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November 
 
Eljött már november didergő hónapja, 
     Hideg szele a fák ágait megcsapja. 
Meghalva elhullnak a sárga levelek, 
     Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek. 
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza 
     A zőld ligeteket s mezőket megnyúzza. 
Hideg esső csorog, csepeg egész éjjel, 
     A fázékony Auster havat is hány széjjel. 
A borongós égnek sűrű felhőzése 
     Házba zárt szívünknek kedvetlenedése. 
Jer, barátom, minden únalmat űzzünk el 
     Az új boron vídám beszélgetésünkkel. 
Van elég gesztenye, van elég noszpolya, 
     Van dió; melyik kell? mind jó borkorcsolya. 
Gazdagabbak leszünk akármely bárónál, 
     Csendességben űlvén itt a kandallónál. 
Az az óros kancsó megint jár közöttünk, 
     Tudod, mint tegnap is, mikor haza jöttünk. 
Még ugyan a borom nem forrt ki egészen, 
     De semmi; potomra minek heverésszen? 
Most még jobban is csúsz, mert édes valóba, 
     S különben sem látszik színe a kancsóba. 
És ha az elsőtől még kedved nem dúzzad, 
     A másik kancsót is körömhegyig húzzad. 
Magam is fogok te utánad tenni: 
     Törik, szakad, mégis vígan kell ma lenni. 
Vígan ma, barátom! és ha pitizálunk, 
     Róziról is egy-két sort dallarizálunk. 
S ki tudja? hátha még táncot is kell várni? 
     S hatos minétet is fogunk ketten járni? 
Neveted? de több is történhetik itt még: 
     Bolond az, barátom, aki okos mindég! 
Le kell a mord képet néha-néha tenni. 
     S ha ennyi hívságra nem fogunk is menni: 
Jer, legalább minden únalmat űzzünk el 
     Az új boron vídám beszélgetésünkkel!  
 

Csokonai Vitéz Mihály 
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK 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 (06-20/219-8129) 
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) 
Kókai Dávid (06-20/239-1902) kokaidavid@rackeresztur.hu 
ifj. Cseprekál István (06-30/373-1354) cseprekal@freemail.hu 
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester  (hajcsi75@freemail.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, adó-
bevalláshoz szükséges nyomtatványok. 

Gyógyszertári ügyelet 
dec. 3., 4.: Martonvásár �06-22/569-146 
dec. 10., 11.: Ráckeresztúr �06-25/455-812 
dec. 17., 18.: Ercsi �06-25/505-790  
dec., 24., 25.: Martonvásár 
dec. 26., 31., 2017. jan. 1.: Ráckeresztúr 
 

Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; �25/455-804) 
Háziorvosok rendelési ideje 
Dr. Bánovics Ilona  
�06-30/475-5781 
Asszisztens: Erdősi Zoltánné 
Hétfő, szerda: 14–18 
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12 
Dr. Mihalicza Ingrid  
�06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva 
Hétfő, szerda, péntek: 8–12 
Kedd, csütörtök: 14–18 
(Péntekenként felváltva rendel a két 
háziorvos.) 
Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30  
 

Fogorvos – dr. Kálmán Andrea 
�06-20/389-0278  
Asszisztens: Petrik Tiborné 
Hétfő, szerda: 14.00–20.00  
Kedd, csütörtök: 8.00–14.00  
Péntek: 8.00–13.30 
Gyermekfogászat: 
kedd: 8.30–12.30 
 

Védőnői szolgálat  
Farkasné Vancsura Ildikót Peszter 
Zsuzsanna helyettesíti 
�06-20/852-0351 
 

Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba 
�06-20/852-0351. Rendel kéthetente 
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpont-
egyeztetés szükséges! 
 

