
 

 

Harangünnep Ráckeresztúron 
 

Két évszázaddal ezelőtt, 1821.      
november 30-án keletkezett Bendák 
Pál végrendelete, amelyben arról ren-
delkezett, hogy a településen minden 
nap délután három órakor szólaljon 
meg a templom harangja a Szenthá-
romság tiszteletére. E célra pénzt is 
hagyott az egyházközségnek, s a ha-
gyomány a mai napig él, kisebb-
nagyobb megszakításokkal.  
     A történet azért is fontos, mert ez 
a tradíció egyedülálló az országban. 
Több településen harangoznak pénte-
ken délután három órakor Krisztus 
kereszthalálára emlékezve, de a rácke-
resztúri hagyomány különleges. Nem 
véletlen, hogy nemrég a délután há-
rom órai harangszó bekerült a Fejér 
megyei értékek közé is.  
     A végrendelet létrejöttének kétszá-
zadik évfordulóján a Szent Kereszt 
felmagasztalása plébánián az önkor-
mányzat harangünnepet szervezett, 
melyen ünnepi köszöntőt mondott 
Tessely Zoltán országgyűlési képvise-
lő, és fellépett a besnyői Szironta 
együttes.  

(Folytatás az 5. oldalon) 

 

Játszótér épül a Kölcsey parkban 
 

Naptár a 2022-es esztendőre 
 

Fő az egészség! – Karácsonyi hangolódás 
 

Új könyvek a könyvtárban 
 

Egyházközségi hírek  

 

RÁCKERESZTÚRI 
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Bendák Pál végrendelete 1821-ben keletkezett 
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Szent Kereszt Gyógyszertár 
(Hősök tere 4/5.; 25/455-812) 
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00 
Gyógyszertári ügyelet

Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804) 
I. háziorvosi körzet: dr. Mihalicza Ingri-
det dr. Kemenczei Zsuzsanna helyette-
síti 06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva 
Hétfő, szerda: 8.00–11.30 
Kedd, csütörtök: 12.00–15.00 
Péntek: 8.00–11.00 
Csecsemő- és gyermektanácsadás: szer-
da: 12.00–13.00 
II. háziorvosi körzet: dr. Kasziba Lilla 
06-20/852-0350 
Asszisztens: Lőke Krisztina 
Hétfő, szerda: 13.00–15.00 
Kedd, csütörtök: 9.00–11.00 
Péntek: 9.00–14.00 
Csecsemő- és gyermektanácsadás: kedd: 
11.00–12.00 
Péntekenként felváltva rendel a két orvos. 
A járványveszély miatt előzetes időpont-
egyeztetés szükséges! 
 

Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
A vérvétel jelenleg szünetel! 
sFogorvos – dr. Szabó Gergely 
06-20/389-0278  
Hétfő, szerda: 14.00–19.30  
Kedd, csütörtök, péntek: 8.00–13.00  
Gyermekfogászat: kedd: 8.30–12.30 
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583 
 

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

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

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

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

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

Polgárőrség: 06-70/211-6424

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

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

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

 

MENTŐK: 104            RENDŐRSÉG: 107           
 

 

TŰZOLTÓK: 105        SEGÉLYHÍVÁS: 112 

Sírhelymegváltás – Hősök tere (volt takarékszövetkezet épülete)  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Szerkesztői levél  

 

A gyűjtőszenvedély sokak által ismert fogalom. Van, 
aki szalvétát, képeslapokat gyűjt, más söralátétet, gyu-
fásskatulya címkéjét, netán könyveket, régi bakelitle-
mezeket. És akad olyan is, aki szép idézeteket, bölcs 
gondolatokat jegyez föl magának, teleírva sok-sok 
szép füzetet. Ezek a gondolatok lehetnek afféle biz-
tonságot adó fogódzók vagy egyszerűen csak lélek-
üdítő olvasmányok.  
     Néhány évvel ezelőtt karácsonyi ajándéknak ké-
szítettem egy „könyvet”, azaz határidőnaplót, de nem 
akármilyet: minden egyes napra került bele egy-egy 
töprengésre késztető gondolat – természetesen kéz-
zel írva. A tulajdonosa talán még ma is elő-előveszi 
néha, s ha meglátja a kézírásom, remélhetőleg jó szív-
vel, szeretettel gondol rám. 
     Ilyesféle ajándékra vágyom, de akár egy mosolyt 
vagy ölelést is örömmel vennék. A maszkok mögött 
nem látszik teljesen az arc, de a szem is tud moso-
lyogni, nem is akárhogy, szinte ragyog, főként ha 
olyannal találkozunk, akit szeretünk. 
     A találkozás is lehet ajándék. Mert hiszen csak 
addig kereshetjük föl azokat, akik közel állnak hoz-
zánk, amíg élünk, s amíg van hova menni. Ha orrot 
és szájat eltakarva, akkor úgy. Vigyázzunk egymásra 
karácsonykor is. 
     S ha a szép gondolatokkal kezdtem, álljon itt zá-
rásként egy Pilinszky Jánostól, ami így az esztendő 
végén talán erőt adhat az elkövetkező időkre: „Az 
igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a má-
sik ember szeretetétől, hogy elegendő benne a szelíd-
ség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt.”         

 Gajdó Ágnes 

E�� ���� 	��
 
 

Karácsonykor 
 

A zúgolódás, gúny, harag 
Rég halva már szívemben. 
Egy szóval sem panaszkodám, 
A kis Jézus ellen. 
 
Nem vádolnám balgán azért, 
Hogy engem kifelejtett. 
Hogy nem hozott ajándékot, 
Szemem könnyet nem ejtett. 
 
Lelkem nyugodtan, csöndesen 
Átszáll a nagyvilágon. 
Imádkozom, hogy Jézusom 
Minden szegényt megáldjon. 
 
Ágyamra dőlök, s álmodom 
Egy régi szép, édes álmot: 
Boldog, ki tűr és megbocsát, 
S ki szenved, százszor áldott! 
 

Reviczky Gyula 

Békés, boldog  
karácsonyt és  

sikerekben gazdag  
új esztendőt kívánunk 

minden kedves  
Olvasónknak! 

IDÉN IS HÁZHOZ MENT A MIKULÁS 
 

Több mint hatvan család ebben az évben is úgy döntött, 
fogadják a Mikulást, természetesen a legszigorúbban be-
tartva a járványügyi szabályokat. Idén is ketten vállalták a 
feladatot, hogy a nagyszakállú bőrébe bújnak: Szabó József 
és Radócz Barna öltött Mikulás-ruhát, s krampuszkísérőik 
– Radócz Józsefné, Szokoli Lászlóné, Susányi Tamás,  
Szalay Gábor – segédkeztek nekik, Dienes Gábor pedig 
sofőr volt. Az alkalomhoz illő, szépen becsomagolt ajándé-
kokat piros kisbuszokkal szállították, s amerre jártak, ünne-
pi zenével, csilingeléssel jelezték érkezésüket.                   ■ 
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Játszótér épül a Kölcsey parkban 
 

Az önkormányzat szinte ingyen jutott hozzá használt, 
de szép állapotú játszótéri eszközökhöz, mindössze a 
felszedést és az elszállítást kellett kifizetnünk.  
     Az eszközöket a Kölcsey parkban állítjuk fel. Az 
idei évben egy mérleghinta, egy rugós hinta, egy   
mókuskerék és egy mini mászóka került a térre, amik 
alá nem kell védőburkolat. A téren helyet kapott emel-
lett két pad és szemetes is. Természetesen kerítés 
épül a játszótér köré a gyerekek biztonsága érdeké-
ben. Jövőre tervezzük felállítani a kéttornyos játszóvá-
rat, ez alá már kell ütéscsillapító homok is, aminek a   
helye idén még üresen marad. 

