spenótot, főzelékfélét fogyasztanak, 
minél egyszerűbben elkészítve. De akad, aki másképp 
igyekszik gondolni ezekben a napokban a világ és a Meg-
váltó szenvedéseire.  
     A böjt lényege az önmegtartóztatás, ezért sokan nem 
csak a húsevésről mondanak le, hanem arról, ami a legin-
kább megköti őket: alkohol, dohányzás, édesség, de még 
facebook-böjtölőkről is tudunk. Húsvétvasárnaphoz tarto-
zik az ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére leta-
kart kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, 
tojás, sonka és bor volt. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, 
a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás pedig az újjászületés 
jelképe. Az egészben főtt tojás ugyanakkor a családi   
összetartást is szimbolizálja.  
     A magyar néphagyomány szerint a családtagoknak 
együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy ha 
valamikor eltévednének az életben, eszükbe jusson, hogy 
kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és mindig hazata-
láljanak. A kókonya a húsvéti eledelek összesített, régi 

magyar neve, a nagyböjt utáni evés-ivás örömére, a negy-
ven napig tiltott ételek újbóli szabad fogyasztásának para-
dicsomi állapotára utal. A zsidó hagyományban Jézus 
utolsó vacsorájának a széder este a megfelelője, amely-
nek központi étele a pászka, a kovásztalan kenyér. Krisz-
tus tanítványaival kenyeret és bort eszik, ezek az ő testét 
és vérét, elfogyasztásuk pedig az Új Szövetség létrejöttét 
jelképezik.  
     A kalácssütés szokása olyan időkből származik, amikor 
a böjt idején tilos volt a tej és a tojás fogyasztása is, így 
amikor a tilalom véget ért, örömmel gazdagították és avat-
ták ünnepivé ezekkel az alapanyagokkal a hétköznapi 
kenyeret.  
     A bárány ugyancsak Jézust jelképezi. Az Újszövetség 
itt is ószövetségi szimbólumokat visz tovább: Krisztus Is-
ten báránya, hiszen az emberiség megváltásáért érkezett 
a földre, és halt meg. A farsang idején levágott disznó 
lassú füstölésű sonkái éppen a böjt ideje alatt, annak vé-
gére készülnek el. Így lett a bárány a tavasz és a böjt után 
az első frissen vágott állat, a sonka pedig az éppen elké-
szült első füstölt hús.  

A húsvéti sonka melletti torma Jézus keserűségét, az ő 
szenvedését jelképezi. A tormának ősi-babonás jelentősé-
ge is volt, azért fogyasztották, hogy könnyfacsaró íze-
szaga a gonosz lelkeket elűzze, vagy hogy a szabadban 
való pihenéskor nehogy kígyó, béka, egér másszon a szá-
jukba. A tojás a termékenységen túl az életnek és az újjá-
születésnek is ősi jelképe – ahogy a tojásból új élet lesz, 
úgy támad fel Jézus a halálból. A tojást pedig azért festjük 
pirosra, hogy Jézus kiontott vérére emlékezzünk. 

 

Katona Anita 

 
 

Melyik növény levele látható a képen? 
 
 

Beküldési határidő: 2021. május 5.  
 

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

. 

A nyeremény a könyvtárban vehe-
tő át, ha majd újra nyitva lesz. Minden megfejtőnek gratulálunk!      
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Internet Fiesta 2021 
Programok az online térben 

 

A járványveszély miatt ebben az évben a meg-
szokottól eltérő módon szervezték meg ország-
szerte az Internet Fiesta című rendezvénysoroza-
tot. Minden program az online térbe került, s 
ehhez kapcsolódott a mottó is: Digitális írástudás 
– digitális tanulás – könyvtár. A ráckeresztúri 
könyvtári, információs és közösségi hely két ren-
dezvénnyel csatlakozott az országos program-
hoz.  
     A Legendás lázadó lányok című totó olyan kér-
déseket tartalmazott, amelyek egy-egy híres ma-
gyar történelmi nőalakhoz kötődtek. Aki kitöl-
tötte, észrevétlenül is új információkhoz jutott, 
új ismereteket tanult. A kérdések között szere-
pelt például, hogy melyik szent hercegnő legen-

dájához kapcsolódóan írt oratóriumot Liszt    
Ferenc, melyik sportágban diadalmaskodott 
Kronberger Lili, aki a magyar sport első világbaj-
noki aranyérmét szerezte 1908-ban, vagy hogy 
milyen névvel illették Sass Flóra Afrika-kutatót a 
kontinensen élők. Szóba került még többek kö-
zött Slachta Margit, Hugonnai Vilma, Molnár 
Mária misszionárius, Blaha Lujza, „a nemzet csa-
logánya”, Kanizsai Dorottya és Zrínyi Ilona is. 
Újdonság volt, hogy a tesztet online tölthették ki 
a játékosok.  
     Kézműves foglalkozás nehezen képzelhető el 
az online térben, itt inkább ötleteket lehet adni, 
elsősorban ahhoz, hogyan hasznosítsuk újra pél-
dául a papírgurigát vagy a műanyag palackot. A 
könyvtár közösségi oldalára felkerült videóból 
kiderült, miként lehet használt CD-ből halat ké-
szíteni néhány színes papír, ragasztó, olló és két 
kis mozgó szem felhasználásával. Majdnem 
olyan élethű, mint a mesebeli aranyhal, ami telje-
síti három kívánságunkat. 