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

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

Falugazdász – Bodnárné Jávori 
Tímea �06-70/199-2773 

FONTOS TELEFONSZÁMOK 
Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039  
Körzeti megbízott – Szilukács Krisztián,  
                               Vásári Dénes: 06-20/210-5166 
Polgárőrség: 06-70/211-6424 

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői   
Vízszolgáltatás: Vízszolgáltatás:   

                    Rézbányai József 06-30/598-1269 
          Varga István 06-30/598-4776 

Csatornaszolgáltatás: Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/819-5607  
                             Gondi Géza 06-30/868-2293  

Hulladékszál l ítás decemberben 
 

Kommunális:  december 4. ,  11. ,  18. ,  25.  
Újrahasznosítható: december 23.  

Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 
24.; telefon: 06-22/460-023) Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Polgármesteri 
Hivatalban.  
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 

Könnyen kezelhető, informatív,  
folyamatosan frissül: 

www.rackeresztur.hu 



2016. november                                                                                                                             3 

 

Novemberben született  
 
 
 

Márffy Ödön (1878–1959) 
festő- és grafikusművész 

 

A párizsi Julian Akadémián tanult, 
majd az állami képzőben töltött négy 
évet Fernand Cormon osztályában. Olyan 
festőnövendékekkel került kapcsolatba, 
akik a modern irányzatokért lelkesedtek. Márffy megismer-
kedett Cézanne, Van Gogh művészetével s Henri Matisse-szal, 
valamint a fauves-okkal. 1906-ban szerepelt a Salon 
d’Automne kiállításán, majd ősszel hazatért Magyarország-
ra. Tehetségére és sikereire felfigyelt Rippl-Rónai József és 
Kernstok Károly is. Előbbi támogatásával lett Márffy a MI-
ÉNK művészcsoport alapító tagja. 
     Az I. világháborúban hadifestőként dolgozott; 1916-
ban és 1917-ben a keleti fronton tartózkodott. Noha ere-
detileg meghirdetett célja ezeknek az ábrázolásoknak a 
dokumentálás volt, Márffy festői szempontoknak aláren-
delve igyekezett megoldani a feladatot.  
     A fiatal művész még Párizsban kötött barátságot Ady 
Endrével, akiről később portrét is készített. A költő halála 
után feleségül vette özvegyét, Boncza Bertát, azaz Csinszkát.  
     A Magyar Nemzeti Galéria számos Márffy-képet őriz. 
Művészetét az utóbbi években kezdik felfedezni, újraérté-
kelni. 

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

Kelemen-napon, november 23-án a hajók horgonyt 
vetnek a kikötőkben, a hajósok felkészülnek a télre. 
Sokfelé e nap az utolsó alkalom a játékra és a szóra-
kozásra az adventi böjti időszak előtt.  
     Hét nappal később, András-napon azonban még-
iscsak sor kerülhet egy kis játékra, már ha a házas-
ságjósló praktikákat annak tekintjük. Eleink ugyanis 
úgy vélték, hogy nemcsak Katalin napján „láthatják 
meg” a fiatalok jövendőbelijüket, hanem a hónap 
utolsó napján is. A néphagyomány szerint e napon a 
lányoknak titokban kell végezniük a különféle jóslá-
sokat. Már akik hittek abban, hogy ha a párnájuk alá 
férfiruhát tesznek, álmukban megjelenik leendő vő-
legényük képe. Sok leány megrugdosta ilyenkor a 
disznóólat, mert a hiedelem szerint a disznó röffené-
seinek száma azt jelentette, annyi évig maradnak 
még pártában. A legnépszerűbb jóslás gombócfő-
zéssel kezdődött; minden gombócba beletettek egy 
férfinevet, s amelyik először jött a víz tetejére, az lett 
az illető leány férjének neve. Sokfelé úgy tartották, 
ha András-napon a leány vagy a legény egész nap 
csak három szem búzát eszik, és három korty vizet 
iszik, akkor éjjel megálmodja, ki lesz a párja. 
    November végén kezdődik az adventi időszak, 
sok családban készítenek ilyenkor adventi koszorút, 
amelyen karácsonyig minden vasárnap meggyújtanak 
majd egy gyertyát. A várakozás idején hitről, re-
ményről, örömről, szeretetről gondolkodhatunk, 
morzsolgatva Áprily Lajos verssorát: „Tudom, meg-
nő s megárad majd a fény”.  
 

