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Nő már a nap – fotópályázat
Túl vagyunk a téli napfordulón már
jócskán, szépen hosszabbodnak a nappalok, egyre több a világos óra, amit akár a
szabadban tölthetünk, de akár olvasással
is. Ajánlom Áprily Lajos verseit, aki igen
szépen írt a természeti jelenségekről, párhuzamot vonva az ember sorsával.
Ember, ne félj: nő már a nap!
A jégfogú szél nem harap.
A koldus is dúdolva jár,
ragyog rongyán a napsugár.
A gond sem él mindig, ne hidd,
ragadd meg és a hóra vidd.
A hóval szétfoszlik hamar:
elmossa egy langyos vihar.
A déli szél kürtjébe fú,
léggömbbel játszik egy fiú.
Most elszakadt a gömb-zsineg
s gömbje boldogan lebeg.
Ringatja a tavasz szele –
szállj fel, kedvem, szállj fel vele!

A Nő már a nap című költeményhez jól
illik Peszter Zsuzsanna fényképe, mely azt
az ötletet adta, hogy fotópályázatra hívjuk
fel Olvasóink figyelmét. A Ráckeresztúri
Hírmondó, a Ráckeresztúri Települési
Értéktár Bizottság és a községi könyvtár
közös pályázatot hirdet. Ráckeresztúron
készült fotókat várunk, a legjobbak megjelenhetnek a lapban, akár a címlapon is.
A pályázat részletei a 16. oldalon
olvashatók.

Tájékoztató pályázati eredményekről
Fő az egészség! – Séta a friss levegőn
A kagylóhéjak tudnak titkot tartani
Sakk-sarok – Magyar védelem
Farsangi nyereményjáték
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Szent Kereszt Gyógyszertár
(Hősök tere 4/5.; 25/455-812)
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00

Gyógyszertári ügyelet

Egészségház
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804)
Háziorvos: Dr. Mihalicza Ingrid
06-20/852-0350
Asszisztens: Erdei-Pintér Éva, Németh
Éva
Mindkét körzet közös rendelési ideje
december 1-jétől átmenetileg:
Hétfő: 9.00–14.00
Kedd: 9.00–14.00
Szerda: 9.00–14.00
Csütörtök: 9.00–14.00
Péntek: 8.00–12.00
A járványveszély miatt előzetes időpont-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

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.

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.
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
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
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

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

Nőgyógyászat dr. Zsolnai Csaba

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

Orvosi ügyelet
Készenléti sürgősségi ügyelet
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuálisan rendelő háziorvos.

Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039; Körzeti megbízott: Szilukács
Krisztián, Vásári Dénes: 06-20/210-5166
Sürgősségi betegellátás
Polgárőrség: 06-70/211-6424
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig; 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

MENTŐK: 104

RENDŐRSÉG: 107

TŰZOLTÓK: 105

SEGÉLYHÍVÁS: 112
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Tájékoztató pályázati eredményekről

3

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00016 azonosító számú
pályázathoz kapcsolódóan közzétett „Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer” 2. kör
Örömmel értesítjük a ráckeresztúri lakosságot, hogy
az önkormányzat által elnyert EFOP-1.2.11-162017-00016 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan közzétett „Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer” című felhívásra a második
pályázati körben is sok – pontosan 48 – pályázat
érkezett. A második kör az ösztönző rendszer pályázati keretösszegének maradványértékét volt hivatott felhasználni, szem előtt tartva az első körös
pályázati rendszerből levont tapasztalatokat a helyben maradás támogatására. A beküldött lakossági
pályázatokat 2021. január 29-én bíráltuk el. Nagyon
nagy örömmel tölt el bennünket, hogy ismét ilyen
sokan érdeklődtek településünk ezen pályázati lehetősége iránt. Minél több helyi fiatal kerül közvetlen kapcsolatba településünkkel és intézményeinkkel, minél többen ismerhetik meg egy kicsit a falut,
illetve a közösségi órákon keresztül egymást, annál
jobban fel tudjuk mérni, hogyan tehetnénk jobbá a
mindennapokat.
Ezúton szeretnénk gratulálni, hiszen összesen 32
nyertes pályázatot tudunk a második körben kihirdetni, mely azt jelenti, hogy a pályázat nyújtotta lehetőségeket a település lakossága ismételten maximálisan kihasználta, így minket is megerősített,
hogy érdemes volt beadnunk 2017-ben az „Esély
otthon” elnevezésű projektötletünket, melynek a
most a kihirdetett eredmény részét képezi. A bírálati
rendszerben 12 pályázó esetében a rendelkezésre
álló keretösszeg nem tette lehetővé, hogy támogatásban részesüljenek, így jelenleg várólistára kerültek, illetve összesen 4 pályázó esetében született
érvénytelenítő határozat, amely kiemelkedően jó
arány.
Jelenleg már a támogató okiratok személyre szóló
kitöltése folyik, melyeket eljuttatunk a nyertesekhez.
A támogató okiratok tartalmazzák az elért pályázati
pontszámok alapján megállapított, havonta folyósítandó összeget.
Ismételten szeretnénk gratulálni a sikeres pályázóknak, köszönjük szépen a lelkesedést, és reméljük,
hogy az ösztönzők felhasználásában örömüket lelik.
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Ez a farsang más, mint az eddigiek, bár álarcot sem kell
készítenünk, bőven megteszi a különféle textíliákból varrott maszk, s máris alakoskodhatunk. Igazi arcunkat persze nem rejthetjük el, hiszen jellemünk és személyiségünk
szavainkon és főként tetteinket át mutatkozik meg igazán.
Ám ha otthon netán a család mégis farsangolni szeretne, érdemes körülnézni a házban, mit rejtenek a ruhásszekrények, a fiókok. Lyukas zokni, kinőtt ruha biztosan
akad mindenhol, aztán már csak a gondolatainkat, fantáziánkat kell szabadon engedni, hadd szárnyaljon.
Egyszer régen, amikor még iskolás voltam, a Maszkabál című színdarabot állította össze nekünk osztályfőnökünk, Ilonka néni. Ő írta a forgatókönyvet, s rám a bűvész szerepét osztotta. Anyukám valahonnan szerzett egy
fekete palástot, amire franciakártya-lapokat varrt. A varázspálca lefejezett fakanálból készült, fekete és fehér szigetelőszalaggal körbetekerve, s hogy honnan, már nem
tudom, de igazi cilinderem is lett. Talán az egyik legemlékezetesebb álarcosbál volt ez, amire emlékszem.
Tippeket, jelmezötleteket az interneten is szerezhetünk. Nekem például tetszik a Túró Rudi-jelmez, amihez
csak egy régi lepedő kell és piros festék. Feketével fölfesthetjük a vonalkódot is, hogy még élethűbb legyen. Ha
fekete hosszú ujjú pulóvert, fekete nadrágot, fekete sapkát
és fehér sálat adunk gyermekünkre, akkor helyre kis
kéményseprő lehet belőle. A kellékeket ne feledjük! Kisfiúk lehetnek akár velencei gondolások is, csak csíkos
póló, fekete nadrág szükséges, a derekukra és a nyakukba
piros övet, kendőt köthetünk, az evezőt pedig kartonból
készíthetjük el. Egyszerű összehozni a tükörtojásjelmezt
is, de ennek módját nem árulom el. Helyette inkább két
sort idézek Sarkady Sándortól: „Takarodjon el a tél /
Örvendezzem, aki él!”

Gajdó Ágnes

Bemutatkozik a
helyettes védőnő
Tisztelt Ráckeresztúri
Lakosok!
Szeretnék bemutatkozni.
Ráckeresztúron
nőttem
fel, a helyi óvodában és
általános iskolában tanultam. Szüleim, nagymamám
és testvérem a családjával
szintén itt élnek. 2008-ban
végeztem a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi
Karán, védőnő szakon. Két évig Martonvásáron, majd
négy évig Budapesten dolgoztam védőnőként. Hét évig
külföldön éltem. 2020 augusztusában költöztem haza,
és lehetőségem adódott, hogy Peszter Zsuzsannát helyettesítsem, előreláthatóan két évig, mivel novembertől
anyuka lett.
Szabadidőmben szívesen főzök és próbálom ki különböző nemzetek ételeit; szoktam rajzolni, festeni.
Forduljanak hozzám bizalommal, nagy öröm
számomra, hogy segíthetem az itt élő családok életét.