gá 

Kalandok a kastélyban 
 

A cím sokatmondó és kétértelmű: 
Találj ki! Akár egy labirintusra vagy 
szabadulószobára is vonatkozhat, 
ugyanakkor fogós logikai feladványra 
– netán jelentheti azt: alkoss meg! Nos: 
a nyolc szerző jól kitalálta. Ügyesen 
bonyolítják a cselekményt, mindvégig 
izgalmas kalandokkal szórakoztatva 
az olvasókat. Az első részben – mely egy unalmasnak 
ígérkező osztálykirándulással kezdődik – néha túlságo-
san horrorisztikus minden, ennyi váratlan fordulatot, 
fantáziadús kreativitást nem várnánk egy lepukkant 
(pardon: ódon) kastély rozoga, kitérdelt mackógatyás 
gondnokától. Karcsi bácsi, a „borostás, ősz loboncú 
vénember” azonban túltesz mindenen és mindenkin. A 
második részben változik a helyszín, mások a szerep-
lők, de izgalmakban továbbra sincs hiány. 
     Mostanság egyre népszerűbbek a szabadulószobák. 
A virtuális térben évek óta kedveltek azok a játékok, 
amelyekben különféle tárgyakat összegyűjtve, kacifán-
tos feladatokat megoldva lehet kijutni egy-egy zárt he-
lyiségből/épületből, legtöbbször a logikára hagyatkoz-
va, de olykor váratlan és egészen egyedi összefüggések 
figyelembevételével. A lényeg: számít a jó megfigyelő-
képesség, a kiváló memória és persze a súrlódásmentes 
csapatmunka. 
     A Találj ki! helyszíne voltaképpen felfogható szürre-
ális szabadulószobának. A nyolc játékos feladata az, 
hogy különféle akadályokat leküzdve megoldják a rájuk 
mért feladatokat, annak érdekében, hogy a kastély szel-
lemeit kiengeszteljék. Tiszta Hitchcook… Ám a java 
ezután következik. A kastélyban ragadt szereplők elég 
bizarr feladatokkal találják szemben magukat, s becsü-
letükre legyen mondva, hogy igyekeznek jó képet vágni 
mindehhez. Nyolc diák, aki lemaradt az éjszakai túrá-
ról, amit osztályfőnökük, Dóra néni és kísérőjük,   
Szlopák tanár úr vezetett. A kastélyban maradt gyere-
kek kezdetben mintha idegenek lennének egymás szá-
mára. Egy osztályba járnak, de alig ismerik egymást. 
Címkét aggattak a másikra, így lett Angi a kényeskedő 
divatmániás, Lilili az álmodozó művészlélek, Vilma a 
wifi- és kütyüfüggő, Döme az ész, Bakó Kitti az atléta, 
Pinyő, azaz Pinyédi Lacika a bajkeverő rosszfiú, Rober-
tó a sármőr, Zénó a klausztrofóbiás kocka. A kénysze-
rű együttlét mindent megváltoztat, s hőseink előbb-
utóbb megismerik egymás érzéseit, erényeit. A küldetés 
teljesítéséhez ugyanis mindenkire szükség van. Össz-
hang, tervszerű cselekvés hiányában elbuknának, s ki 
tudja, mit tennének velük a kastély szellemei. […] 

GÁ 
 
(Részlet a Dávid Ádám–Finy Petra–Gévai Csilla–Kertész Erzsi–Majoros 
Nóra–Mészöly Ágnes–Miklya Anna–Nyulász Péter Találj ki! című regényé-
ről az Élet és Irodalom 2021. február 26-i számában megjelent írásból. A 
kötet és folytatása megtalálható a könyvtárban.)  
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Csom István kitüntetése 
 