Gajdó Ágnes 

Parkosítás 
 

Az Eötvös utcai 
játszótér parko-
sítása a lakosok 
anyagi és egyéb 
felajánlásából, 
valamint az ön-
k o r m á n y z a t 
hozzájárulásából 
jött létre. Költ-
sége 108 000 
forint volt. 

     Pénzbeli adománnyal járult hozzá a parkosítás 
költségéhez Kovács Zoltán (vegyesbolt), Bécsi        
Zsuzsanna, a Bognár és a Dienes család, valamint a 
Szent Kereszt Gyógyszertár. A tervezés Komáromi 

Judit okleveles 
kertészmérnök 
és  Jankov i c s   
Tünde munkája. 
A  t a l a j e r ő -
v i s s z a p ó t l á s 
Cseprekál István-
nak köszönhető. 
Az ültetéshez a 

vizet Hegymegi Gábor biztosította. Köszönet Garam-
szegi Zsoltnak a tervezésben nyújtott tanácsadásért, 
a baracskai Soliter Díszfaiskolának az ajándék nö-
vényekért, valamint Radócz Józsefnek és a közfoglal-
koztatottaknak a kivitelezésért. 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Keresztúrok  
Keresztúron 

 

A Keresztúr 
Nevű Települé-
sek Szövetsége 
2016. évi har-
madik közgyű-
lését Ráckeresz-
túron tartja. A 
fontos ese-

ményre november 18-án, pénteken kerül sor, hely-
szín a Brauch-kastély. Előreláthatóan tizenkét Ke-
resztúr nevű település képviselője lesz jelen a köz-
gyűlésen. Ráckeresztúron találkozik Hejő-, Sajó-, 
Bodrog-, Magyar-, Balaton-, Mura-, Kapos-, Sár-, 
Sarkad-, Petri-, Székely- és Berekeresztúr küldötte. 
     A közgyűlésen történtekről következő lapszá-
munkban részletesen beszámolunk. 

RH 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK 
Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat kép-
viselő-testülete 2016. október 24-én tartott ülésén ho-
zott döntésekről: 
 

● A képviselő-testület véleményezte a Ráckeresztúri Mosoly 
Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét. 
● Megtárgyaltuk a Település Értéktár Bizottság működéséről 
szóló beszámolót. 
● Kiválasztottuk a Ráckeresztúri Hírmondó nyomtatásáért 
felelős vállalkozót több árajánlat közül. 
● Felmondtunk egy lakásbérleti szerződést, és jóváhagytunk 
egy tornacsarnok bérletéről szóló szerződést. 
● Döntöttünk a lakásbérleti díjakról és a Tornacsarnok igény-
bevételének díjairól. 
● Megszüntettük a Szent László Falugazdálkodási Nonprofit 
Kft.-vel meghatározott önkormányzati feladatok ellátására 
kötött keretszerződéseket. 
● Jóváhagytuk többlet mart aszfalt megrendelését. 
● Döntöttünk támogatási kérelmekről. 
● Támogattuk egy zöldterület fejlesztését szolgáló pályázat 
benyújtását. 
● Megtárgyaltuk a többcélú kistérségi társulás, valamint a 
szennyvíztisztító és csatornahálózat fejlesztő önkormányzati 
társulás tevékenységéről szóló beszámolót. 
● Megtárgyaltuk a lejárt határidejű képviselő-testületi határo-
zatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést és a pol-
gármester szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatót. 
 
 
 

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat kép-
viselő-testülete 2016. november 7-én tartott ülésén 
hozott döntésekről: 
 

● A képviselő-testület döntött a Ráckeresztúrért Közalapít-
vány megszűnéséről. 
● Döntöttünk ajándékcsomagok megrendeléséről, támogatá-
sokról, egy Kormányhivatalnak küldendő véleményről és egy 
telekcseréről.  

