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Amikor felröppent a hír, misze-
rint spanyol származású ubor-
kával behurcolt vérhasmenést 
okozó vírus kezdte meg pusz-
títását Németországban, attól a 
pillanattól kezdve az emberek 
nem vásárolták az uborkát. Nem 
is fogyasztották. Számûzték a 
konyhából, az asztalukról, az 
étlapról. A dolgok természetéből 
eredően idehaza is elfordultak 
tőle. A továbbiakban az történt, 
hogy a piacokon tornyosuló 
hegyekké váltak. Akadtak ugyan 
termelők, árusok, akik ingyen 
osztogatták, de mivel a többség 
nem fogadta el, abbahagyták az 
osztogatást.

Az általunk is kedvelt ubor-
káról, latin nevén a Cucumis 
sativusról van szó. Az uborká-
nak több tucat fajtája, változata 
létezik, ami természetes, hiszen 
az uborka éghajlatonként alkal-
mazkodva a helyi viszonyokhoz 
változtatja nagyságát, alakját, 
sőt, bizonyos mértékben a bel-
tartalmát is. A növénynemesítők 
szorgalmának köszönhetően 
több felhasználásra alkal-
mas fajta és változat született. 
Felsorolásukat helyhiány miatt 
mellőzni vagyunk kénytelenek.

Talán tíz nap vagy két hét múl-
tán az egyik német hírügynök-
ség megcáfolta a spanyol eredetû 
uborkafertőzést – az ember azt 
hihette volna, ezután megszûnik 
majd a bizalmatlanság az ubor-
ka fogyasztása iránt. Sajnos nem 
szûnt meg. Sőt, újabb fal emel-
kedett az uborkát termesztők és 
a fogyasztók közé. 

Az orosz kormány vétót hir-
detett a nyugatról országukba 
áramló minden zöldségfélére 

vonatkozóan. Ezért, a járvány 
veszélyétől tartva, lezárta hatá-
rait a nyugatról zöldséget szál-
lítók előtt. Aki járt annak ide-
jén a Szovjetunióban, vagyis 
Oroszországban, az tudja, hogy 
az oroszok egyik „szent” zöld-
ségféléje az uborka. Manapság 
is ez a helyzet, hiszen akárme-
lyik ötcsillagos moszkvai szállo-
da ebédlőtermében a fényesen 
terített asztalok mindegyikén 
az evőeszközök mellett ott fek-
szik megszokott csemegeként a 
kifogástalanul megmosott nyers, 
zöld uborka. 

Miután a hasmenéses járvány 
szedni kezdte áldozatait, felröp-
pent a téma körüli újabb hír: 
a halált is okozó kórt a növé-
nyi csírák terjesztik. Mindössze 
négy-öt napot élt meg ez a hír. 
A tudós kutatók megállapították, 
a növényi csírák „ártatlanok” a 
kór terjedésében. Mikor e soro-
kat írom, lapunk megjelenése 
előtt néhány nappal, a rádióhír 
közlése szerint több mint hat-
százan betegedtek meg a véres 
hasmenésben, a halottak száma 
pedig a harminchoz közelít.

Most ott tartunk, hogy Német-
országban a kormány anyagiak-
kal hozzájárul a zöldségtermelők 
és -kereskedők kárának enyhí-
téséhez. Ezzel párhuzamosan a 
téma kutatói és orvoslói kimu-
tatták: a közismert hasmenése-
ket előidéző baktériumtörzsre 
egy másik, ismeretlen baktérium 
telepedett. Kimutatták, hogy ez 
a támadó makacsul ellenáll min-

den eddig ismert ellenszernek. 
Mintegy harminc évvel ezelőtt a 
Ludas Matyi hetilapban megje-
lent krokim jut eszembe. Leírtam 
ebben, hogy a bacilusok, víru-
sok, baktériumok minden évben 
országos, majd nemzetközi kon-
ferenciákra gyûlnek össze, ahol 
tudósaik az emberiség ellen irá-
nyuló baktériumok támadásának 
időpontját jóváhagyatják. 