Csom István olimpiai bajnok sakkozót, nemzetközi sakk-
nagymestert a járásunk sakk iránt érdeklődő polgárai jól 
ismerhetik. A mester kiváló kapcsolatot ápol a MartonVál SC 
csapatával. Rendszeresen vesz részt Martonvásáron a 
Pammer Endre Emlékversenyen díszvendégként. A magyar 
sakksport nemzetközi rangját erősítő és a sportágat világ-
szerte népszerűsítő, kivételesen eredményes sportolói, vala-
mint sikeres edzői pályafutása elismeréseként a Magyar 
Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült. Valóban 
rá is szolgált az elismerésre. Hiszen egyéniben is eredmé-
nyes volt, amit jól mutat, hogy nemzetközi mesteri és nagy-
mesteri címet is szerzett. Egyéni Európa-bajnokságot is 
nyert. A legmagasabb Élő-pontszáma pedig 2645 volt, ami a 
világranglista 39. helyét jelentette. Legnagyobb sikereit 
azonban csapatban érte el. A magyar csapattal Európa-
bajnokságokon két bronz és három ezüstérmet szerzett. 
1970-ben, 1972-ben és 1980-ban olimpiai ezüstérmet nyert. 
1978-ban pedig olimpiai bajnok is lett a magyar válogatottal. 
Ezek mellett mesteredzőként is tevékenykedett, segítve az 
utána következő sakkozó nemzedékek fejlődését. Tizenöt 
évig töltötte be a Széchenyi kör elnöki posztját. Ezen munká-
inak elismeréseként kapott már korábban Maróczy-díjat, és 
kiérdemelte a Széchenyi Társaság díját is. Életművét méltán 
ismerték el a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetéssel 
is. Köszönjük a mesternek, amit a magyar és beleértve a 
martoni sakkozásért tett, és gratulálunk az elismeréshez!  
     Folytatódik feladványfejtő játékunk. Örömmel tapasztal-
juk, hogy egyre többen csatlakoznak a játékhoz. Ezúttal nem 
mattot várunk, hanem „csak” vezérnyerést. Világos három 
lépésben lenyerheti a sötét vezért, ha jól teremti meg az 
összhangot a támadó futó és huszár között. Mi lenne a meg-
felelő lépéssorrend annak érdekében, hogy a vezérnyerés-
sel döntő fölénybe kerüljünk? 

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

Bakacs János MartonVál SC 

SAKK-SAROK 

AZ ÖN ADÓJÁNAK  
1%-A FONTOS NEKÜNK! 

 

Akkor is, ha Ön szerint az csak néhány    
forint. Ezek a forintok a Martonvásári    
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél nagyon  
fontos célokat támogatnak, ezzel segítve  
önkéntes tűzoltóink áldozatos munkáját. 
 

Kérjük, rendelkezzen a Martonvásári      
Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára adója 
1%-ának felajánlásával. Ezt legkésőbb 
2021. május 20-ig az szja-bevallási formától 
függetlenül is megteheti. 
 

Kérjük, hogy az alábbi adatokat  
megadva segítse munkánkat  
adója 1%-ának felajánlásával. 

 

MARTONVÁSÁRI ÖNKÉNTES  
TŰZOLTÓ EGYESÜLET 

 

ADÓSZÁMA: 18943344-1-07 
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„A betegség csak a testet     
bénítja meg, a szabad elhatá-
rozást nem, ha az maga nem 
akarja. A sántaság is csak a 
lábat akadályozza, de a szabad 
elhatározást nem. Ezt mondd 
mindennel kapcsolatban, ami 
eléd kerül: rájössz, hogy   
minden csak másvalamit   
akadályozhat, téged nem.”  

 

(Epiktétosz)  

FELHÍVÁS 
 

Értékeljük  
értékeinket! 

 

Kedves Olvasóink!  
 

Akinek van a birtokában 
olyan fénykép, amelyen dr. 
Németh László atya is lát-
ható, kérjük, ossza meg ve-
lünk. S ha történetet is fűz-
nek hozzá, még inkább örü-
lünk. Szeretnénk majd kiál-
lítással is emlékezni rá a 
nyáron, amennyiben ele-
gendő anyag összegyűlik. 
 

Kérjük, a beszkennelt képe-
ket (legalább 300 dpi, jpg 
formátum) és az esetleges 
történeteket a következő     
e-mail-címre küldjék: 
 

 gajdoagnes@gmail.com 
 

Bővebb információ a 
20/405-8315-ös telefon-
számon kérhető.  

 

Köszönjük  
segítségüket! 

FOTÓPÁLYÁZAT 
 

A Ráckeresztúri Hírmondó, a Ráckeresztúri Telepü-
lési Értéktár Bizottság és a községi könyvtár kö-
zös pályázatot hirdet. Ráckeresztúron készült fo-
tókat várunk, a legjobbak megjelenhetnek a lap-
ban vagy akár a címlapon.  
     A képek ábrázolhatnak valamely természeti 
jelenséget, az épített örökség valamely elemét, 
részletét, de bármit, amit a pályázó értéknek és 
érdekesnek tart. 
     Egy pályázó legfeljebb három képpel ne-
vezhet. A képeket jpg formátumban várjuk, 
egy-egy kép mérete minimum 2 MB legyen. 
Csak saját készítésű fotóval lehet pályázni.  
     A pályaművekhez, kérjük, csatoljanak egy, a 
megjelenéshez, a további felhasználáshoz hozzá-
járuló nyilatkozatot. 
 
 

Beküldési határidő:  
2021. május 31.  

 
 

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