     Reméljük, örömmel használják majd a gyerekek a teret az átadás után! 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Betlehem és adventi koszorú a főtéren 
 

Ráckeresztúr főterén advent kezdetére betlehem 
épült. Köszönet az ötletért és kivitelezésért     
Csizmarikné Katona Évának, Csizmarik Nórának, 
Szabó Hajnalkának, Pátkai Péter Pálnak és felesé-
gének, Valikának, Kovács Jánosnak, Rádi Imrének, 
Cseprekál Istvánnak, Király Lászlónak, Szabó   
Dávidnak, Vigh Attilának, Kiss Józsefnek, Czeiner 
Ferencnek, Pátkai  Péternek, Szabó Józsefnek, Roy 
Kenneth Ledesmanak, a Zöld Erdő Vadásztársa-
ság tagjainak és nem utolsósorban Ráckeresztúr 
Község Önkormányzatának! A betlehem mellé az 
Újseprű Bt. készített hozzá illő, ízléses adventi  
koszorút. Köszönet érte Szigeti Katának!    

DG 
* * * 

Ajándék fenyőfával gazdagodott a Hősök terén a 
betlehem: a fát Dobrádi Imréné Juliska néni aján-
lotta fel. A kivágásban, szállításban, faállításban 
résztvevők: Világosi Péter, Szabó József, Radócz 
József, Pátkai Péter, Nagy János. Mindannyiuknak 
köszönjük szépen!            

* * * 
Évek óta Árokszállási Istvánné ajánlja fel a falu 
adventi koszorúját. Az idei is csodaszép lett, kö-
szönjük szépen! 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

 

 

Facebook: Ráckeresztúr Község 

Önkormányzat hivatalos oldala 
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Harangünnep Ráckeresztúron 
 

(Folytatás az 1. oldalról) 
 

Vajon mi járhatott annak idején az Istenfélő rácke-
resztúri lakos, Bendák Pál fejében, amikor végrendeletét 
tollba mondta? Feltehetően olyan cselekedettel szerette 
volna földi életét lezárni, amely közelebb viszi őt is és 
szeretett települését is az örökkévalósághoz. Bizonyára a 
módosabb emberek közé tartozott, és jól tudta azt is, 
anyagi javakat nem vihet magával a túlvilágra. Így hát 
felülemelkedve önzőségen, kicsinyhitűségen, irigységen, 
ép és józan ésszel, önnön jószántából többek között a 
következőről rendelkezett: háromszáz forintot hagyott a 
templom kasszájába, hogy annak esztendőnként járó 
kamataiért „minden nap délután 3 órakor a Szenthá-
romság tiszteletire harangozzanak, és a harangozónak 6 
Ft, azaz hat forint jutalma légyen esztendőnkint fáradsá-
gáért, a többi tizenkét, azaz 12 forintok szentegyházé 
legyenek.” 
     E rendelkezés értelmében kétszáz éve minden dél-
után 15 órakor megszólal a Szent Kereszt felmagasztalá-
sa-templom harangja a Szentháromság tiszteletére. A 
különleges és az országban egyedülálló hagyományra 
emlékeztek a község lakói, oktatási intézményei, civil 
szervezetei, az önkormányzat és az egyházközség képvi-
selői s a Bendák leszármazottak. A rendezvényt meg-
tisztelte jelenlétével Kovács Zoltán plébános és Szabó 
Tamás, Ercsi város polgármestere is. 
     A rendezvényen jelenlévőket dr. Szentes-Mabda  
Katalin Dóra polgármester köszöntötte, felelevenítve a 
harangszó történetét, s azt, hogy 2008 augusztusában, a 
Keresztúr nevű településen találkozója idején a Kossuth 
rádióban minden délben a ráckeresztúri templom     
harangja szólt. A hangbejátszásból kiderült, hogy a 
templom tornyában három harang lakik, az úgynevezett 
nagyharang két mázsa és ötvennégy kilogramm, és a 
Szlezák-féle harangöntőműhelyben készült. 
     Tessely Zoltán országgyűlési képviselő ünnepi kö-
szöntőjében arról beszélt, hogy eleink életében a ha-
rangszó figyelmeztetett, ha tűz vagy árvíz fenyegetett, 
ha ellenség közeledett, vagy meghalt valaki, de haran-
goztak viharfelhők közeledtekor is, épp azért, hogy a 
hanghullámok szétoszlassák a sötét fellegeket. Harang-
szó hívott a szentmisére, az imádságra, a déli harangszó 
pedig világszerte összekapcsolódik a nándorfehérvári 
diadallal. A képviselő emlékeztetett arra, hogy minden 
településen kialakult a harangozás kultúrája: Kőszegen 
11 órakor szólalnak meg a harangok, a kecskeméti nagy-
templomban pedig minden péntek délután háromkor az 
azon a héten elhunytak emlékére. Az ünnepi beszédben 
elhangzott, hogy a ráckeresztúri délután három órai 
harangszó egyedülálló hagyomány az országban, és mél-
tóképpen került be a Fejér megyei értéktárba. 
     A rendezvényen fellépett a besnyői Szironta együt-
tes, igazán emlékezetessé varázsolva a harangünnepet. 

GÁ 
 

(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2021. 
november 22-i számában.) 
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A Református Rehabilitációs  
Alapítvány pályázati sikere 

 

Összesen 35 szervezet tud évközi él-
mény- és művészetterápiás fejlesztő foglalkozásokat, illetve téli- és évközi táborokat megvalósítani a mintegy 
40 millió forintos támogatás felhasználásával a MOL Gyermekgyógyító Programja keretében 2021-ben. A mű-
vészeti, mese- és drámapedagógia mellett egyre növekvő tendenciát mutat az állatasszisztált, azaz a speciáli-
san képzett kutyák és lovak bevonásával végzett terápiák száma, de van olyan szervezet, amely fal- és szikla-
mászással vagy a természeti kihívásokkal való megküzdéssel segíti és támogatja a krónikusan beteg, fogya-
tékkal élő vagy a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyerekek gyógyulását, rehabilitációját. A Fejér 
megyében megvalósuló foglalkozásokra három szervezet: a székesfehérvári Pata és Mancs Terápiás és Okta-
tási Egyesület, a ráckeresztúri Református Rehabilitációs Alapítvány és a gánti Vertebra Magyar Gerincsebé-
szeti és Paraplégia Rehabilitációs Alapítvány pályázott sikerrel. 
 