Szabó Hajnalka
06-20/852-0351; e-mail: rackeresztur.vedono@gmail.com
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Segítsen, hogy segíthessünk!

P

OSTA (2465 Ráckeresztúr, Ady Endre u. 22.)
Az elmúlt esztendőben a Református RehabilitáTelefon: 25/455-819
ciós Alapítvány az adó 1%-ból összesen 701 001 Általános nyitvatartás:
forintot tudott a céljaira fordítani. Hálásan köHétfő:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00
szönjük adományozóink segítségét, amely hozzáKedd:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00
Szerda:
8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
járult ahhoz, hogy az alapítvány két főt tud foglalCsütörtök:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00
koztatni. A két munkatárs az MRE KIMM DrogPéntek:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:00
terápiás Otthonának és a Családterápiás és DrogSzombat,
vasárnap:
zárva
prevenciós Továbbképző Központnak az admiPénzforgalmi nyitvatartás:
nisztrációs munkáiban vesz részt.
Hétfő:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
Kedd:

8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30

2020-ban akkreditált 60 órás drogprevenciós toSzerda:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
vábbképzésünket a járványügyi helyzet miatt csak
Csütörtök:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
Péntek:
8:00 – 12:00; 12:30 – 14:30
két alkalommal tudtuk megszervezni, bentlakásos
Szombat, vasárnap: zárva
családkonzultációs hétvégéink pedig sajnos elmaradtak. Így felajánlásaikból a fentieken túl az Elsőbbségi küldemények végső feladási időpontja:
MRE KIMM honlapjainak karbantartását és rész- hétfő–csütörtök: 16.00; péntek: 15.00.
ben az otthon lakóinak egyhetes nyári kenutúráját
finanszíroztuk.
Idén az 1%-os felajánlásokat továbbra is az
anyagi problémákkal küzdő, tanulni vágyó,
gyógyult szenvedélybetegekre, illetve azon
családok támogatására szeretnénk fordítani,
akik nem tudják a családkonzultációs képzéseket megfizetni.
Köszönjük, hogy imádságaikkal és lehetőségük
szerint adójuk 1%-ával segítik alapítványunkat!
A szervezetünk neve:

Református Rehabilitációs Alapítvány
Adószámunk: 18492415-1-07

(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

Facebook: Ráckeresztúr Község Önkormányzat hivatalos oldala
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„Igyekszem segíteni ott, ahol tudok”
Petró Edina boltvezetőt sokan ismerik és szeretik Ráckeresztúron. A
mosolygós fiatal hölgy sok mindent tapasztalt már az életben, számos trauma érte, sok nehéz időszakon ment keresztül, de mégsem
adta föl, mindig talpra állt.
Ercsiben járt általános iskolába, majd a dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában végzett. Mint mesélte, jól számol fejben, így nem csoda, hogy a Siófokon rendezett
pénztárosversenyen első helyet ért el. Itt egyaránt számított a gyorsaság, a pontosság, a számlázási képesség. Középiskolás korában
rendszeresen kézilabdázott is, ám a labda helyett ma a bolti munka
a sport.
Nyolc hónapig dolgozott külföldön, New Castle-ben egy vendéglőben mosogatott, ahol a lengyel tulajdonos nagyon megkedvelte a dolgos magyar lányt, nem szívesen engedte el. Edina is szeretett
ott, megtanult angolul, s bár anyagilag jobban megérte odakint, a szíve hazahúzta. Visszatért tehát a
családjához és a kedveséhez, akivel jelenleg két élelmiszerboltot üzemeltetnek együtt, egyet Ercsiben,
egyet Ráckeresztúron.
Szenvedélye a munka, szinte mindig dolgozik. Hétköznap a keresztúri boltban, hétvégén otthon,
hiszen egy kertes házban mindig akad tennivaló, ráadásul ott a két csodaszép husky is, akik igénylik a
törődést. Edina hajnali négykor kel, majd árubeszerzés, és szépen sorban a többi feladat. Saját bevallása szerint rendkívül maximalista, igyekszik mindenkinek megfelelni, ami persze nem könnyű.
„Nagyon szeretek itt lenni Keresztúron, imádom a keresztúri embereket, akik segítőkészek, gyakran
meglepnek ebéddel, vacsorával, sütnek nekem süteményt, karácsonykor tudják, hogy dolgozom, mindig kapok bejglit. Ezek apróságok, de nekem nagyon jólesnek” – meséli lelkesen Edina. Arról is beszélt, hogy mindene a keresztúri kisbolt, szívesen tölti itt a napjait, örömmel
beszélget az emberekkel, akik betérnek hozzá vásárolni.
A vállalkozó szoros kapcsolatban áll a ráckeresztúri önkormányzattal, s a polgármesterrel, a szociális ügyintézővel
egyeztetve jelentős adományokkal támogatja a rászoruló
családokat.

„Nagyon szeretek adakozni, segíteni
másokon, mindig megsajnálom azt,
aki bajba kerül.
Nekem az szerez örömet, hogyha
másoknak örömet szerezhetek.
Igyekszem segíteni ott, ahol tudok.
Jó érzés adni.”
A gyerekeket például a nyári Erzsébet-táborban lepte meg
rendszeresen édességgel, üdítővel, Mikuláskor szaloncukorral. Karácsonykor az önkormányzatnak és a keresztúri katolikus karitásznak adományozott tartós élelmiszert tartalmazó csomagokat, amik aztán eljutottak azokhoz, akiknek nehezebb a sorsuk. Volt már,
hogy a boltba betért egy család, a szülő megvette a számára fontos dolgokat, ám a gyerek nem kapott
semmit, csak sóvárogva nézte a fánkokat, ekkor Edina odaadta a kislánynak ajándékba, aki örömében
elsírta magát. Máskor egy nehéz helyzetbe került családnak vásárolta meg rendszeresen a heti élelmet.
Nagyon sokszor elég egy apró gesztus, ami a másiknak hatalmas élmény és segítség is egyben.

Gajdó Ágnes
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MOSOLY HÍREK

2021. február

Jó hírekkel indult az év

Az óvoda összes dolgozója (2020. december 12-én, nevelés nélküli munkanapon) megkapta a munkahelyi elsősegélynyújtó képzésről a tanúsítványt.
A Prekop és Fia autószerelő szerviz felajánlott és ajándékozott az óvoda öt csoportjának kézmosó szappanadagoló készülékeket és utántöltőket, amit nagyon szépen
köszönünk.
A Szív Csücske Alapítvány sok játékot adományozott
óvodánknak.
E hónap 15-éig kellett az iskolába menő gyermekek
szüleinek, akik szeretnék még gyermeküket további egy
nevelési évig az óvodában tartani, az Oktatási Hivatalnál a
halasztást kérni. Ebben az óvodapedagógusok minden
segítséget megadtak a szülőknek, hogy a halasztási kérelmüket mihamarabb továbbítani tudják. A kérelmeket az
Oktatási Hivatal mindenki esetében pozitívan bírálta el.