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

www.rackeresztur.hu 

Közmeg-
hallgatás 

 
Az ülés elején 
dr. Szentes-
Mabda Katalin 
Dóra polgár-
mester meg-
k ö s z ö n t e  
Magyar László 
önzetlen fel-

ajánlását és munkáját, amellyel a település új, könnyen ke-
zelhető honlapját elkészítette, s köszönetét fejezte ki Szabó 
Dávidnak is, aki térítésmentesen biztosítja a tárhelyet. 
     A polgármester azután összefoglalta, mi történt ebben 
az évben: elkészült az első közterületi játszótér, amelyet 
nemrég lakossági kezdeményezésre és közreműködéssel 
parkosítottak is. Ha elnyerik a pályázati támogatást, a jelen-
legi játszótér tovább zöldülhet, és egy másik pályázat sike-
ressége esetén itt is és a Kölcsey utca végén lévő téren is 
kültéri fitneszeszközökkel gyarapodhatna a lakosság által 
igénybe vehető szabadidős lehetőségek köre. A vállalkozók 
és a civil szervezetek segítségével sikerült megszervezni a 
tej- és tojásfesztivált, amely a jövőben hagyománnyá válhat. 
Bővült a fogorvosi rendelő, az eszközöket és a bútorokat az 
önkormányzat megvásárolta, a praxist a Jenei Fogászat 
fogorvosa, dr. Kálmán Andrea vette át. Kétszázötven tonna, 
több helyen emulzióval is megerősített mart aszfaltot terí-
tettek le faluszerte, és elkészült az Arany János utca nagyja-
vítása. Sajnos az útjavításra beadott pályázat nem sikerült. 
Elkészült a temetőkerítés – köszönhetően Cseprekál István-
nak és családjának, valamint az adakozó magánszemélyek-
nek. Pályázati támogatásból megújult az első világháborús 
emlékmű. A közművelődési érdekeltséget növelő pályáza-
ton a rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához szük-
séges eszközöket sikerült beszerezni. Folyamatban van egy 
rendkívüli önkormányzati támogatási pályázat is. Idén 
szeptembertől minden születendő kisgyermek családja ba-
baköszöntő csomagot kap. November közepén Ráckeresz-
túr ad otthont a Keresztúr Nevű Települések Szövetsége 
idei harmadik közgyűlésének. 
     A közmeghallgatás végén szóba került még az állattartó 
helyekről származó, gyakran elviselhetetlen szag, amelyre 
egyelőre a hatósági állatorvos sem talált megoldást. 
     A szokásos éves közmeghallgatáson idén sem volt túl 
sok érdeklődő, holott éppen ez lehetne az a fórum, amelyen 
a lakosság kérdezhetne a polgármestertől és a képviselő-
testület tagjaitól, elmondhatná észrevételeit, véleményét, 
javaslatait.                                                                      (rh) 

Baba 
köszöntő  

 

Ráckeresz-
túr Község 

Önkormányzata a 2016. szeptember 1-je után született valamennyi 
újszülöttet és szüleiket babaköszöntő csomaggal lepi meg, amelyben 
csupa hasznos babaápolási kellék található. Az első csomagokat 
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester és László Andrea szociális 
ügyintéző vitte el Huber Csenge, Balog Amanda Alisa, Baki Judit, Molnár 
Lorena és Török Ádám Bence szüleinek.  
     Jó egészséget, sok örömöt kívánunk valamennyi kisbabának és 
családjuknak!                                                                               RH 
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Teremteni 
kell 

Az 1956-os 
forradalom és 
szabadság-
harc hatvana-
dik évforduló-
ján a hagyo-
mányokhoz 

hűen a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola hete-
dik–nyolcadik osztályos tanulóinak műsorával kezdődött az 
ünnepség. A diákok Csics Gyula naplója alapján idézték föl 
a hatvan esztendővel ezelőtt történteket. Hűségről, nemzeti 
becsületről, ávóról, csengőfrászról, a pesti srácokról egy-
aránt szó esett, s elhangzott: teremteni kell, nem ölni.  
     Dienes Gábor alpolgármester ünnepi beszédében az 
összefogást emelte ki: „az 1956-os forradalom történel-

münk azon 
ritka pillana-
tai közé tar-
tozott, amikor 
szinte az 
egész ország 
egy ember-
ként lépett fel 
egy közös 