Idén összesen 77 civil szervezet nyújtotta be pályázatát, hogy anyagi támogatást nyerjen a krónikusan beteg, fogyaték-
kal élő vagy a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyerekek gyógyulását, rehabilitációját elősegítő élmény- és 
művészetterápiás programokra. A pályázatokat orvosszakértők és szakmai zsűri bírálta el. A zsűri tagjai dr. Hauser 
Péter, a BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központjának 
vezető főorvosa, gyermekonkológus, Kozékiné dr. Hammer Zsuzsanna klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, az 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar egyetemi adjunktusa és Pálmai Katalin, a Heim Pál Gyermekkórház nyugalma-
zott pszichológusa voltak.  
 
8 megyéből és Budapestről összesen 35 szervezet 10 művészetterápiás és 25 élményterápiás programot, illetve évkö-
zi tábort tud majd megvalósítani a támogatásból. A programok között van olyan, amely mozgásos, mese- vagy dráma-
pedagógiára épül, zene-, festészet- vagy egyéb művészeti terápiával dolgozik, de egyre növekvő tendenciát mutat az 
állatasszisztált, azaz speciálisan képzett kutyák és lovak bevonásával végzett terápiák száma.  
 
A Fejér megyében megvalósuló foglalkozásokra három szervezet pályázott sikerrel: a székesfehérvári Pata és Mancs 
Terápiás és Oktatási Egyesület kutyaterápiás foglalkozásokat valósít meg értelmileg akadályozott és autizmus spekt-

rumzavarral élő gyermekek részére, a ráckeresztúri Refor-
mátus Rehabilitációs Alapítvány művészetterápiás progra-
mokat szervez 10–18 éves szerhasználó fiatalok számá-
ra, míg a gánti Vertebra Magyar Gerincsebészeti és Pa-
raplégia Rehabilitációs Alapítvány gerincferdüléssel élő és 
műtétre váró gyermekeket fogad élménytáborában.  
 
„Az  élmény- és művészetterápiás programok a kórházban töl-
tött kezelési idő alatt vagy a már gyógyulófélben lévő gyerme-
keknek is nagyon sokat segítenek abban, hogy megküzdjenek a 
betegségükkel, a hozzá kapcsolódó félelmekkel, és erőt gyűjt-
senek a rájuk váró kezelésekhez. Egy ilyen terápiába bevont 

gyerek sokkal együttműködőbb és az orvos is könnyebben tudja a szükséges beavatkozásokat elvégezni, tehát közvetetten a mi 
munkánkat is segítik” – mondta dr. Hauser Péter gyermekonkológus, a zsűri tagja. 
 
„A MOL Gyermekgyógyító programban díjazott láthatatlan segítők tevékenysége felbecsülhetetlen, ez a társadalmi munka mindig 
akkor ölt alakot, amikor érintettek leszünk, és ekkor a szerepe is hiánypótlóvá válik. A MOL Gyermekgyógyító Program 2005 óta 
összesen több mint 550 rehabilitációs programot tudott támogatni a gyermekegészségügy területén, és pontosan ezt a lendületet 
szeretnénk folytatni a jövőben is” – mondta el Ferencz I. Szabolcs, a MOL Alapítvány kuratóriumának elnöke. 
 
A civil szervezetek előfinanszírozásként kapják meg a támogatást, amelyet a legtöbb esetben a terapeuták bérére, 
szállítási- és anyagköltségre fordítanak, ezáltal a foglalkozások a rászorulók számára is könnyebben elérhetők. 
 
2015-ben nyílt meg Ráckeresztúron a Fiatalkorúak Drogterápiás Otthona 30 férőhellyel, 10–18 éves szerhasználó és 
viselkedési addikciós problémákkal küzdő fiatalok megsegítése céljából. A Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő 
Missziójának fenntartásában működő intézményben heti rendszerességű művészetterápiás foglalkozások zajlanak, 
ahol a festésen, rajzoláson túl a nemezelés és fafaragás technikájában is elmélyülhetnek a résztvevők. A gyermekpszi-
chiáter és művészetterapeuta vezetésével zajló foglalkozások és a közösségi élmények jelentősen hozzájárulnak a 
függőséggel küzdő fiatalok felépüléséhez. (Forrás: salt.hu) 
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Novemberben történt 
 

A vírushelyzet országszerte fokozódik, de az élet nem állt 
meg. A Ráckeresztúri Mosoly Óvodában különös figyelmet 
fordítanak a védekezésre, ám azért a tervezett programok sem 
maradnak el. 
 

Egyre aggasztóbb híreket hallani a koronavírus-járvány terjedésé-
ről, új mutánsok megjelenéséről. Az ember csak kapkodja a fejét, 
ám közben teszi a dolgát. Óvodába, iskolába viszi a gyermekét, a 
munkahelyére siet, vagy épp home office-ban dolgozik.  
     Ráckeresztúron sincs ez másként. A dolgozó szülők, akiknek 
óvodás korú gyer-
mekük van, minden 
reggel a Korniss 
utcában kezdik a 

napot. A járványügyi előírásoknak megfelelően járnak el, ahogyan az 
intézmény is igazodik a kötelező rendelkezésekhez. Tetszik, nem tetszik, 
a szabályokat be kell tartani.  
     Gáborné Kutasi Katalin óvodavezetőtől megtudtuk, hogy a legtöbb 
szülő megérti a helyzetet, és együttműködő. Nemrég szülői segítséggel 
megtörtént az intézmény ózonfertőtlenítése is, köszönet illeti Patatics 
Krisztiánt. Az óvoda dolgozói igyekeznek mindent megtenni, hogy a gye-
rekek a lehető legkevesebbet érzékeljenek a külvilágban zajló esemé-
nyekből. Ennek érdekében csatlakoztak például idén is az Európai Hulla-
dékcsökkentési Héthez, ami már csak azért is hagyomány, mert az óvo-
da Zöld Óvoda (többször is elnyerték ezt a címet), tehát kiemelt feladata 
az egészséges életmódra és a környezettudatosságra nevelés. Az idei hét tematikája a Mosolygós körforgás volt. Ezen 

a héten kiemelt figyelmet fordítottak az egyes csoportokban a tár-
sadalmi és természeti környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony 
kialakítására. Az óvónők és a dajkák arra törekedtek, hogy megis-
mertessék a gyerekekkel a különféle hulladékok újrahasznosítását, 
olyan anyagokat és 
tulajdonságait, ame-
lyekből kreatív mó-
don, a készségfej-
lesztést előtérbe 
helyezve valamiféle 
alkotást lehet készí-
teni. A felhasznált 
anyagok: csomago-

lópapír, petpalack, újság, sajtosdoboz, kartondoboz, guriga, tojástartó, 
kávékapszula, befőttesüveg, maradék gyertya, fonal, régi díszek, faha-
sáb, régi pezsgőspohár, pólók, műanyag dobozok. 
     A kézműveskedés mellett a gyerekek megtekinthették a Kalap Jakab 
együttes Ültess fát! produkcióját, mely a természetvédelemre, a felelős 
állattartásra, az értékek megőrzésére hívta fel a figyelmet játékos és vi-
dám formában. Herkli Istvánné Marika vezetésével az óvodások megis-
merkedhettek az újrahasznosítható anyagokkal, és szebbnél szebb ma-
nók, karácsonyfák, kosárkák készültek fonalból, tobozból, tojástartóból, 
papírgurigából 

gá 

MOSOLY HÍREK 

Gondolatébresztő… 
 

„Igazságtalan vagy a hétköznapokkal, amikor ünnepre 
készülsz, de az eljövendő ünnep balzsamossá teszi a hét-
köznapokat, és te gazdagabb vagy attól, hogy létezik ünnep.” 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
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Ráckeresztúr, Szent János tér  
(az általános iskola mellett) 