a hernyókat, később bebábozódott állapotban újra behozza majd őket. A gubó egyetlen selyemfonálból áll, ami a
három kilométert is elérheti. A kifejlett selyemlepke tíz
centiméter.
Január 22-én a magyar kultúra napja alkalmából az óvó
nénik a Vízipók-csodapók mesét bábozva adták elő. A
gyerekek csillogó szemmel, örömmel várták az előadást,
nagyon tetszett nekik. Köszönjük szépen pedagógusainknak a műsort!
2021. január 20-án A kora gyermekkori intervenció
ágazatközi fejlesztése című kiemelt projekt tájékoztató
kommunikációs workshopot tartott. „A gyermek fejlődésbeli rendellenességének felismerését, a gyermek fejlődésének nyomon követését célzó ismeretek átadása” témában,
melyen óvodánk is részt vett. A projekt átfogó célja olyan
rendszer biztosítása, amelyben a gyermek ellátása egyszerűen követhető, a különböző szakterületekhez tartozó
szakemberek együttműködése pontosan szabályozott,
rendelkezésre állnak a szükséges eljárásrendek és a szabályozási háttér.A fejlesztés további célja, hogy a különböző területek (az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ellátórendszer, a pedagógiai és gyógypedagógiai jellegű intézmények) szereplői megismerjék és
használják egymás fejlesztéseit, eredményeit.
2021. január 26-án az Iskolakerti Alapozó Alprogram –
III. ütem – záró konferenciájára is sor került.
Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető

Kedves Szülők!
Madárbarát óvoda lévén odafigyelünk arra, hogy itthon
telelő madaraink elegendő táplálékhoz jussanak a zord téli
időszakban. A szülők és a gyerekek együtt, otthon készített újrahasznosított etetők készítésével és behozatalával
hozzájárultak a téli madárvédelemhez. Ezúton is köszönjük! Az így elkészített madáretetőket és madáretetést a
gyerekek egész nap figyelemmel kísérhetik.
A Pillangó csoportban egy szülő új hobbiba kezdett,
selyemhernyókkal foglalkozik. Ezekből a hernyókból hozott be néhány darabot, hogy a gyerekek is megfigyelhessék. Nagy érdeklődés övezte a gyerekek részéről a hernyókat. Megfigyelték a színűket, a testfelépítésüket, hogyan, mivel táplálkoznak. Az Apuka a nap végén hazavitte

Az idei nevelési évben intézményünkből két kolléganő sikeresen részt vett az
Iskolakerti Alapozó Alprogram Kezdő Óvodakert
továbbképzésen. A kollégák sokat tanultak, ezzel a
programmal nemcsak tudásunk, hanem kerti eszközeink is bővülhettek, így
a környezettudatosság erősödik a gyerekekben.
Terveink között szerepel ennek a programnak a
magasabb szintre emelése.
■
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Önkéntes tűzoltók Ráckeresztúron
2020-ban
Az előző lapszámban ismertettük a Martonvásári Önkéntes
Tűzoltó Egyesület (Marton ÖTE) elmúlt évi tevékenységét, a
cikk második része a munkánk ráckeresztúri vonatkozásairól
szól.
Az egyesület Ráckeresztúr mellett Martonvásár, Baracska, Gyúró és Tordas településeken, valamint a környező
területeken, utakon vesz részt a tűzoltási és műszaki mentési
közfeladat-ellátásban.
Ráckeresztúron egy KIA Rio típusú (Marton ÖTE Tartalék)
járművünk állomásozik, melyen az elsődleges beavatkozás
során használható legfontosabb felszereléseket helyeztünk
el. Az önkormányzat által biztosított garázsban, a tűzoltószertár mellett áll készenlétben, az elmúlt évben tizenöt káreset-

hez vonult ez a jármű. Elsődleges szerepe a helyi önkéntes
tűzoltók riaszthatóságának biztosítása, akik első kiérkezőként
több alkalommal kezdték meg a felderítést és a beavatkozást
a Martonvásáron állomásozó gépjárműfecskendő helyszínre
érkezéséig. Ezzel a működési móddal időt nyerhetünk a kárelhárítás első szakaszában.
A tavalyi év folyamán magas számú tűz- és káresetnél
avatkoztunk be: 2020-ban 146 tűz- és káreseményhez riasztottak bennünket, ebből Ráckeresztúrra és környékére összesen huszonegy alkalommal vonultunk, amiből tizenegy tűzeset és tíz műszaki mentés volt. Nyolc alkalommal csak a
Marton ÖTE vonult a településre, míg a többi esetben főként
az érdi hivatásos kollégákkal dolgoztunk együtt.
Ráckeresztúr területén is voltak jelentősebb beavatkozási
feladataink az elmúlt évben:
Az M6 autópálya Ráckeresztúrhoz tartozó szakaszán
három balesetnél avatkoztunk be 2020-ban. Májusban és
októberben is közúti balesethez vonultunk Ercsi és Ráckeresztúr közé, ahol mindkét alkalommal kisodródott személygépjárműben utazók szenvedtek sérülést. November 11-én
Ráckeresztúr belterületén avatkoztunk be felborult gépjármű
baleseténél.
Az év folyamán féltucat alkalommal vonultunk a település
területére szabálytalan tűzgyújtás és égetés miatt. Három
alkalommal kaptunk riasztást a Vörösmarty utca végére, ahol
a felhalmozott száraz növényzet és összehordott trágya
égett.
Többször adott feladatot számunkra a viharos időjárás,
két ilyen esethez Ráckeresztúrra is vonultunk az év folyamán. Február 4-én a Kocsy-Mayer Gyula utcában egy diófát
döntött az elektromos vezetékekre a viharos szél. A veszélyt
okozó ágakat a Marton ÖTE tűzoltói több órás munkavégzéssel, láncfűrész, létra és kötelek használatával távolították el.
Ezen a napon négy káreseményhez vonultak önkénteseink.

A szökőnap délelőttjén Ráckeresztúr–Lászlópusztán egy
munkagép oltásánál tevékenykedett tűzoltó egységünk.
Ugyanezen a napon, a késő délutáni órákban az M6 autópályán egy személygépkocsi tüzét oltottuk a „Keresztúri pihenő”
közelében. Mindkét esetnél első beavatkozóként kezdte meg
az oltást a Marton ÖTE és a hivatásos tűzoltók kiérkezése
után már csak az utómunkálatok zajlottak.
Egyre több lakóházban használnak szén-monoxidérzékelőt, így az elmúlt évben Ráckeresztúrra is vonultunk
szén-monoxid-szivárgásra vonatkozó riasztás miatt.
A COVID–19 világjárványhoz kapcsolódóan bevezetett
megelőző intézkedések következtében 2020-ban a korábbi
éveknél és a tervezettnél kevesebb rendezvényen volt lehetőségünk részt venni. December 5-én este Ráckeresztúr
mellett másik három településen is igyekeztünk mosolyt csalni kicsik és nagyok arcára, amikor a feldíszített és kivilágított
gépjárműfecskendőnkkel a Mikulást szállítva jártuk az utcákat.
Önkénteseink nemcsak a beavatkozások, gyakorlatok és
rendezvények során jeleskednek, de nagyon sokat dolgoznak felszereléseink üzemeltetésén is. Mindezért a munkáért
nagy köszönet illeti önkéntes tűzoltóinkat, akik nap mint nap
szabadidejüket áldozzák azért, hogy szükség esetén segíthessenek másoknak. Ez a „készenléti életforma” sok-sok
támogatást és megértést igényel családtagjainktól is, amit
külön köszönünk Nekik! Hálásak vagyunk mindenkinek, aki
bármilyen módon hozzájárul ahhoz, hogy segíthetünk!
Köszönjük!
Dr. Pimper László, a Marton ÖTE elnöke