ügy érdekében.” Ki szóval harcolt, ki fegyverrel. A 
ráckeresztúriak élelmet szállítottak Pestre, s megtisztították 
a falut az önkényuralmi jelképektől. 
     A forradalom hatvanadik évfordulóján dr. Szentes-

Mabda Katalin Dóra polgár-
mester díszoklevelet és a 
település címerét ábrázoló 
emlékplakettet adott át elis-
merésül Bicskei Nándornak, 
aki tevékenyen részt vett a 
hatvan évvel ezelőtti történé-
sekben. Nándi bácsi szer-
vezte meg a községben a 
nemzetőrséget, társaival 
élelmiszert szállítottak a 
Tétényi úti kórházba. Ma 
már csak ő él az egykori 
szabadságharcosok közül. 

Meghatottan arra figyelmeztetett, hogy ha nincs 56, a jele-
nünk sem ilyen lenne, s mi sem lennénk, becsüljük hát meg. 

Az ünnepi műsor zárásaként a BOR-ÁSZOK Dalárda 
Egyesület tagjai Péter András vezetésével három, egy-
kor betiltott dalt énekeltek, fölidézve az ötvenes éves 
második felének hangulatát. 
     A Hősök kertjében álló emlékműnél a település ön-
kormányzata nevében a polgármester és a képviselő-
testület tagjai helyeztek el koszorút, s tisztelegtek a hő-
sök emléke előtt a helyi civil szervezetek, oktatási-
nevelési intézmények és a nemzetőrség képviselői is. Az 
1945–1956 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége 
nevében vitéz Kövesd Ferenc koszorúzott.  
     Az évfordulóhoz kapcsolódva az emlékmű körül sza-
badtéri kiállítás nyílt korabeli képekből, versekből. A hat-
van tablón megelevenednek a budapesti események, a 
lyukas zászlót lengető tömeg, a ledöntött Sztálin-szobor, 
a macskakőből épített barikádok, a szétlőtt házak, egy-
mással szemben álló harckocsik, temetetlen holtak, gép-
puskás, elszánt tekintetű fiatalok. A képek között 1956-
os újságok, versek is helyet is kaptak, többek között  
Tollas Tibor Túlélők című költeménye:  
 

Legyen csendes az álmuk,  
mert nem haltak hiába.  
– Letarolt erő fái –  
úgy fekszenek vigyázzba’.  
 

Földtömte szájuk némán  
kiált időtlen esküt.  
Elvetett mag a rögben 
a csontmeztelen testük.  
 

Feldúlt sírjukon mécses,  
október tűzvirága,  
a holtak jogán kérdez,  
választ már mit se várva.  
 

Múltunkat elrabolták,  
a sivár jelen hallgat.  
Ők élik túl, – a holtak,  
A győztes forradalmat. 
 

G. Á. 
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Köszönetnyilvánítás 
 

A szüreti felvonulást és a bált 
idén a Ráckeresztúri Iskoláso-
kért Alapítvány szervezte, 
méghozzá nemes céllal: a 
bevételt iskolás gyermekeinkre 
fordítjuk. Köszönet az önkor-
mányzatnak, hogy megren-
dezhettük a szüreti mulatsá-
got.  
     Szü lők,  pedagógusok 
együtt díszítették a hintót és a 
fogatokat, hogy az alkalomhoz 