 
 
 

Kínálatunk: 
vadkovászos és kovásszal készült helyben     
sütött friss pékáru, minőségi tejtermékek,    
sajtok, szendvicsek, friss kávé, tea, cukormen-
tes, továbbá kókusztej alapú, illetve 100%-os 
bio gyümölcs üdítő italok, kézműves sörök, 

füstölt áru és kézműves chiliszószok 
 

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 5.30–12.00, illetve  
14.00–18.00 között, szombaton 7-től 11-ig 

 

Barátságos, felújított környezetben, udvarias kiszolgálással várjuk kedves hozzánk  
látogató vásárlóinkat. 

 

Rendelés leadása 9 óra után a 06-20/261-7624-es telefonszámon. 
 

 

E-mail: szentjanoskenyerpekseg@gmail.com 
 
 

Facebook-elérhetőség:  
 
 

Szentjánoskenyér Pékség, Tejbolt és Kézműves Kuckó 
 
 

Szeptembertől elindítottuk GLS Csomagpont szolgáltatásunkat.  

E�� ���� 	��
 
 

Egyszer 
 

Levetjük majd fáradt testünk, 
Mint egy kihordott ruhát, 
Nem korlátoz öt érzékünk, 
Egyetlen lelkünket visszük tovább. 
 
Lelkünket, mely őrzi még a  
Tapasztalatok fosszilis nyomát, 
Az élet lassan hegedő emlékét, 
A hétköznapi csodák sorát. 

 
Mocsai Kati 

SZAMURÁJ 07 KFT. 
Kellemes  

karácsonyi  
ünnepeket és  

boldog új esztendőt  
kívánunk minden 

kedves ráckeresztúri  
lakosnak. 

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

www.szamuraj07.hu 
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Fotó: Bóna Vince 
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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. 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 2021-BEN 
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Karácsonyi hangolódás 
 

Eltelt egy újabb év, ismét itt vagyunk december elején, 
kezdődhet a készülődés. Szeretnék egy kicsit rendhagyó 
lenni, és nem a dekorációról, ajándékbeszerző körutakról 
írni. Szóljon ez az írás a lelki készülődésről.  
     Egész évben csak rohanunk és rohanunk. Véget nem 
érő hajszának tűnik sokszor egy-egy időszak. Nem jut 
időnk magunkra, viszont mindennap meg akarunk felelni 
másoknak. Ez az időszak a legalkalmasabb arra, hogy 
megálljunk, végiggondoljuk, hogy számunkra melyek az 
igazán fontos dolgok, mit is jelentenek az ünnepek. Mind-
annyian mások vagyunk, mindenki máshogy készül. 
Ahány ház, annyi szokás, szól a közmondás. Van, aki a 
nagymamának akar megfelelni, és a régi tradicionális csa-
ládi receptek alapján készül az ünnepi menü összeállítása. 
A hagyományok fontosak, és jelenjenek meg, de figyeljünk 
arra, hogy mi is jól érezzük magunkat az ünnepen. Ne 
hagyjuk, hogy „a békesség legyen, engedünk a kényszer-
nek” érzés hassa át a készülődésünket, mert csak belső 
feszültség alakul ki bennünk, így alig várjuk majd, hogy 
vége legyen az ünnepnek.  
     A lelki békesség kulcsa, hogy 
legyen saját fókuszunk. Gondoljuk 
végig, hogy nekünk mi a fontos, a 
görcsös ragaszkodás a hagyomá-
nyokhoz, vagy pedig élményekkel 
teli közös együttlét a családunkkal. 
Vegyük sorba, melyek azok a szo-
kások, amiket a család minden 
tagja elfogad, és mindenképp eme-
li az ünnep hangulatát, valamint 
merjünk bátrak lenni, próbáljunk ki új ötleteket is, hátha 
később azok is hagyománnyá tudnak válni. Úgy gondo-
lom, hogy az ünnep mindenképpen a szeretetről, a béké-
ről, békességről kell hogy szóljon, ezért priorizálni kell, 
hogy nekünk kik a fontosak, és csak azokkal vegyünk ma-
gunkat körül, vagyis kerüljenek a meghívottak listájára, 
akikkel úgy gondoljuk, igazán meg tudjuk élni azt, amiről a 
karácsony szól. Nem kell mindenkinek megfelelni, csak 
saját magunknak! 
     A stresszmentes készülődéshez az első lépés az 
egyensúly kialakítása. Tudd, hogy mire vágysz, és mit 
szeretnél megélni az ünnepek alatt! Érdemes megtervezni 
a teendőket, megosztani a feladatokat a családtagok kö-
zött. Egy emberként nem tudjuk megvalósítani a kará-
csony varázslatát, csak a család közösen képes erre, bár-
mennyire tartjuk magunkat Supermannek. Közösen be-
széljük meg, ki mit fog csinálni, hol legyen a karácsonyfa, 
hogyan díszítsük fel a lakást. Mi lesz az ünnepi menü, ki 
mit szerez be. Ha mindenki kiveszi a részét a munkából, 
akkor elkerülhetjük, hogy az egész egy utolsó pillanatos 
kapkodós káosz legyen.  
     A karácsony nemcsak a terülj-terülj asztalkámtól lesz 
jó, hanem hogy a család megpihen, lenyugszik, együtt 
van, ha csak néhány óra erejéig is. Igyekezzünk az utolsó 
napokat lazábbra venni. Tudom, most ez elképzelhetetlen-
nek tűnik, mert a munka, a rohanás, a gyerekkel is foglal-
kozni kell mellett, de egy filmnézés beiktatása, egy jó kis 

forró csoki vagy forralt bor a barátokkal, akár egy kö-
zös mézeskalácssütögetés igenis meg tudja törni és 
szebbé tudja varázsolni a hétköznapokat. 
     Szerencsére az elmúlt években jó néhány gyermek 
született a faluban. Sok család alakult, vagy tovább 
bővült egy újabb gyermek születésével. Sajnos több 
olyan családunk is van, ahol nincs nagymama, nagy-
papa a közelben, aki vigyázni tudna a gyerkőcre, amíg 
megsül egy mézeskalács, vagy helyettünk egy kisan-
gyalka kitakarítana. Így kreatívnak kell lennünk, és a 
gyerek/gyerekek életkorának, képességeinek megfe-
lelően be kell fogni őket is a karácsonyi készülődésbe. 
Felmerül a kérdés, de hogyan hangolódjunk vele/
velük együtt. Mit kezdjük a kisgyerekkel a karácsonyi 
készülődés során? Sok kezdő szülőben megfogalma-
zódhat a kérdés, hogyan fogom feldíszíteni a lakást és 
a fenyőfát. Hogyan lesz rend úgy, hogy a gyerek ál-
landóan csak szétpakol, és a lábam alatt van? Az 
összes ajándékot hogyan szerzem be? Hogyan fogok süt-
ni, főzni majd? Milyen szokásokat alakítsunk ki saját ma-
gunknak, hiszen egy új család alakult? Megmondom 