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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Gyerekkorunk kedvenc bogara – vagy mégsem?
Talán mindannyiunknak vannak olyan kedves emlékei gyerekkorunkból, melyek ehhez a kis bogárkához kapcsolódnak. Gondoljunk csak
a gyermekdalokra, versikékre, és arra, hogy a hétpettyes az első
bogarak egyike, mely a kisgyerekek kedvencévé válik.
Sajnos az elmúlt években egyre több bosszúságot okoz ennek a
kifejezetten hasznos fajnak egy Ázsiából bekerült „rokona”, az úgynevezett harlekinkatica. A keserű katica és sokszínű katica néven is
ismert rovar változatos külsővel rendelkezik, hiszen sárga, narancssárga vagy piros szárnyfedőin akár 15–21, különböző méretű pötty
található. Rendkívül hatékony ragadozó, így a levél- és pajzstetvek
elleni biológiai védekezés céljából telepítették be nyugat-európai országokba. Magyarországon közel tizenöt éve jelent meg az intenzív
termesztésű kertészeti kultúrákban. Akár örülhetnénk is a jelenlétüknek, ha a nyári hónapokban a levéltetvek elleni mindennapos harcunkra gondolunk, viszont nem feledkezhetünk meg a kártékony hatásukról sem.
Mivel kifejezetten invazív, agresszív mértékben szaporodó fajról beszélünk, hiszen nincs természetes ellensége,
kiszorítja a hazánkban őshonos hétpettyes fajtatársát, sőt, előszeretettel elfogyasztja annak petéit, lárváit is, így rövidesen akár teljesen el is tűnhet az élővilág eme kedves ízeltlábúja.
A harlekinkatica jelentős károkat okoz a mezőgazdaságban azáltal, hogy a tetvek elpusztítása mellett a növények
zsenge hajtásait is tönkreteszi. A bortermelés különösen megsínyli ennek a rovarnak a jelenlétét, hiszen ezek a harlekinkaticák megbújnak a szőlőfürtökön, és szüretkor a szőlőszemek között maradnak. Préseléskor kellemetlen, keserű
ízű mustot eredményeznek. A hétpettyes katicabogárral szemben a harlekinkatica sokkal keserűbb testnedvet bocsát
ki magából, emiatt a keserű katica megnevezést is használják rá.
Mezőgazdasági károkozása mellett nem feledkezhetünk meg arról, hogy ennek a rovarnak a csípése kifejezetten
fájdalmas, ezenkívül igen kellemetlen meglepetést tud okozni a késő őszi hónapoktól egészen a kora tavaszi hónapokig a házunk különböző réseiben való nagyszámú csoportok elrejtőzése.
Horváth Enikő

Tisztelt Ráckeresztúriak!
Adójuk 1%-ával segíthetnek a
településen működő civil szervezeteknek. Kérjük, a bevallás
elkészítésekor ne feledkezzenek el a helyi egyesületekről.
(A szervezet adószámát 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
Ajánlja fel adója egyik 1%-át valamely egyháznak!

A Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011.
A Magyarországi Református Egyházé: 0066.
Bővebb információ: nav.gov.hu

SZAMURÁJ 07 KFT.

AKCIÓK
2000 forinttól!

AKCIÓS
ESZKÖZCSOMAGOK
SZERELÉSSEL
MÁR 80 000 Ft-tól!
06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723
www.szamuraj07.hu
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GAJDÓ PÉTER

GAJDÓ ANDRÁS

(1892. április 30.–1916. március 21.)

(1897. november 18.–1978. június 2.)

Ráckeresztúron keresztelték szülei – „csóli” Gajdó János
zsellér és Csóli Anna – 1892. május 10-én, miként ez
kiderül az anyakönyvi bejegyzésből. Péter öccse, az
1897-ben született András szintén harcolt, és a mellére
tűzhette a III. o. bronz vitézségi érmet.
Gajdó Péter korosztálya még nem volt katona, és a
Nagy Háború első éveiben igazi újoncnak számított. Később a Monarchia az elszenvedett hatalmas veszteségek
miatt már sorozta a 17 és 52 éveseket is. Az ország falvai
sok fiatal élettel áldoztak a nagyhatalmak törekvéseinek;
Ráckeresztúr is sok derék, életerős fiatal legényt, apát,
férjet, testvért vesztett el. Az első világháborús hősi emlékművön a 61 név egyike ő.
Gajdó Péter nevét többször elírták – sok helyen Béla
vagy Adalbert szerepel –, ez megnehezítette a kutatásomat, de örömmel fedeztem fel, hogy hősi haláláról a

Gajdó András Ráckeresztúron született 1897. november
18-án, szülei „csóli” Gajdó János és Csóli Anna. Korniss
István anyakönyvvezető jegyezte be az adatokat november 21. napján. Nagy háborús története pontosan nem
ismert, csak annyit tudunk, hogy 1916-ban bronz vitézségi
érmet kapott. Fia, aki szintén András felidézte emlékeit
édesapjáról.

Pilsen, a cs. és kir. 69. gyalogezred pótzászlóalja

császári és királyi 69-esek ezredkönyvében is megemlékeztek (igaz, itt nemcsak a nevét [Béla], de a születési
évét is elírták). Fénykép azonban nem maradt róla.
Az első közlést 2014. szeptember 15-én kaptam a HM
társadalmi kapcsolatok referensétől: G. B. 69-es gyalogos hősi halált halt. 2016-ban a ráckeresztúri halotti
anyakönyvben én is megtaláltam: G. Béla/Adalbert földműves, császári és királyi 69. gyalogezred, 1916. március
21-én Pilsenben, a császári és királyi tartalékos kórházban TBC-ben elhunyt, 24-én temették el a város központi
temetőjében.
Információt kértem a Bécsi Hadilevéltárból is, ahonnan
a magyar kirendeltség 2015. március 3-án azt írta, hogy
nem találtak adatot róla. Szülőfalujában a testvérei és
ismerősei emlékezhettek rá, mert nem alapított családot.
A császári és királyi 69. Hindenburg gyalogezred
1914. augusztus végéig a szerb, ezután szeptember 6-tól
a keleti hadszíntéren a cári seregek ellen harcolt, később
részesei voltak a dicsőséges 1915. május 2-ától véghez
vitt „gorlicei áttörés”-nek és az azt követő üldözéses harcoknak. 1915 augusztusától a rownói hadjáratból vették
ki a részüket, majd 1916 januártól év végéig a Pieniakivonalban. Gajdó Péter ez év tavaszán kerülhetett a pilseni tartalékos kórházba, ahol tuberkulózisban elhunyt, itt is
temették el. Pontos adatok a hősi halálának körülményeiről nincsenek.
Prága Ildikó

Édesapám nevét,
ahogy mesélték később, érdekes módon
kaptam. Ne legyen
Péter, mondták, mert
a nagybátyja meghalt
a háborúban. Ne legyen Sándor, olyan
iszákos, mint X. Y. Ne
legyen Imre sem,
olyan nábokos, mint
Z. Y. Legyen András, mondták, legyen olyan jó ember,
mint az apja.
Amikor én születtem, ő már negyvenhárom éves volt.
Ahogy nőttem, ő olvasott nekem mesét, ő vitt először aratni tízéves koromban.
A háborús múltjáról nem beszélt. Csak annyit tudtam
meg, hogy tizennyolc éves korában besorozták katonának.
Székesfehérváron kapott néhány hetes kiképzést, majd
vitték a román frontra. Ő megtanult néhány szót. Valami
ilyenformát mondott: „majla (vagy brajla) trianova
brajla” (énekelte).
Soha nem káromkodott. Ennyit mondott: „a szent, szent,
szent”… Ebédkor keresztet vetett, magában imádkozott. A
családot nem tanította, nem kérte erre. De nélküle nem
kezdődhetett az étkezés.
A fiam kiskorában sok nyarat nagypapa közelében töltött. Hosszú háborús emlék mesélésére ő sem emlékszik.
Az maradt meg benne, hogy nagyapa ötvenhat éves korában ezt mondta: a román fronton a csajkában kapott
koszttal nem laktak jól. Volt tartalék konzerv is, ha netalán
súlyosabb helyzetbe is kerülnek, legyen mitől életben maradni. Egyszer már olyan éhesek voltak, hogy elfogyasztották a konzervet. Ezért a parancsnok kiköttette őket…
És aztán? Többre nem emlékszem, mondja a fiam. Ja,
és úgy káromkodott, ha mérges volt: „a román, a román, a
román”…
Kérdeztem egy évvel idősebb unokatestvéremet, Bőke
Aladárt is, aki nálunk szokott nyaralni.
– Sógor bácsi nem mesélt a katonaéletéről, a háborúról. Mai fejjel már őt is, nagypapát is kérdezném, aki francia fogságban is volt. Arra emlékszem, hogy ennyit szokott
mondani, ha mérges volt: „a román, a román, a román”…
Érdekes egybeesés a fiam emlékével: „a román”…
Gajdó András
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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.