illően indulhasson el a szüreti felvonulás, melyen negyven 
gyermek vett részt. A vidám menet bejárta az egész telepü-
lést. A rendezvény nagyméretű összefogás eredménye 
volt. Zenészeinknek – Elszeszer Györgynek és Pós József-
nek –, valamint a gyönyörű időnek köszönhetően mindenki 
jól érezte magát. Körbetáncolva kis falunkat végül visszaté-
rünk az iskola udvarába, ahol Beszteri István és felesége 
finom gulyással vártak bennünket, nagyon köszönjük nekik. 
Köszönet a szülői munkaközösségi tagoknak, akik a reggeli 
készítésénél, az ebéd és a vacsora tálalásánál segítettek. 
Külön köszönet Kálmánné Ladosinszki Annamáriának, 
hogy megvarrta az alsós táncosok fellépő ruháját. 
     Este iskolásaink nyitótáncával vette kezdetét a szüreti 
bál, a fergeteges hangulatot mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy a megszokottnál is nagyobb vendégsereg reggel öt 
óráig mulatott. Az ízletes vacsorát a Rácmenza Kft. dolgo-
zói készítették.  
     A szüreti felvonulás és a bál bevétele 700 000 forint lett. 
Köszönet a közreműködő gyerekeknek, az őket betanító 
pedagógusoknak, Tóthné Sutka Editnek és Drozdikné Nagy 
Ágnes Tündének, valamint a kísérő pedagógusoknak, Pin-
tér Piroskának, Takácsné Pergel Évának, Izsák Gábornak. 
Köszönet illeti a biztonságukra vigyázó polgárőröket és 
rendőröket is. Köszönjük Zólyominé Margitai Zitának a gu-
lyás hozzávalóit, valamint a közfoglalkozottaknak a terem 
berendezésében és a visszapakolásban nyújtott segítségü-

Köszönjük Lukács Vikinek a finom fasírtot, Bendák László-
nak a gulyásleveshez a húst. Köszönjük a kocsisoknak: 
Szabó Ferencnek, Stec Máténak, Nagy Istvánnak, Pammer 
Tamásnak, Novozáncki Jánosnak, Dobi Lászlónak, ifj. 
Bendák László betyárnak, a bíróéknak: Bucsi Györgynek és 
feleségének, Kiss Ferencnek, Vasteleki Marikának. 
     Köszönet az önzetlen támogatásért az Édenkert Zöldsé-
gesnek, Novozánszki Csabának, Krecsák Gábornak, Balogh 
Valériának, Rókás Györgynek, Szakolczi Csabának, Bécsi 
Zsuzsannának, a Roxána virágboltnak, a Napsugár disz-
kontnak, a Rácmenza Kft.-nek, Gajdó Lászlónénak, Berecz-
ki Csabának, Gajdó Györgynek, az Őszirózsa Nyugdíjas 
Klubnak, Herkliné Marikának.  
     Köszönet illeti a bál lebonyolításáért Petkes Károlynét, 
Gajdó Lászlót, Gajdó Lászlónét, Bendák Lászlót és 
Bendákné Len-
gyel Edinát, 
Mihályfiné Mó-
nikát, Gajdó 
Györgyöt és 
G y ö r g y n é t , 
Bereznai Ist-
vánnét, Rácz 
Andreát, Ju-
hászné Brigit, 
N é m e t h n é 
Dórit és Tóthné Marikát. Örülünk annak, hogy ilyen össze-
tartó közösség vagyunk! 
     Köszönet a falu lakosságának, hogy ilyen sokan fogadták 
az iskola táncosait, és vendégül látták őket. Köszönjük a 
bálon megjelenteknek, akik belépőjük megváltásával, fo-
gyasztásukkal támogatták alapítványunkat, s köszönet a 
Sweet Harmony zenekarnak is. 
     Köszönjük Dienes Gábor alpolgármester úrnak, hogy 
megtisztelt a részvételével és támogatásával. 
     Mindent nagyon köszönünk mindenkinek! Bízunk abban, 
hogy továbbra is támogatják alapítványunk munkáját. 