őszintén, ezek a kérdések bennem 
is kavarognak. A megoldás még 
nincs a tarsolyomban, ötleteim már 
vannak.  
     A gyerekek minden percben a 
mi figyelmünkre éhesek, nem a 
százfajta sütire, a hatfogásos me-
nüre. Nem érdekli őket, hogy tisz-
taság van-e a lakásban. Nekik ránk 
van szükségük, ezért bátran csinál-
junk velük együtt mindent, ahogy a 

hétköznapokban is. Egy-két ötlet, amiről úgy gondolom, jól 
jöhet erre az időszakra. 
     A kicsi gyereket ültessük magunk mellé, hogy lássa, 
mit csinálunk. Vegyünk elő karácsonyi mesekönyveket, 
nagyobb gyerekkel társasjátékozzunk, kártyázzunk. A 
karácsony egyik legjobb oldala, hogy felépítheted a kará-
csonyi csodát gyermeked számára. Ő még hisz benne, 
várja, csodálja. Merüljetek el benne. Írjatok levelet a Miku-
lásnak/Jézuskának. Készítsetek adventi naptárt, amibe az 
angyalka mindennap rejt valamit, ami nem feltétlenül 
édesség, lehet egy aznapi program, feladat, matrica, szí-
nező stb. amiről úgy gondoljuk, gyerekünk szívesen meg-
oldana. Menjetek el, tegyetek egy nagy sétát, keressétek 
és nézzétek meg a karácsonyi fényekkel kivilágított háza-
kat. Hóeséskor építsetek hóembert, hócsatázzatok, csinál-
jatok hóangyalkát. Hallgassatok karácsonyi dalokat. Süs-
setek mézeskalácsot vagy valami karácsonyra jellemző 
sütit. Készítsetek fenyőfadíszeket, dekorációt. Kézzel ké-
szült ajándékokkal is meg lehet lepni a rokonokat. Közös 
karácsonyi mese kitalálása, akár lerajzolása. Kérjük meg a 
nagyit vagy a szomszéd nénit, hogy meséljék el, milyen 
volt a karácsony gyermekkorukban. Állítsatok össze rászo-
ruló gyerekeknek csomagot…  
     Mindenkinek nagyon jó készülődést az ünnepekre! 
     Meghitt, békés, boldog karácsonyi ünnepeket és 
nagyon boldog új esztendőt kívánok mindenkinek! 

Peszter Zsuzsanna védőnő 
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Mozizzunk karácsonykor is! 
 

Az ünnepi időszakban a kereskedelmi tévék bármennyire pró-
bálják is minden évben rákényszeríteni az emberekre a megun-
hatatlan Reszkessetek, betörők!-et vagy a Die Hard-ot, a nézők 
minden évben vágynak az új sztorikra. Egy jó karácsonyi film 
akkor is képes ünnepi hangulatba hozni, ha még távolinak érzed 
a szentestét. Igazából már tudományosan is bizonyított, hogy a 
karácsonyi filmek jót tesznek a lelkünknek. 
     Az már talán senkinek sem újdonság, hogy a tévé aranykora 
lejárt, és a streaming dominálta szórakoztatóiparban a decem-
beri időszak kiemelt fontosságú. A karácsony akár csak egy 
hónapra vagy ingyenes próbahónapra is rengeteg előfizetőt 
vonz, hiszen ebben az időszakban a nézők nemcsak klasszikus, 
hanem vadonatúj karácsonyi filmek között is tudnak válogatni. 
     Filmajánlónkban összeszedtünk néhány friss, 2021-es kará-
csonyi filmet, amik garantáltan meghozzák a karácsonyi hangu-
latot. Forró csoki, puha takaró és – nem utolsósorban – egy kis 
nasi is! 
 

A FIÚ, AKIT KARÁCSONYNAK HÍVNAK 
Egy kicsit misztikusabb vizekre 
evezve olyan karácsonyi eredet-
történetben lehet részünk, amiről 
kiskorában csak álmodozott az 
ember. Kíváncsi vagy, hogy milyen 
volt a Mikulás kisfiúként? Kik vol-
tak a szülei, és hogy-hogy nem 
öregszik? A szarvasok mióta tud-
nak repülni? Ebben a mesefilmben 
most mind kiderül, hiszen a törté-
netben az ifjú Nikolas beteljesíti sorsát, amikor a manók által 
lakott, varázslatos földön elindul, hogy megkeresse édesapját, 
és hazavigye a remény ígéretét. 
 

KARÁCSONYI MESE 
A mozikban debütál december 23-án Hannes Holm új alkotá-
sa, ami egy 1975-ös, mára már valódi karácsonyi klasszikusnak 
számító svéd rajzfilm élőszereplős feldolgozása. A tizennégy 
éves Karl-Bertil a Tyko Johnsson áruház gazdag örököseként 
tengeti napjait, habár legnagyobb vágya újkori Robin Hoodként 
segíteni a szegényeket. Úgy tűnik, ez csak hiú ábránd marad 
számára, és akarata ellenére is tovább kell majd vinnie apja 
vállalkozását, míg meg nem ismeri az árvaként nevelkedett 
Verát, aki fenekestől felfordítja az életét. 
 

SZERELEM ILLATA 
Szintén egy netflixes karácsonyi film, amiben az internetes 
randizás rejtelmeibe leshetünk be. A történetben egy Los Ange-
les-i írónő egy randiappon találkozik a tökéletes pasival, ám 
amikor arra a döntésre jut, hogy ötezer kilométert utazzon 
azért, hogy meglepje a férfit karácsonykor, rájön, sajnos rende-
sen átverték. 
 

NAGYKARÁCSONY 
Arnoldnak, a többszörösen kitüntetett tűzoltónak egy balul elsülő 
romantikus lánykérés következtében összeomlik az élete: nem-
csak a szívét törik össze, de még tériszonyos is lesz. Eddig 

életeket mentett, most egy karácsonyi vásárba száműzik egy 
gyermekelőadás tűzvédelmi ügyeletesének, ahol megismerkedik 
a szuperlelkes tanító nénivel, Eszterrel. Eleinte irtózik a vásártól, 
és minden idegesíti, de az ünnepi készülődés lassan rádöbbenti: 
nem csupán a tériszonyát kell legyőznie ahhoz, hogy új életet 
kezdhessen. 
 