Gondolatébresztő…
„Sosem lenne szabad vezetőnek
kinevezni olyan embert, aki a
beosztottjainak a gyengeségeit
tartja szem előtt, nem pedig az erősségeit.
Mert az az ember, aki arra figyel, hogy mit
nem tudnak a munkatársai, nem fogja
észrevenni azt, hogy miben igazán jók. ”

(Peter Ferdinand Drucker)
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Séta a friss levegőn
Olvasói kérésre ezúttal a friss levegő fontosságáról, jótékony hatásáról szeretnék néhány gondolatot megosztani.
Járványhelyzetben is nagy szerepe van a bezártságból
való kiszabadulásnak, egy egyszerű felfrissülésnek egy
nehéz nap után, melytől jobb hangulatba kerülhetünk,
valamint a D-vitamin legegyszerűbb beszerzési módját is
megkaphatjuk egy-egy séta alkalmával.
De vajon hogyan is induljunk neki a sétának? Sokan
megijednek: „Jaj, hideg van! Jaj, nagyon meleg van! Ó,
most fúj a szél, esik az eső, főzni kell, vagy éppen mosogatni…” Sorolhatnám a számtalan kifogási lehetőséget a
kimozdulásra. Természetesen vannak olyan időszakok
amikor a munka, a háztartási feladatok sok időt és energiát vesznek el a napunkból, ezért nehéz összeegyeztetni a bokros teendőket egy kis mozgással. Próbáljunk
meg időt szakítani a rendszeres mozgásra, hiszen nemcsak a testre, hanem
a lélekre is kedvező
hatást tudunk gyakorolni. A rendszeres
mozgás elősegíti a
betegségek megelőzését, és lelki egészségünkhöz is sokat
tudunk tenni. Egy közös séta a párunkkal,
barátnőnkkel, gyermekünkkel vagy négylábú
kedvencünkkel
szuper program lehet a nap bármely időszakában.
Sétánk célpontjául érdemes kevésbé forgalmas helyet választani, ahol tiszta a levegő. Nem célszerű például egy bevásárlóközpont folyosóján róni a köröket, hiszen az nem a minőségi kikapcsolódás kategóriájába
tartozik. Legmegfelelőbb a sétához egy liget, park, tóparti vagy folyóparti sétány. Amennyiben ez nem megoldható, mert nincs ilyen a közelünkben, akkor lakhelyünk
csendes utcái is tökéletesek lehetnek a napi rendszeres
testmozgásra.
Érdemes az időjárásnak megfelelően öltözni. Nem
kell megijedni, ha kicsit a hűvösebb van. Gyermekeinket
is fel tudjuk rétegesen öltöztetni, legyen az babakocsis
séta vagy akár futóbiciklis, kismotoros. Mozgó gyermekre
nem kell több réteg, mint saját magunkra. Babakocsiban
fekvő gyermekre hideg esetén egy plusz pléd jól jöhet az
overálra a hidegebb napokon. Fontos, hogy a gyermek
fejére mindig kerüljön sapka!
Felnőttek esetében sem késő elkezdeni!
Felmerül a kérdés, mi a helyzet az újszülöttekkel,
kisbabákkal. Mikor érdemes elkezdeni a levegőzést?
Csecsemőkorban két-három hetes kortól meg kell kezdeni a levegőhöz való szoktatást még a téli babáknál is.
Először a szobában való levegőzéssel kezdjünk, a gyermekre sapkát adva, plédbe takarva. Amint gyermekünk

erre jól reagál, és az idő is kedvező, néhány percre F
az udvarra is kivihetjük, fokozatosan növelve a friss Ő
levegőn töltött idő tartamát. A hozzászokás elteltével
már kisebb-nagyobb sétákat tehetünk, ennek időtar- A
tamát is fokozatosan érdemes emelni. A levegőzés Z
időtartamát befolyásolhatja a kinti hőmérséklet is.
Mínusz 5 fok alatt, ködös, nagyon párás időben a E
csecsemőket nem ajánlott kivinni. Ennél jobb időben G
viszont mindenképp ajánlott a friss levegőre vinni. É
Télen a késő délelőtti, kora délutáni időpont a legal- S
kalmasabb a levegőzésre, nyáron, nagy kánikulában
Z
inkább a kora délelőttre, késő délutánra, estére érdemes időzíteni a sétákat, ezzel is elkerülve a nagy S
kánikulát. Amennyiben nincs más lehetőségünk, É
akkor az árnyékolásról feltételen gondoskodjunk. G
Nem ajánlott a babakocsira pelenkát helyezni, mert !
ezzel túlmelegedést okozhatunk. Érdemes a babakocsiban fekvő gyermekeinket nyáron a rovaroktól védeni.
Erre a célra alkalmas
vékony hálót helyezzünk a babakocsi
köré. Ahogy magunk,
úgy kisgyermekünk
bőrének fényvédelméről sem szabad
megfeledkezni. Használjunk
bababarát
fényvédő krémet.
Nagyobb
gyermeknél a levegőn
töltött idő akár több
óra is lehet. Náluk télen ügyeljünk arra, hogy ruházatuk
és csizmájuk ne ázzon át. Nyáron az ő esetükben is figyeljünk fokozottan oda a fényvédelemre. Használjunk
naptejet, valamit ne engedjük, hogy gyermekünk órák
hosszat a tűző napon legyen, biztosítsunk neki árnyékot.
A fokozott izzadás miatt legyen nálunk mindig folyadék,
hogy az elveszített folyadékot pótolni tudjuk minden korosztály esetében.
Több kutatás is vizsgálta, milyen hatása van a rendszeres levegőzésnek/sétának a gyermekekre. Arra a
megállapításra jutottak, hogy a rendszeres friss levegőn
való időtöltés rengeteg pozitív hatást gyakorol az életünkre; éjszakai nyugodt alvást biztosít, kiegyensúlyozottabbak lesznek a gyerekek, akinek a napirendjében benne van a rendszeres séta. Pozitív hatása van még a vérkeringésre, csökkenti a zöldhályog kialakulásának esélyét, csökkenti a koleszterinszintet és a vérnyomást, növeli a tüdőkapacitását, segít megelőzni a cukorbetegséget, serkenti a bélmozgásokat, így csökkenti a székrekedés kialakulását, jót tesz a csontoknak és az ízületeknek,
de a séta a lelki egészségünkhöz is hozzájárul.
Biztatok mindenkit, sétára fel!
Peszter Zsuzsanna védőnő
A kép forrása: nlc.hu
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Februári filmajánló

Máris elérkeztünk a februári hónaphoz, aminek az első hete
nemcsak mennyiségben, de minőségben is tekintélyes frissítést eredményezett a Netflix kínálatában. A hónap elején debütált Sam Mendes Oscar-díjas alkotása, az 1917 és Guy
Ritchie Úriemberei, de érdemes lesz több, a streaming szolgáltató által készült sorozatra, filmre odafigyelni a következő
napokban. Érdekesség, hogy a Netflix 2,5 millió új előfizetővel
gyarapodott 2020 utolsó negyedévében, így a teljes előfizetői
szám az év végére meghaladta a 203,6 milliót. A számok alapján számukra a 2020-as év mondhatni „nyereséggel” zárult. A
szolgáltató eleinte ígéretes filmtárnak tűnt, de mára ontja magából a
saját gyártású alkotásokat. Még ha
nem is mindig üti meg a mércét egyegy mű, lassan minden hónapra jut
több olyan film és sorozat is, amelyet
tűkön ülve várunk.
Az HBO GO februári kínálatában
is rengeteg minden érkezik, bár ez a
hónap már korábban bemutatott
nagy sikerű folytatásokra épül, ám
így sem maradunk izgalmas tartalmak nélkül a tél utolsó hónapjában. Ami a hazai streaming szempontjából jelentősnek
számít, hogy a HBO GO-n található műsorok átlépték a 7000
óraszámot (pontosabban 7128 óra), ami a tavalyi évi adatokat
összevetve ezer órányi növekedést jelent. Nézzük is meg, mit
ad nekünk a február!