Félretéve a tréfát: szerencsére 
sokan vagyunk, akik nemcsak 
háborúkat, forradalmakat éltünk 
át, hanem sok járvány pusztító 
hadjáratából is élve kikerültünk. 
Nemrégiben jelent meg e helyen 
„Tojás” címû írásom ama bizo-
nyos „koleszterintámadás” cáfo-
lataként. Az uborkát, akár annak 
idején a tojást, ma is rendszere-
sen fogyasztjuk. Természetesen 
még a múlt század húszas, har-
mincas éveiben ráneveltek a szü-
leim, a tanítóim és sokan mások, 
miszerint a napi többszöri kéz-
mosásra a jó egészség megtartá-
sa érdekében nagy szükség van. 
Ugyancsak szükséges magunk 
körül és a környezetünkben a 
tisztaság megőrzése. 

Az egyik miniszterünk vala-
melyik kora reggel személyesen 
ment ki a zöldségpiacra, ahol 
uborkát, retket, salátát vásárolt, 
és kiállt az uborka mellett. Ez a 
hír minden prédikációnál és szó-
noklatnál többet ért. Mi nemcsak 
piacon vásároljuk a zöldségfélé-
ket, hanem termesztjük is érdi 
kertünkben. A zöldségfélék közt 
szeretjük az uborkát is, akár ece-
tesen, kovászosan, akár nyersen, 
de jól megmosva és meghámoz-
va, mert védi az egészségünket.

  Bíró András

Uborka

Nincs ajándékozás meg fenyő-
fa, nincs nyuszi meg tojás, 
ennek az ünnepnek nincs meg 
ilyen tekintetben a „világi hát-
tere” – ez más, mint az év két 
másik nagy ünnepe. Igaz, a 
húsvét utáni ötvenedik nap-
nak, pünkösdnek – amikor a 
keresztény világ a Szentlélek 
eljövetelét és egyben az egyház 
megalapítását is ünnepli – hit-
béli vonatkozásai feléledőben 
vannak Magyarországon is. 
Ismét piros betűs nap a naptár-
ban pünkösd hétfője, rengeteg 
virág költözik be a templo-
mokba, a néprajzban búvárko-
dók pedig gyakran úgy jellem-
zik az ünnepet, hogy ilyenkor 
„minden felébred”. Idézve egy 
szakkönyv némi pátosszal teli 
megfogalmazását: „ilyenkor 
abbahagyja a lusta nyújtózást 
a világ, ember és állat párt 
keres, nedvektől duzzadnak 
ma a levelek, zsong és zsibong 
az élet”. Korábban a templo-
mokban lángnyelveket idézve 
pünkösdi rózsa szirmait hin-
tették el, olykor a Szentlélek 
jelképeként fehér galambot is 
röptettek, engedtek szabadon. 

Érdemes ilyenkor valame-
lyest visszatekinteni: hogyan 
is értelmezték a régiek ennek a 
napnak a lényegét? Ők ugyan-
is tudták, hogy ez bár ünnep, 
de egybefonódik a munkával 
is meg a mindennapi élettel 
is. Ilyenkor meg kell állni 
egy kicsit, és a nyári munkák 
előtt még ünnepelni egy keve-
set. Köszönteni az új életet, 
imádkozni a bő termésért, a 
gyermekáldásért, merthogy 
ez az udvarlásnak, a párvá-
lasztásnak is ideje. Gyönyörű 
ünnepi népszokásaink van-
nak – például pünkösdi kis-
királynék járták be ilyenkor a 
falvakban mise után a háza-
kat, köszöntve az ott lakókat 
jókívánságokkal, versekkel, 
énekekkel. A néphit szerint a 
kislány mosolyából – de csak 
ha a fogát nem villantotta ki! 

– még a jó termésre is lehetett 
következtetni. 

És akkor még egy szót sem 
szóltunk a pünkösdi király-
ságról, pedig itt érezhető némi 
aktualizáló áthallás. Mintha 
manapság is előfordulna olykor, 
ha nem is mindig rövid idejű, 
néha évekig is eltartó „király-
kodás”, amelynek során valaki 
úgy érzi, neki mindent lehet, 
„ingyen ehet-ihat a falu kontójá-
ra, amennyi csak belefér”… 

Sok más mellett ennyi 
mindenre szolgál tehát a 
pünkösd, ez a bizonyos hús-
vét utáni ötvenedik nap, és 
ezt idézik fel Balassi Bálint 
verssorai is: „Áldott szép 
Pünkösdnek gyönyörű ideje 
/ Mindent egészséggel látoga-
tó ege / Hosszú úton járókat 
könnyebbítő szele”. De mit 
üzen ma nekünk ez az ünnep? 
Csontropogtató kinyújtózást, 
fellélegzést mindenképp. És 
készülést az újra, a megvál-
tozottra, a több lehetőségre. 
Munkára, sikerélményt nyúj-
tó feladatokra, hiszen maga a 
felébredő természet mutatja 
erre a legtöbb és legjobb pél-
dát. Igaz, csak a májusi eső ér 
aranyat, a pünkösdire ez most 
egyáltalán nem mondható el, 
tudjuk azonban azt is, hogy 
vihar után mindig szivárvány 
jön, azután meg napsütés.