8-BIT CHRISTMAS 
A film történetének nagy része a 80-as években játszódik majd, 
és egy tízéves srácról, Jake-ről szól, akinek nagy álma, hogy 
karácsonyra szerezzen magának egy NES-játékkonzolt, és ezért 
mindent el is követ. Neil Patrick Harris a már felnőtt Jake-et 
alakítva a gyerekeinek meséli el a sztorit. A karácsonyi mese 
persze tele lesz pontatlanságokkal, a megbízhatatlan narrátorok 
már csak ilyenek. 
 

Ha pedig korábbi netflixes karácsonyi filmeket néznél, azokból is 
van bőven, hiszen 2020-ban is sok karácsonyi filmet kínáltak. 
Persze Dolly Parton karácsonyi filmje, a Karácsonyi krónikák 
vagy a Karácsony Kaliforniában feketeöves, elszánt kará-

csonyrajongóknak való, akik imád-
ják a cukorszirupos sztorikat. Van-
nak azonban klasszikus karácso-
nyi filmek a stream szolgáltatónál, 
amik tuti sikert aratnak, mint példá-
ul A Grincs, a Holiday, a Megjött 
apuci 2., amiket akkor is érdemes 
újra nézni, ha már sokszor láttad 
őket. 
 

A karácsonyi filmek és sorozatok 
után nem hagyhatjuk figyelmen 

kívül azokat az igazán bombaprodukciókat sem, amiket decem-
berre időzítették. Rengeteg nagyszabású, várva várt vagy izgal-
mas produkció érkezik a Netflixtől a Disney+-on át az HBO-ig, 
összeszedtünk minden fontosabbat. 
 

NE NÉZZ FEL! 
Komédia karácsonyra? Szentestére érkezik meg a Netflix egyik 
legjobban várt idei filmje, a Ne nézz fel!, amelyben Leonardo 
DiCaprio és Jennifer Lawrence alakít két olyan, nem túl híres 
csillagászt, aki rájön, hogy aszteroida közeleg, és a Föld el fog 
pusztulni. Miután senki nem hisz nekik, köztük a vezető politiku-
sok sem, a páros sajtóturnéra indul, hátha a világ észbe kap. A 
Ne nézz fel! amellett, hogy a nevettetésre megy rá, komoly tár-
sadalomkritikát fogalmaz meg a klímaváltozás kapcsán, amiről 
ugyancsak vannak, akik nem hajlandók tudomást venni. 
 

BOOK OF BOBA FETT 
Ahogy a cím is sugallja, a következő Star Wars-sorozat a Man-
dalorianben visszatért ikonikus fejvadász karakter, Boba Fett 
körül forog majd, aki elfoglalta Jabba trónját a Tatooine-on, és 
elmerült az intergalaktikus alvilágban. Egyéb részletekről csak 
keveset tudni, mert a Disney óriási titkolózásban forgatta le a 
produkciót, de az biztos, hogy Temuera Morrison lesz ismét 
Boba Fett, mellé szegődik a Mandalorianből jól ismert Ming-na 
Wen (Fennec Shand). 
 

STATION ELEVEN 
Mi történne, ha az egész világon kitörne egy pusztító járvány? 
Sokkal pusztítóbb, mint a Covid. Hogyan élné túl az emberiség? 
Hogyan nézne ki utána a világunk? Az elmúlt években számos 
sorozat megkapta a posztapokaliptikus jelzőt, és meglehetősen 
nehéz a műfajban valami eredetit csinálni, de a Station Eleven 
abból a szempontból mindenképpen érdekesnek tűnik, hogy 
több idősíkon halad majd a sztori, és a sorozat alkotója az a 
Patrick Somerville, aki a Leftovers írója volt. 
 

Horváth Benjámin 

ZOOM 

Ú3�W	W<@ X1�2�3 
 

„Az emberi boldogság különböző alakjaival többnyire úgy 
vagyunk, mint bizonyos facsoportokkal, amelyek távolról 
nézve bámulatosan jól festenek. De ha közeledünk és   
bemegyünk, ez a szépség eltűnik: nem tudjuk, hová lett; 
fák között vagyunk: ez az egész. Ezen alapul, hogy oly 
gyakran irigyeljük mások helyzetét.” 
 

(Arthur Schopenhauer) 
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Szabad sírni? 
 

Pamuk Fanni nem mindennapi lány. 
A Baranyi Géza Ökumenikus Gim-
náziumba jár, ám az iskola házirend-
jének szabályaira fittyet hány, egyál-
talán nem érdekli mások véleménye. 
Nem zavarja, hogy az osztálytársai 
furcsa különcnek tartják, s nem 
akarnak vele közelebbi kapcsolatot 
teremteni, ő sem keresi a társaságu-
kat, jól érzi magát saját kis világában 
és a régi barátaival. Fanniról tudni kell, hogy szereti a rajz-
filmeket, a sorozatokat és a könyveket, a mondákat és a 
regéket, s hatalmas a fantáziája. Bárkiről képes izgalmas 
történetet kitalálni saját maga szórakoztatására. Régóta 
dédelgetett terve, hogy egy rajzfilm- és sorozatőrülteknek 
szervezett fesztiválon beöltözik, és a félelmet nem ismerő 
haláldémon, Urara lesz, kilencágú korbáccsal és ezüstkard-
dal. Ám ehhez legalább egy varrógépre szükség lenne. No 
és fekete hajra, ami könnyedén elérhető, elég csak befeste-
ni. Amikor ez megtörténik, a suli tanárai kiakadnak, de 
még a diákok is görbén néznek a lányra. Grünwald tanár 
úr számon kéri Fannin, a házirend ellenére miért festette 
be a haját. (…) 
     A történet több szálon fut. A mindentudó elbeszélőnek 
köszönhetően megismerjük Fanni hétköznapjait, rejtett 
gondolatait. Megtudjuk, hogy általánosban Zsolnai Balázs 
udvarolt neki, hogy két legjobb barátnője Cat és Fleur, 
hogy nem tud varrni, s nincs varrógépe, bár égetően szük-
sége lenne rá egy jelmez elkészítéséhez. Kiderül, hogy egy 
átlagos panelházban lakik, szobáját az apukája alakította ki 
az erkélyből, s hogy nemrég halt meg a nagymamája. Bepil-
lanthatunk a lány naplójába is, amiből például kiderül, 
hogy egy alkalommal Fanni együtt utazott a liftben „a 
Szomszéd Nénivel, Akivel Nem Beszélünk”, s ennek a 
szótlan találkozásnak a későbbiekben még nagy jelentősége 
lesz. Mindezek mellett elmerülhetünk egy kitalált anime-
sorozat fordulatos eseményeiben is, ahol Urara, a Harmó-
niát szolgáló haláldémon a főhős, aki a rá bízott lelkeket 
felkészíti, hogy fájdalom nélkül búcsúzzanak el az emberek 
világától, és félelem nélkül lépjenek át a Túloldalra. A há-
rom szál tipográfiailag is elkülönül egymástól, ami jelentő-
sen megkönnyíti az olvasó helyzetét. (…) 
     Az író lendületesen gördíti előre a cselekményt, ám 
nagyon kell koncentrálni, hogy minden egyes apróságra 
figyeljünk, különben gyakran vissza kell lapozni. Fanni 
megszokott élete ugyanis egyszer csak megváltozik: a fur-
csa családi titkok, az elhallgatott múlt miatti bizonytalanság 
számos kérdést vet fel, ráadásul a szülei nagyon nem örül-
nek, amikor „a Szomszéd Néni, Akivel Nem Beszélünk” 
felajánlja a lánynak, hogy elkészíti a jelmezét, és megtanítja 
varrni. Naplójában egyébként Fanni tökéletesen leírja, 
milyen a viszony közte és a szülei között: „Azért utálom a 
vacsorát, mert 1. le kell előtte nyomni az asztali áldást, 2. 
olyan hülye kicsi a konyhánk, és kénytelenek vagyunk 
közel ülni egymáshoz. És ilyenkor sajnos még jobban lát-
szik, hogy igazából milyen messze vagyunk.” (…) 
 

GÁ 
 
(A teljes írás a http://barkaonline.hu/futtyoges-es-
nahatozas/7656-ketten-egy-konyvr-l--meszoly-agnes-fekete-nyar-cim
-regenyer-l címen olvasható.) 