THE INVESTIGATION – HBO GO
Az elmúlt évek egyik legismertebb gyilkosságából készített
minisorozatot az HBO. Kim Wall svéd újságírónő egy tengeralattjárón vesztette életét. Ezt dolgozza fel a hatrészes alkotás
Tobias Lindholm rendezésében. A történet a nyomozásról
szól, amely során szépen-lassan körvonalazódott, mi is történhetett a végzetes éjjelen. A gyanúsított Peter Madsen ugyanis
egy ideig azt állította, hogy baleset történt. Később azonban,
amikor Wall maradványaira rábukkantak, vallomása darabjaira
hullott. A koppenhágai gyilkossági csoport munkája 45 perces
részekben kerül majd elénk.

FONTOS VAGY NEKEM – NETFLIX
FEBRUÁR 19.
Marla Grayson törvényes képviselőként dolgozik, azonban tisztességtelen és nemtörődöm módszereivel idős embereket forgat ki a
vagyonukból. Nem kis fába vágja
a fejszéjét, hiszen az új kiszemeltje sokkal ravaszabb, mint azt gondolná. Főszerepben Rosamund
Pike, Peter Dinklage, Eiza González, Dianne Wiest és Chris
Messina.

ZÉRÓ, ZÉRÓ, ZÉRÓ – HBO GO

A sorozat a kokainkereskedelem sötét rejtelmeibe vezeti be a
nézőt, a gyártástól a fogyasztásig. Hátborzongató utazásra invitál a dzsungeltől a felhőkarcolókig, Mexikótól Párizsig, áthaladva
Egyenlítői-Afrikán, a Maghreb-országokon és Calabrián kereszA KAPITÁNY KÜLDETÉSE – NETFLIX, FEBRUÁR 10.
tül, a bűnözők és üzletemberek, a kétségbeesett emberek és
A Universal Pictures mutatja be Tom Hanks főszereplésével a milliárdosok világába. Az üzletben könyörtelen háború zajlik, a
megható történetet Paulette Jiles bestsellere alapján. Öt évvel kiskereskedőtől a bűnszervezetek keresztapjáig minden résztveaz amerikai polgárháború után az özvegy Jefferson Kyle Kidd vőnek harcolnia kell, az életük állandó veszélyben forog.
kapitány (Hanks), három háború veteránja városról városra jár, VÖRÖS PONT – NETFLIX, FEBRUÁR 11.
és igaz történeteket mesél: elmondja a híreket elnökökről és Nehéz megmondani, hogy a svéd Alain Darborg legújabb
királynőkről, dicső viszályokról, pusztító katasztrófákról és munkája klasszikus túlélőfilm vagy agyafúrt horror. Egy fiatal
lenyűgöző kalandokról, szerte a nagyvilágból. A texasi prérin pár, David (Anastasios Soulis) és Nadja (Nanna Blondell) éptalálkozik Johannával (Helena Zengel), egy tízéves lánnyal, pen próbálja helyrehozni házasságát, ezért elutaznak valahoakit hat évvel korábban fogadott be a kiowa törzs, és sajátjuk- vá a messzi északra Boris nevű kutyájukkal egy jó kis kempinként nevelték. Johanna ellenséges a világgal, amelyet még gezésre, amikor is kiderül, hogy a lány terhes. A sítúrán azonnem tapasztalt meg, és most akarata ellenére visszaadják vér ban hirtelen könyörtelen gyilkosok célkeresztjében találják
szerinti nagynénjének és nagybátyjának. Kidd vállalja, hogy magukat (este megjelenik a sátor falán az a nyugtalanító piros
elviszi a gyermeket oda, ahová a törvény szerint tartozik. Mi- pötty), és hőseinknek valahogy túl kell élniük az éjszakát és a
közben több száz mérföldet utaznak a könyörtelen vadonon át, benne rejlő halálos veszélyt.
Horváth Benjámin
a párosnak szörnyű természeti – és emberi – akadályokat kell
leküzdenie, miközben keresik azt a helyet, amelyet otthonnak
Kedves Olvasóink!
nevezhetnek.
Lezárult Mozart-kvízjátékunk. Örülünk, hogy
ÉLETJELEK – EGY IGAZ EMBER TÖRTÉNETE – HBO GO,
ezúttal huszonöt megfejtés érkezett, s gyerekek is
neveztek.
FEBRUÁR 7.
A helyes válaszok betűjele: B, C, B, A, C, A, B,
A dokumentumfilm-sorozat a Parc Taulí nevű spanyol kórház- A, C, B, B
ban játszódik, Sabadell városában, és a Covid–19 vírusban A sorsolás a következőknek kedvezett: Bíró Istvánné, Dienesné
megbetegedett emberek és az őket ápoló személyzet első Zsebi Regina, Egyed Vivien, Mikó-Baráth István, Pálinkás Bianka,
kézből származó tapasztalatait mutatja be. A sorozat a legkriti- Paulovicsné Kiss Anita, Vizi Lászlóné
kusabb hónapok eseményeire fókuszál, beleértve a szereplők Nyereményük egy-egy példány a Világhíres operák sorozatkarrierjét, a családjukkal kapcsolatos eseményeket és megol- ból, amit Zólyominé Margitai Zita ajánlott fel. Ezúton is
dandó problémáikat. Valós történetek a küzdelemről, a szoli- köszönjük!
daritásról, a kitartásról és az élni akarásról napjaink egyik leg- A nyeremény a könyvtárban vehető át szerdánként 10 és 14
óra között.
fontosabb, kikerülhetetlen témájával és jó néhány megrázó
Minden játékosnak szeretettel gratulálunk!
emberi sorssal a középpontban.
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Új könyvek a könyvtárban
Péterfy-Novák Éva: Apád előtt ne
vetkőzz
Náray Tamás: Zarah álma
F. Várkonyi Zsuzsa: Amire felnövünk; Tanulom magam
Bödőcs Tibor: Addig se iszik
Ramos, J.: A farm
Eger, E. E.: Az ajándék
Alekszijevics, Szvetlana: Utolsó
tanúk
Alekszijevics, Szvetlana: Fiúk
cinkkoporsóban
Nyulász Péter–Ritter Ottó: Az időgladiátorok
Kiss Ottó: A piros tengeralattjáró
Szentendrei Judit: Mézes cukrászda
Acsai Roland: Tili és Tiló
Király Anikó: Semmi pánik!
Tittel Kinga: A Duna kincsei

TISZTELT OLVASÓINK!
A könyvtár a korlátozó
rendelkezések
meghosszabbítása miatt

2021. március 1-jéig
zárva tart.
Köszönjük megértésüket.
K

! O# $!%&'(!

A kényszerű zárvatartás idején is
igyekszünk értékes olvasnivalókkal,
kézműves videókkal, virtuális emlékidézéssel, nyereményjátékokkal szolgálni, kérjük, kövessék facebookoldalunkat:
K*+,-./ 0*123456, R580969,+4:6
A középiskolai közösségi szolgálatot
könyvtárunkban is elvégezhetik a
diákok. Könyvajánlók, totók készítésével, ismeretterjesztő cikkek írásával teljesíthetik az elvárt óraszámot.