 

 Gajdó Györgyné 
a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány elnöke 

Hatvan éve együtt 
 

Szente Imrét és feleségét, Czeilinger Teréziát köszöntötte hatvanadik 
házassági évfordulójukon az önkormányzat nevében dr. Szentes-
Mabda Katalin Dóra polgármester és Lisziné Hunyadi Hajnalka al-
polgármester, va-
lamint a polgárőr-
ség vezetője, 
Novozánszki Csaba. 
Teri néninek vi-
rágcsokrot, Imre 
bácsinak vörös-
bort vittek aján-

dékba, s szép emléklappal is meglepték őket.  A házas-
pár nagy meghatottsággal fogadta a látogatókat, s felem-
legették közös életük egy-egy szép pillanatát.  
     Isten éltesse őket egészségben, szeretetben!     (RH) 
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Keresztúrra két úton 
kell bemenni... 

 

...hangzott el a szüreti fel-
vonuláson többször is a jól 
ismert dal, s a hagyomá-
nyokhoz hűen a Ritka árpa, 
ritka búza… kezdetű ének 
sem maradt el.   
     Idén a Ráckeresztúri 
Iskolásokért Alapítvány 

szervezte a szüreti bált és a felvonulást. Az általános iskola tanulói több 
helyszínen táncoltak, énekeltek, s most is lelkesen kísérte a csapatot Kiss 
Feri bácsi mint bohóc. Az alsós táncosok csodaszép ruháját a szülői munka-

közösség aktív tagja, Kál-
mánné Ladosinszki Anna-
mária varrta, a táncot és az 
éneket Tóthné Sutka Edit 
és Drozdikné Nagy Ágnes 
Tünde tanította be. 
     Szabó Feri bácsi díszes 
hintóján indult útnak a bíró 
és bíróné – Bucsi György 
és felesége –, őket követte 
az öt lovas kocsi a tánco-

sokkal és a talpalávalót szolgáltató harmonikással, dobossal. A menetet a 
fekete ruhába öltözött betyár, Bendák László vezette, ostorpattogtatással 
jelezve már jó előre, érkeznek a táncosok. Végigjárták a települést, s ahol 

fogadták őket, örömmel 
álltak meg. A csí-
pős hideg ellenére 
mosolyogva rop-
ták a kicsik és a 
nagyok, leányok, 
legények. A jó 
kedv kitartott es-
tig, hiszen a szü-
reti bálban több 
mint háromszázan 
mulattak hajnalig. 

(gá) 
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VIRÁG-NYELV 5. 
Fehér liliom  

 

A fehér liliomról ma 
nem lehet részrehajlás 
nélkül beszélni. Mindig 
is az egyik legszebb 
erkölcsi eszményt, a 
szüzességet szimboli-

zálta, de korunkban éppen ez a legvitatottabb érték. A szüzessé-
get élhetjük, vagy megmosolyoghatjuk. Harmadik út nincs. 
     Ha visszatekintünk a régmúltra, láthatjuk a fehér liliom csodá-
latos erejét. Már a legrégebbi perzsa dalok is dicsőítik, több kultú-
rában is a menyasszonyok koszorúit díszítette. A Bibliában, az 
Énekek Éneke virágnyelvében a Vőlegény jelképe is, aki önma-
gát nevezi a „völgyek liliomának” (Én 2,1). Ez a Vőlegény – akit 
később a szűzen fogant Mária szül e világra – keresi és hívja 
szerelmét – az embert. Az északi germán legendában az angyal 
liliomszállal ajándékozta meg Klodvigot, a frankok királyát. Ezért 
szerepel később több francia uralkodó család címerében is. Vagy 
gondoljunk a Szent Imre-ábrázolásokra, amelyeken szintén elma-
radhatatlan jelkép a fehér liliom. Elgondolkodtató, hogy milyen 
feltétlen erkölcsi parancsként tartották szem előtt a szüzességet 
a „barbár” ókorban, később a „sötét” középkorban élő régiek! 
Évezredek kultúrái tartották számon úgy a tisztaságot, mint az 
ember pótolhatatlan kincsét. 
     Igen ám, de jól ismerjük a hajlamot arra, hogy az ember meg-
vesse, amit elveszített, vagy amit nem tud elérni. Ez mondatja a 
rókával az ismert mesében, hogy savanyú a szőlő. Sajnos, ko-
runkban odáig jutottunk, hogy a környezet hatására – gyakran 
éppen az iskolai környezetben – már fiatal fiúk és lányok kényte-
lenek szégyenkezni érintetlenségük miatt. A tisztaság ősi, belső 
igényét elnyomja és elsorvasztja bennük a külső – modern – 
elvárásoknak való megfelelési vágy. Ugyanakkor rendkívül érde-
kes, hogy a világ, anélkül, hogy tudná, lerója tiszteletét ez előtt az 
érték előtt, amikor a reklámok nyelvezetében az ember termékei 
vagy a föld terményei közül a legszebbet és legérintetlenebbet a 
szűz szóval illeti: „tiszta szűz gyapjú” „extra szűz olaj”. 
     Mit gondoljunk tehát ilyen „felemás” helyzetben? Ilyenkor kell 
az embernek valamilyen támpont, valamilyen kapaszkodó. Talán 
most kellene beletekinteni a fehér liliom titkába, hogy segítsen. 
Persze a szikrázóan, szeplőtelenül fehér külsejét szemlélni re-
ménytelenül kevés.  