Új könyvek a könyvtárban 
 

Jefferies, D.: A toszkán grófnő 
Hausmann, R.: Drága gyermek 
Innes, S.: A család olyan, mint egy süti; 
Az élet olyan, mint a szél 
Rydahl, T.: A hableány halála 
Fleming, L.: A képeslap 
Collins, B.: A könyvkötő 
Fiorato, M.: A muránói üvegfúvó 
Nazarova, V.: A titkos dal 
Blake, S.: A vendégkönyv 
Enger, C.: Anyám ajándékai 
Leblanc, M.: Arsene Lupin kalandjai 
Lefteri, C.: Az aleppói méhész 
Coben, H.: Az ártatlan 
Keyes, D.: Az ötödik Sally  
Bushnell, C.: Csajoknak kötelező 
Solodka, M.: Hol vannak a csíkjaim? 
Kutscher, V.: Halál a mulatóban 
Kepler, L.: Homokember 
Foley, E.: Mit tenne Frida Kahlo? 
Pavesi, A.: Nyolc nyomozó 
Taylor, E.: Nyúl Péter – Színek;      
Számok; Állatok; Ellentétek 
Baldacci, D.: Megváltás 
Christie, A.: Ház a sziklán 
Hornby, G.: Austen kisasszony 

Coelho, P.: Az íjász 
Riley, L.: Az olasz lány 
Galbraith, R.: Zavaros vér 
Lopez Ortega, S.: A csábítás szakértője 

Tisztelt Olvasóink! 
 

A könyvtár 2021. október 20-án újra kinyitott. A nyitva-
tartási idő módosult: 

Hétfő: 15.00–18.00 
Szerda: 10.00–14.00 
Péntek: 8.00–12.00 
Kedd, csütörtök, szombat, vasárnap: zárva 

 

Egészségünk megőrzése érdekében a következő óvin-
tézkedések érvényben maradnak: 
 

1. A könyvtárat csak egészséges felnőtt/gyerek látogathatja. 
2. Egyszerre csak egy olvasó tartózkodhat a könyvtárban a 
könyvtároson kívül.  
3. A könyvtárba maszkban lehet belépni.  
4. Belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező. 
5. A visszahozott könyvek minimum 72 órára karanténba 
kerülnek. 
 

A könyvtár december 22-étől január 2-áig szabadság 
miatt zárva tart. Nyitás január 3-án, hétfőn, 15 órakor. 
 

Minden kedves Olvasónknak áldott, békés  
karácsonyt kívánunk, és sok izgalmas  
olvasmányélményt az új esztendőre is! 
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Régi idők karácsonya 
 

A karácsony a keresztény-
ség legjelentősebb ünnepe. 
Jézus születésének időpont-
ja egybeesett a téli napfor-
dulóval, így lett a karácsony 
egyfajta lezárása az évnek. 
Mivel a megfeszített munkák 
a földeken véget értek, lehe-

tett pihenni, együtt lenniük a családoknak, és ünnepelni a 
nehéz esztendőben megtermelt javakkal. A katolikus egy-
ház eredetileg minden héten szerdán, pénteken böjtöt, 
szombaton a hústól való tartózkodást rendelte el, és az 
adventi időszakban tilos volt a zajos mulatság, tánc és a 
lakodalom.  
     Ezt a vallási előírást a XXI. században már nem követ-
jük, mint ahogy feledésbe merült december 24-én, szent-
estén is a böjt. Száz éve karácsonykor hús szinte egyálta-
lán nem került az asztalra, a hal megengedett volt ugyan, 
de ahhoz is kevesen jutottak hozzá. Hüvelyeseket, sült 
tököt tettek az asztalra leginkább, ami a téli időszakban 
egyébként is jellemző volt. Az elfogyasztott ételeknek ak-
kor is, mai is jelentésük, jelentőségük, szimbolikájuk volt, 
van. A legfontosabb ünnepi étkezés a szentestei ünnepi 
vacsora. A régi vallásos szokások szerint a katolikusok   
24-én éjféli misén vesznek részt, és szenteste böjtölnek. A 
reformátusok 24-én istentiszteletre mennek, majd a követ-
kező napon úrvacsorán vesznek részt. Az elfogyasztott 
szentelt ostya, a méz, fokhagyma, dió, alma mind az 
egészséget, jólétet, gazdag termést voltak hivatottak elő-
segíteni. A Jászságban például a böjti ebéd hétféle ételből 
állt: pálinkaivásból, fokhagymanyelésből, habart bableves-
ből, mézes-mákos csíkból, aszalt szilvából, aszalt almából, 
dióból és sült tökből.  
     Az almának karácsonykor sokféle mágikus szerepet 
tulajdonítottak, a lányok szépség- és egészségvarázsló 
célzattal ették, de a palócoknál a családfő egy almát any-
nyifelé vágott, ahány főből állt a család, és mindenki kapott 
egy szeletet belőle, jelezve, hogy összetartoznak: ha vala-
ki mégis eltévedne, a közösen evett almára visszagondol-
va majd hazataláljon. Ez talán manapság is szokás, sok 
helyen felváltotta az almát a narancs, mandarin. Megosz-
tani, együtt elfogyasztani most is jólesik. Karácsonykor a 
dióevés szintén az egészség megőrzésére irányult. Ma 