A kagylóhéjak tudnak
titkot tartani
Delia Owens amerikai zoológus jó
néhány tudományos könyv után
csaknem hetvenévesen, 2019-ben
jelentette meg első regényét, amely
a New York Times listavezetője,
aztán világsiker lett. Állítólag több
mint négymillió példányt adtak el
belőle. 2020-ban Magyarországon
is hónapokig szerepelt a sikerlisták
élén. Reese Witherspoon színésznő
pedig már meg is vásárolta filmadaptáció készítésének jogát.
(A könyvet olvasva éppen azt éreztem, hogy ez nagyon szép
film is lehetne!)
A bestsellerek nem a kedvenceim. A könyvajánlók azonban felkeltették az érdeklődésem, s így a gyönyörű borítójú
kötet a karácsonyfa alá került. Január első hetének végére
pedig már el is olvastam a több mint 450 oldalas könyvet.
Mert az Ahol a folyami rákok énekelnek (Where the Crawdads
Sing) érdekes, jó stílusú könyv, olvasatja magát. Az ember
elvarázsolódik, elmerül Észak-Karolina mocsaras-lápos
vidékének világában, miközben egy lány, Kya élettörténet
olvassa 1952-től 1970-ig, s aztán tovább. A hatévesen a lápi
viskóban magára hagyott kislány kénytelen egyedül – mindössze egy-két jó ember némi segítségével – túlélni, megélni
és felnőni. Egyáltalán élni. Végigélni az életét.
Kya, a lápi lány az emberi kapcsolatok hiányában erőteljesebben fókuszál az őt körülvevő természetre, a sirályokra,
a szentjánosbogarakra és sok más lényre. Tőlük tanul viselkedésmintát, szerez tapasztalatot. „Tudásának nagy részét a
vadontól kapta. A természet táplálta, tanította, óvta.” A
tudat, hogy mindenki elhagyja (anyja, testvérei, apja, szerelme), hogy nem bízhat az emberekben, érdekes, befelé forduló, illetve a láp világát megfigyelő felnőtté, majd a láp
tudósává teszi. A természet különleges alkotásokra is ihleti.
A regény cselekménye két szálon fut, az időben korábbi
és későbbi események aztán szépen összesimulnak. A kettősség a műfajban is felfedezhető. Egyrészt fejlődésregény,
másrészt izgalmas krimi. A két szál a bizonyító tárgyalásban
fonódik össze. Az olvasó bízik a gyilkossággal vádolt Kya
ártatlanságáben, abban, hogy nem ő ölte meg Chase-t, a
fiatal férfit, aki csak kihasználta őt. Bízunk, de nem vagyunk
biztosak. Szurkolunk Kyának és Tate-nek, annak a fiúnak,
aki igazán érti és szereti a település lakói által mélyen megvetett, lenézett, megalázott „lápi prolit”. Szorítunk a két
fiatalnak, hogy együtt maradjanak, hiszen érezzük, hogy
igazán egymáshoz illő szerelmesek. A történet szép, izgalmas, s egészen a végéig tartogat meglepetéseket. A bírósági
tárgyalást követő esküdtszéki döntést nem áruljuk el. Addig
el kell olvasni a megelőző 432 oldalt.
Az epilógusban Kya sorsát egészen hatvannégy éves
koráig követhetjük, s akkor derül ki, hol van az addig hiányzó bűnügyi bizonyíték, a kagylólánc. Még az utolsó oldalakon is titkokra derül fény.
Kya eljutott arra a magabiztosságra, hogy „az embernek
nem eshet bántódása, ha egy torkolat túloldaláról szeret
valakit”. Mi, olvasók, pedig arra a tudatra, hogy „titkot leginkább a kagylóhéjak tudnak tartani”.

L. Mészáros Irma
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Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál…
A farsangi időszak vízkereszttől, a
karácsonyi ünnepkör végét jelentő
január 6-ától a húsvétot megelőző
negyvennapos nagyböjt kezdetéig,
hamvazószerdáig tart. Idén nagy
bálokra, táncos, jelmezes mulatságokra nem számíthatunk,
ahol az eszem-iszom is része a társasági összejövetelnek.
De ez ne tántorítson el minket ennek ellenére is tartani a
farsangi hagyományok közül a fánksütést. Az ünnepi ételek
mindegyikének van szimbolikus, misztikus, spirituális jelentése, valamiféle varázslat tartozik hozzá. Ilyen a farsangi vagy
szalagos fánk is. A kelt tésztás, bő zsiradékban sütött fánkot
tartjuk elsősorban hagyományos farsangi édességnek –
erdélyi neve pánkó, a Felvidéken siskának, a palócok pampuskának nevezik.
Számos babona fonódott össze a fánk nevével. A Szerémségben például azért készítették, hogy a vihar el ne vigye a háztetőt. Régen a farsangi időszak a párkeresés ideje
is volt. A lányok fánkkal kínálták a kiszemeltek ifjút, jelezvén
tetszésüket, a fiúk pedig fánkocskának becézték kedvesüket.
A fánk oldalán körbefutó szalag a karikagyűrű jelképének
számított, ezért gyakran sütötték kézfogókon is. A lényeg
persze, hogy minél több fogyjon belőle, hiszen a termékenység, termés bősége is múlhat az elfogyasztott fánk mennyiségén.
Gazdag tésztája van a tejjel, tojással, vajjal készülő és bő
zsírban kisütött kerekded süteménynek. És persze a porcukor és a baracklekvár se maradhat le róla. A legjobban működő recept még mindig Horváth Ilona klasszikusából leshető ki. Ezt most épp ezért nem is citálnám ide, minden valamirevaló háziasszony polcán ott lapul régi-új kiadásban ez az
alapmű. Ami tényleg megfogadandó tanács lehet, a jó minőségű, lehetőleg magas sikértartalmú liszt, a kelesztés hoszsza, jó meleg konyhában, és a nem túl forró olaj, először
fedő alatt sütve, aztán megfordítva fedő nélkül készre sütve
lesz igazán levegős a tészta. Így lesz jó esetben szalagos,
és jól átsült, belül könnyű, lukacsos szerkezetű.
Természetesen vannak más nemzeteknek is más jellegű,
fánkhoz hasonló süteményei, az egyik legismertebb ma már
a churros, ami egy égetett tészta hosszúkás formában habzsákból adagolva, forró zsiradékban kisütve. Fahéjas cukorba forgatják, és csokikrémbe mártogatva fogyasztják, igazi
utcai étel, egész évben kapható Spanyolország nagyvárosaiban. Az olaszoknak is megvan a maguk fánkja, a zeppole,

ami főtt krumplival készül, gömb formában. És persze más
nemzetek is készítenek fánkot, a csehek a tarkedlit szeretik,
ami egy palacsintaszerű tészta, de van benne élesztő is, és
úgy is sütik ki, mint a palacsintát, kevés olajon, serpenyőben.
A lekvár és a porcukor teszi igazán kellemes édességgé. Az
oroszok pedig túrófánkot készítenek családi ebédek
zárásaként.
Manapság sokan figyelnek arra, hogy étkezésük is minél
kevésbé terhelje a szervezetüket, talán ételallergia miatt is,
vagy csak egészséges életmódra törekedve. Ezt a cseppet
sem könnyen emészthető, kalóriadús édességet is elkészíthetjük kissé korszerűbben, kímélőbb változatban. Ez a recept adhat hozzá segítséget, magam már évek óta így készítem a farsangi fánkokat, nem szokott
belőle maradni.
Farsangi fánk vegán változatban
50 dkg liszt, 5 dkg
margarin, egy zacskó porélesztő, 3 dl
zabtej (vagy más
növényi tej, de végső esetben langyos
vízzel is működik),
egy teáskanál cukor, az élesztő felfuttatásához.
A hozzávalókat
tartsuk szobahőmérsékleten, langyos helyen. Az
élesztőt futtassuk fel a cukorral elkevert langyos zabtejben.
Egy tálba szitáljuk a lisztet, hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt,
a felolvasztott margarint és a sót. Fakanállal vagy robotgéppel 10–15 percig dagasztjuk, majd letakarjuk, és langyos
helyen másfélszeresére kelesztjük (kb. 40–50 perc). A megkelt tésztát kilisztezett deszkára borítjuk és kb. 1–1,5 cm
vastagságúra kinyújtjuk. Kiszaggatjuk a fánkokat, és a deszkán letakarva még fél óráig kelesztjük. Mielőtt a forró, bő
olajba beletesszük, a hüvelykujjunkkal nyomjunk egy kis
mélyedést a tészták közepébe. Sütéskor ügyeljünk az olaj
hőmérsékletére. Ha túl forró, akkor hirtelen sülnek meg a
fánkok, és a belsejük nyers marad. Porcukorba forgatjuk, és
lehetőleg még langyosan tálaljuk.
Szöveg és kép: Katona Anita

Melyik növény levele látható a képen?