A régi szokások, meglehet, 
kihalóban vagy legalábbis 
átalakulóban vannak, de az 
ember ma is azt érzi, hogy bár 
szüksége van csöndre, de tár-
sas együttlétre, játékra, társa-
ságra, ünnepre is. És ezek az 
ünnepek üzeneteket hordoz-
nak: az ember és a természet 
szeretetét hirdetik. Rajtunk 
múlik, értjük-e, megértjük-e 
az ébredés üzeneteit – felébre-
dünk-e végre?

A szerkesztõ jegyzete

Pünkösdi ébredés

A város óvodásai és iskolásai 
idén is ünnepi mûsorral készül-
tek a pedagógusok köszöntésé-
re. A megjelenteket Kétszeriné 
Perlaki Csilla közmûvelődési 
referens üdvözölte, majd a 
rendezvény nyitányaként a 
Lukin László Mûvészetoktatási 
Intézmény vonósnégyesének 
előadásában két Haydn-mû 
csendült fel. A folytatásban a 
Szivárvány Óvoda Nyuszi cso-
portjának bájos vásári jelenetét, 
a Móra Ferenc Általános Iskola 
első és negyedik osztályos 
tanulóinak ünnepi mûsorát és a 
Kincses Óvoda Pom-pom tánc-
csoportjának lendületes bemu-
tatóját élvezhették a résztvevők. 
A városi kitüntetések átadását 
megelőzően T. Mészáros András 
polgármester köszöntötte az 
érdi pedagógusokat. –  Ezen a 

napon megpróbálunk köszöne-
tet mondani mindazért a mun-
káért, állhatatosságért, amit ők 
gyermekeinknek az év minden 
egyes napján nyújtanak – mond-
ta. Hozzátette, erre az állhata-
tosságra és kitartásra, amely a 
pedagógusokat jellemzi, min-
den időben szükség van. Akkor 
is, amikor változásokra kerül 
sor. Vannak olyan helyzetek, 
amikor olyasmit kell megtenni, 
amit senki sem kíván, mégis, a 
szükséges lépéseket meg kell 
lépni – mondta a polgármester 
a közelmúltban eldöntött isko-
la-összevonásra utalva, majd 
beszédét azzal folytatta, hogy a 
pedagógusok munkája folyama-
tos figyelmet kíván. 

– Olyan szolgálat ez, amely 
nem enged kihagyást, nem 
enged lankadást, és nem enge-

di meg a felületességet, hiszen 
minden nem odafigyelés és 
felületesség komoly károkat 
okozna a rájuk bízott gyerme-
kekben. Munkájuk arra készíti 
fel gyermekeinket, hogy majd a 
nagybetûs Életben helytálljanak 
munkával, tudással, becsülettel, 
szorgalommal, és a cél az, hogy 
ez a hétköznapok részévé váljon 
az életükben – hangsúlyozta T. 
Mészáros András, majd Hamvas 
Bélát idézve így folytatta: 

– A szent hétköznap az, ami-
kor a dolgok csodátlanul jön-
nek és távoznak egymás után, 
mindegyik olyan egyszerûen 
és józanul, mint egy corpus. 
A hétköznapok eme szentségét 
csak kevesen ismerik igazán. 
Lényege a feltétel nélküli szere-
tet. A pedagógusok fontos szere-
tete ugyanis végigkíséri a gyer-
mekeket, akiket olyan termé-
szetességgel tanítanak, ahogyan 
mi vizet iszunk. Mi meg olyan 
természetességgel vesszük a 
munkájukat, mint ahogyan 
vizet kortyol az, aki szomjas 
– hangsúlyozta a polgármester, 
majd valamennyi érdi család 
nevében megköszönte a peda-
gógusok munkáját. Azt a szol-
gálatot, amit a város minden 
évben Érd Közoktatásáért Díjjal 
is megkoronáz. Idén Érd Megyei 
Jogú Város Közgyûlése úgy 
döntött, hogy ezt a kitüntetést 
Krakkóné Nagy Zsuzsannának, 
a Szivárvány Óvoda Meseház 
Tagóvoda nevelőjének, valamint 
Barits Pálnak, a Kós Károly 
Szakképző Iskola igazgatóhe-
lyettesének adományozza. 