már persze a diót bejgliben, zserbóban, pozsonyi kifliben 
vagy flódniban szeretjük leginkább, hogy csak a legnép-
szerűbb ünnepi süteményeket említsem, amiknek szintén 
jelentőségük van, hiszen minél több és édesebb a töltelék, 
annál módosabb a gazda, aki megteheti, hogy ilyen gaz-
dag süteménnyel kínálja a vendégeket. Ugyanígy, csak 
szerényebb formában a bab-, borsó- vagy lencseleves, a 
sült tök, valamint a hal a pikkelyek miatt, amik pénzérmék-
re emlékeztetnek, a következő év pénzbőségét jelentette. 
A mákos gubát is gyakran fogyasztották böjti időkben is, 
p o n t o s a n 
ugyanezért, 
v a r á z s e r ő t 
tulajdonítva 
neki. Manap-
ság már szin-
te minden 
alapanyag a 
rendelkezé-
sünkre áll, 
csak győzze a pénztárcánk. A nem is olyan régmúltig – 
akár az 50-es évekig visszamenően – a családok asztalán 
ritkán volt hús, ezért karácsonykor igyekeztek olyan étele-
ket enni, ami különlegességnek, ínyencségnek számított – 
ez túlnyomó többségben húsétel volt. Az ünnepek idejére 
időzítették a disznóvágást, ebből került friss hús – hurka, 
kolbász, pecsenye – az asztalra. És a töltött káposzta nem 
tud annál finomabb lenni, mint mikor friss, kissé talán zsí-
rosabb kolbászhúsból készül, a disznótorkor.  
     Ilyenkorra az őszi savanyított káposzta is kiválóan elké-
szül. A karácsonyi asztalra minden ételt felpakoltak, és a 
gazdaasszony nem állhatott fel, mert akkor a kotlósai nem 
lettek volna jó ülősek. Azt hiszem, ezt a szokást sokan 
tudnák ma is értékelni, mert egy ilyen ünnepi vacsora a 
háziasszonyok számára minden, csak nem pihentető. Az 
asztalterítőt és a rápakolt ételeket is, de még az asztal alá 
rakott tárgyakat, eszközöket is különleges mágikus hata-
lommal ruházták fel. A karácsonyi abroszt csak erre az 
alkalomra használták, tavasszal összekötözve ebből vetet-
ték a magokat, hogy bő termésük legyen egész évben. Az 
asztal alá sokszor szalmát helyeztek, hiszen a kis Jézus is 
jászolban, szalmán pihent, ami szintén a bőséget hivatott 
elérni. – Legyen szeretettel teli, boldog karácsonyuk! 

Katona Anita 
A kép forrása: kukkonia.sk 

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

 

Beküldési határidő: 2022. január 5. 
 

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

A nyere-
mény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtő-
nek szeretettel gratulálunk!   
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Várakozás 
 

November 29-től advent hétköznapjain reggel 6 órakor 
hétfőn és szerdán roráté szentmisét, kedden, csütörtö-
kön, pénteken igeliturgiát tartunk.  
     December 12-én, advent 3. vasárnapján 12:30-kor a 
szentmise után a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület ka-
rácsonyi koncertje lesz a templomban. 
     A Katolikus Karitász helyi szervezetének karácsony 
előtti programjai megszokott rendben zajlanak. Az érin-
tett családokat időben értesítjük. 
     December 24-én, szenteste 20 órakor ünnepeljük 
a Megváltó Jézus születését az „éjféli” szentmisén. 
     December 26-án, a Szent Család vasárnapján   
Jácint atya megáldja a jelen lévő családokat. 

     December 31-én, 
szilveszter estéjén 16 
órakor év végi hálaadó 
igeliturgia lesz. 
     Január 1-jén, Mária 
Istenanyasága ünne-
pén a szokott időpont-
ban, 11:30-kor szentmi-
sét tartunk. 
     Hálásan köszönjük 
Árokszállási Istvánné 
Zsuzsinak, hogy idén is 
elkészítette a templomi 
adventi koszorút, vala-

mint nagyobb ünnepekkor rendszeresen vágott virágot, 
ősszel évelő növényeket adományoz a templomnak. 
     Köszönettel tartozunk Herkli Istvánné Marikának a 
templomkerti betlehem kiegészítéséért és felújításáért! 
 

Programjainkra mindenkit szeretettel várunk!  Rácke-
resztúr minden lakójának, családjának Istentől meg-
áldott karácsonyt kívánunk! 
 

A Ráckeresztúri Egyházközség nevében  
Dienesné Zsebi Regina hitoktató 

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK Véget ért a sakkcsapat-
Európa-bajnokság 

 

2021. november 11. és 22. között a szlovéniai Terme Catez 
városában rendezték meg a 23. sakkcsapat-Európa-
bajnokságot. A magyar női válogatott a Lázárné Vajda Szidónia, 
Gara Tícia, Gaál Zsóka, Terbe Julianna és Mihók-Juhász Barba-
ra összeállításban ült asztalhoz. A női Európa-bajnok Oroszor-
szág csapata megelőzte Grúziát és Azerbajdzsánt a dobogón. 
Csapatunk a 12. helyet szerezte meg. A férfi válogatottban  
Erdős Viktor, Berkes Ferenc, Bánusz Tamás, Gledura Benjámin 
és Kántor Gergely szerepelt. A legesélyesebb Oroszország 
nélkülözni kényszerült Jan Nyepomnyascsijt, aki a Magnus 
Carlsen elleni világbajnoki címmérkőzésre készült. Mivel a má-
sik kiválóság, Szergej Karjakin sem játszhatott, az orosz csapat 
csak a 6. helyre ért oda. Kihasználva a lehetőséget Ukrajna lett 
az új Európa-bajnok. Franciaország a második, Lengyelország 
pedig a harmadik helyen zárt. A magyar férfi válogatott küzdel-
mes mérkőzéseket játszva végül a 16. helyet érte el. Bár a csa-
patunk eredetileg a 10. helyre volt rangsorolva, mégsem jelent 
ez az eredmény csalódást, mivel úgy értük el, hogy a két legjobb 
játékosunk, Rapport Richárd és Lékó Péter sem tarthatott a 
csapattal. Lékó Péter a hamarosan sorra kerülő világbajnoki 
döntőn lesz az orosz Jan Nyepomnyascsij szekundánsa. 
     Folytatódik feladványfejtő játékunk. Ebben az állásban sötét 
nagyon szorongatott helyzetbe került. Fenyegetőek a nehéztisz-
tek a nyílt G vonalon. Ha világos nem sajnál áldozatot hozni, 
akkor három lépésben megnyerheti a játszmát. Mi lenne világos 
következő három lépése, hogy végül mattot adjon? 

 
A megoldás beküldhető a martonvalsakk@freemail.hu e-mail-
címre. Aki hat alkalommal is helyesen küld be megoldást a fel-
adványokra, Magyar Sakk-világ magazint kap ajándékba, melyet 
postai úton juttatunk el hozzá. Sakkos képességeink fejlesztésé-
hez sakkleckék és sakkfeladványok találhatók még az egyesüle-
tünk weblapján is, aminek címe: martonvalsakk.hu. 
 

Bakacs János MartonVál SC 

SAKK-SAROK 
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„Mennyei Atyánk! Te az idők teljességében elküldted Fiadat 
emberi világunkba, hogy soha ne érezzük magunkat egye-
dül, hanem megtapasztaljuk, hogy velünk vagy. Segíts 
minket, hogy a betlehemi Gyermekben a hit szemével felis-
merjük Megváltónkat és Üdvözítőnket! Ő hozza el szá-
munkra a békességet és a boldogságot, és reményt gyújt 
mindannyiunk szívében. E Gyermek nélkül és az általa 
hozott békesség és szeretet nélkül nincs ünnep, nincs  
karácsony. Add, hogy az emberek szerte a világon rátalál-
janak Fiadra!” (Forrás: https://evangelium.katolikus.hu) 
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