Beküldési határidő: 2021. március 5.
E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com
.
A nyeremény a könyvtárban vehető át szerdán 10 és 14
óra között. Minden megfejtőnek gratulálunk!
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Magyar védelem

A sakkban a világos színű figurákkal játszó játékos mindig kicsit
előnyben van, mivel ő kezdheti a játszmát. Sötéttel játszva viszont, ha van egy jó védekezési szisztémánk, akkor kiegyenlíthetjük világos előnyét. Több hatékony megnyitás közül is választhatunk, de szívünkhöz különösen közel állhat a magyar
védelem. Egy történelmi nevezetességű levelezőjátszmáról
kapta a nevét, amelyet Pest és Párizs csapatai vívtak 1843 és
1845 között. A magyar csapatot Szén József, Grimm Vince és
Löwenthal János Jakab alkotta. A magyar csapat nagy meglepetésre megnyerte a párharcot. A magyarok ezt a megnyitást
választották sötéttel, és ezt követően világszerte magyar védelemnek nevezték el. A következő sorrendben alakultak a lépések: 1. világos gyalog e4 – sötét gyalog e5 2. világos huszár f3
– sötét huszár c6 3. világos futó c4 – sötét futó e7 4. világos
sánc – sötét huszár f6 5. világos gyalog d4 – sötét gyalog d6. Ez
a táblára felrakva a következőképpen néz ki:

Az én iskolám:
Budai Gazdasági SzC Budai Technikum
A Budai Középiskola nem egy középiskola Budán, hanem
az én iskolám, ahová nagy szeretettel járok. Könnyen megközelíthető, nagyon közel van a Déli pályaudvar. Az iskolám két részből áll. Az egyik a BGSZC Budai Szakgimnázium, a másik a BGSZC Budai Technikum. Én a technikum
részébe járok ügyvitel szakra. Idén érettségizek, és szeptembertől kezdem a szakmai vizsgáimat. Nagyon tetszik ez a
szakma, érdekes és a jó szaktanároknak köszönhetően
könnyen tanulható. Sajnos a 2019–2020-as és a 2020–2021es tanévet beárnyékolta a Covid–19-es világjárvány. Sajnos
sok program és esemény maradt ki az életünkből a pandémia miatt. Osztálykirándulás, gólyatábor, ballagás, szalagavató, versenyek és sok minden más is. Nem volt könnyű
ez az év.
Ha felkeltettem az érdeklődésedet, a sulimat megtalálod
az interneten vagy 1126 Budapest, Márvány utca 32.
Honlap: https://budaitechnikum.hu
E-mail: iskola@budaitechnikum.hu
Telefon: 06-1/356-5482, 06-30/293-4270

Ezzel a sötéttel játszó magyar csapat kiegyenlítette az állást, és
a végjátékot meg is nyerte. Két világbajnok, Vaszilij Szmiszlov
és Tigran Petroszján is gyakran játszotta ezt. Az aktuális világbajnok Magnus Carlsen megnyitási repertoárjában is szerepel
ez a megnyitás. Nekünk is érdemes lehet megfontolnunk, hogy
időnként megjátsszuk ezt a változatot.
Kocsis Lili Maya
Ennek a védelemnek megvannak a maga veszélyei is, ha
sötét pontatlanul játssza a folytatást. A következő állásban például világos 3 lépésben lenyerheti a sötét vezért. Mi lenne a A Budai Technikum 12. Dk tanulója vagyok. Ügyvitelt tanulok. Ezen a szakon gyors- és gépírást, rendezvényszervemegfelelő lépéssorrend?
zést és titkári ügyintézést tanítanak az általános tantárgyakon kívül. A szakmai osztályok 4+1 évet tanulnak. Négy év
után érettségi vizsgát tesznek és az ötödik évben lehetőségük van egyéves OKJ-képzésre.
A Budai Középiskola három intézmény, a Táncsics Mihály Angol Két Tannyelvű Gimnázium, a Kossuth Lajos
Közgazdasági Szakközépiskola és a Szigeti György Műszaki
Szakközépiskola összevonásából alakult 2004. július 1-jén.
2007. július 1-jével a Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskolát is a Budai Középiskolához csatolta a fenntartó.
2011-től iskolánk az OTP Fáy András Alapítvány Mintaiskolája. 2015-ben elnyertük az Örökös Ökoiskola címet,
mivel iskolánk alapító tagja volt az ökoiskola hálózatnak.
2021-től az iskola szétvált, az épületben két iskola található,
A megoldás beküldhető a martonvalsakk@freemail.hu e-mail- a BGSZC Budai Középiskolája és a BGSZC Budai Technicímre. Aki hat alkalommal is helyesen küld be megoldást a fel- kum. Szerintem érdemes ezt az iskolát választani, mert itt
adványokra, Magyar Sakkvilág magazint kap ajándékba, melyet bárki megtalálhatja azt a szakot, amit szívesen tanulna, és
postai úton juttatunk el hozzá. Sakkos képességeink fejlesztésé- megfelelő felkészítést kap a közép- és emelt szintű érettségi
hez sakkleckék és -feladványok találhatók még az egyesületünk vizsgára. Az itt végzett diákok nagy számban váltak versenyképessé a hazai és nemzetközi piacokon egyaránt.
weblapján is, aminek címe: martonvalsakk.hu.
Klemencz Andrea
Bakacs János MartonVál SC
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FARSANGI NYEREMÉNYJÁTÉK
(Összeállította Matizevics Zalán)
1. Mettől meddig tart a farsang?
A) egy teljes hónapig
B) vízkereszttől hamvazószerdáig
C) karácsonytól vízkeresztig
2. Mi a farsang jellegzetes étele?
A) rántott hús sajttal töltve
B) fánk
C) húsleves cérnametélttel
3. Melyik szokás fűződik a farsanghoz?
A) alakoskodás
B) fadöntés
C) locsolás
4. Mit jelent a farsang szó?
A) fecsegni
B) elfáradni
C) álmodozni
5. Milyen eredetű szó a farsang?
A) angol
B) orosz
C) német
6. Mi volt eredetileg a célja a jelmezes hangoskodásnak?
A) az állatok elijesztése
B) a rend megzavarása
C) a gonosz szellemének elűzése
7. Milyen kifejezéssel illetik a farsang utolsó napjait?
A) a farsang sarka
B) a farsang háta
C) a farsang farka
8. Hány napos böjt követi a farsangi időszakot?
A) 30
B) 40
C) 70
9. Hogyan nevezi a néphagyomány a vízkeresztet követő
vasárnapot?
A) farsangvasárnap
B) húshagyó vasárnap
C) első menyegzős vasárnap
10. A néphagyomány szerint a farsang a párválasztás időszaka. Mit csináltak azokkal a fiatalokkal, akik a farsangi
időszak végén pár nélkül maradtak?
A) kicsúfolták
B) elkergették
C) más választott nekik párt
A helyes megfejtést beküldők között meglepetés ajándékokat sorsolunk ki.

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

Határidő: 2021. március 5., péntek, éjfél

„Az első dolog, ami leköti figyelmünket, ha egy gyermek szemébe nézünk, az ártatlanság: a csodálatos képtelenség a hazugságra, álarc viselésre és hogy másnak mutassa magát, mint ami.
Ebben az értelemben a gyermek
pontosan ugyanolyan, mint minden más a Természetben. A kutya az kutya, a rózsa rózsa, a csillag pedig csillag; minden egyszerűen az, ami. Csak a felnőtt ember képes arra, hogy másnak
mutassa magát, mint ami.”
(Anthony de Mello)

FOTÓPÁLYÁZAT
A Ráckeresztúri Hírmondó, a Ráckeresztúri Települési Értéktár
Bizottság és a községi könyvtár
közös pályázatot hirdet. Ráckeresztúron készült fotókat várunk,
a legjobbak megjelenhetnek a lapban 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 nevezhet. 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 hozzájáruló
nyilatkozatot.

Beküldési határidő:
2021. április 30.
E-mail-cím:
rackereszturi.hirmondo@gmail.com
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