Krakkóné Nagy Zsuzsanna 
óvodapedagógusi pályáját a 
Felső úti óvodában kezdte, 1977 
óta dolgozik a Meseház Tagóvo-
dában. A Meseház Alapítvány 
elnökeként, majd kuratóriumi 
tagjaként végzett munkájával 
nagyban hozzájárult az óvodába 
járó gyerekek egészséges neve-
léséhez, a környezeti feltételek 
megteremtéséhez: a szülőkkel 
összefogva, az alapítványon 
keresztül megszépült az óvodai 
udvar és a belső játszószobai 
környezet. 

Krakkóné Nagy Zsuzsanna 
életvitele példaértékû: becsü-
letes, felelősségteljes, szerény. 
Szakmai munkáját a gyermek-
szeretet hatja át, mindig nyitott 
a változásokra, és lelkiismerete-
sen keresi az újabb lehetősége-
ket, módszereket, amelyekkel 
eredményeket érhet el a gyer-
meknevelésben. Tudatos, felké-
szült munka jellemzi, mellyel 
segíti a gyermekek sokoldalú 
fejlesztését. 

Barits Pál 1986 óta dolgozik 
pedagógusként, 1990-től a Kós 
Károly Szakképző Iskolában, 
1993-tól mûszaki igazgatóhe-
lyettes. Feladata a szakképzés 
szervezése, felügyelete, szakmai 
vizsgák szervezése, lebonyolítá-
sa, ellenőrzése. Elévülhetetlen 
érdemeket szerzett az iskola 
fennmaradásáért vívott küzde-
lemben, amelynek eredménye-
ként újra fejlődik az intézmény. 
Munkásságának köszönhető 
az informatika vívmányainak 
beépítése az iskola munkájába 
s az ehhez kapcsolódó szakmák 
meghonosítása. 

Miután a díjazottak és a pol-
gármester bejegyezték nevü-
ket Érd város krónikájába, az 
ünnepség folytatásában T. 
Mészáros András virágcsokor-
ral köszöntötte a díszokleveles 
pedagógusokat, köztük a 65 
évvel ezelőtt diplomát szerzett, 

Városi díjátadó ünnepséggel köszöntötték a pedagógusokat  

Köszönet a szeretetért,  
a tudás átadásáért
„Az önök állhatatos munkája arra készíti fel gyer-
mekeinket, hogy helytálljanak a nagybetûs Életben 
tudással, becsülettel, szorgalommal, munkával. A 
cél az, hogy mindez a hétköznapok részévé váljon 
az életükben” – hangsúlyozta ünnepi beszédében T. 
Mészáros András polgármester a Bolyai iskolában 
a pedagógusnap alkalmából megrendezett díjátadó 
városi ünnepségen.

vasokleveles Csölle Antalnét, 
valamint az idei aranyoklevél 
várományosát, az ötven évvel 
ezelőtt pedagógusi diplomát 
szerzett Gazdag Ferencnét és 
Papp Sándor Istvánt.

A pedagógusnapi ünnepi 
mûsor folytatásában polkát 
adtak elő a Bolyai iskola tanu-
lói, majd Szabó Dóra (Gárdonyi 
iskola) zenés diabolót, Treszkai 
András (Hunyadi iskola) nép-
táncot mutatott be, Király 
Viktória (Vörösmarty gimnázi-
um) mesét, Kóra Sára és Róth 
Márta (Teleki iskola) verset 
mondott. Balogh Attila és Kosik 
Boldizsár (Kós Károly iskola) 
rapben jeleskedett, a Körösi és 
a Batthyány iskola tanulói pedig 
musicalrészletekkel bûvölték el 
hálás közönségüket, a peda-
gógusokat, akik végre jóleső-
en hátradőlhettek, és örültek 
a ritka pillanatnak, hogy most 
őket ünnepelték. 
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Vásárban járt a Szivárvány Óvoda Nyuszi csoportja
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Lendületben a Kincses Óvoda Pom-pom tánccsoportja

A Bolyai iskola másodikosai vidám polkát roptak

Krakkóné Nagy Zsuzsanna, a 
Meseház Tagóvoda pedagógusa
átveszi a polgármestertõl az Érd 
Közoktatásáért Díjat