Épp ezért nem is szereti, sőt viszolyog attól, ha esküvőkön 
csupán a külső szépségéért fonják koszorúba. Mert bizony a 
külsejéért szeretni valakit azt jelenti, hogy csupán önmaga-
mért szeretem. A liliom ezzel szemben azt mondja, hogy belül 
van a csoda. A fehér liliomnak ugyanis ugyanannyi sziromle-
vele van, ahány bibét rejt belül. Ez a felismerés amennyire 
egyszerűnek tűnik, annyira mély igazságokat hordoz. Először, 
hogy a szüzesség elsősorban belső tartalom. Igen, a test tisz-
tasága mindenekelőtt egy tiszta benső tükre. Ez az egyedülál-
ló harmónia van meg a liliomban csodás módon a külső és a 
belső között. Ami aztán csodás gyümölcsöket fakaszt az em-
beri életben: mert ma már valóban csodaszámba megy, ha 
egy tiszta tekintet tiszta szándékot takar, vagy mikor a szép 
szavakat nem az érdek, hanem az őszinte gondolat szüli. Ó, 
hány csók, mosoly, mennyi harsány nevetés és hízelgés mö-
gött rejlik hamisság, sőt 
árulás és hazugság! Ilyen 
csókkal árulták el a Vőle-
gényt, a völgyek Liliomát, 
Jézust is! A képmutatás 
borzalmas jelensége is 
mindig abból fakad, ha 
belül jóval kevesebb van, 
mint amennyit kifelé mu-
tatunk. Igen, a szüzesség 
hitelesség és hűség is 
egyben. Őszinte, mélyről 
jövő odaadottság.  Milyen erőteljesen érzett rá erre Ady Endre, 
amikor keserűen írta élete delén: „Átkozom gerjedelmem, / Az 
elsőt, amely vágyat adott, / Az első, szennyes gondolatot.” 
„Most, most szeretnék lenni bátran / Élet-tagadó, szűz, maku-
látlan, / Vágytalan és tiszta.” (A Patyolat üzenete) 
     Talán az életben legalább egyszer meg kellene próbálnunk 
megérteni, hogy a „fehér szirmok eszménye”, a testi szüzes-
ség miért pótolhatatlan kincs, és miért nem megmosolyogni 
való. Hogy nem a régi korok kopott maradványa, hanem cso-
dás kifejeződése egy benső döntésnek, amellyel egy sokkal 
teljesebb, életre szóló harmóniára mondunk igent. Bizonyos 
értelemben szűznek nem születik az ember, hanem azzá lesz. 
Ha egyszer úgy néznénk bele egy kisgyermek szemébe; mint-
ha a fehér liliomba tekintenénk, meglátnánk benne ugyanazt 
az élő titkot. És a mi elvesztett, de visszanyerhető ártatlansá-
gunkat.                                                                                 v. v. 

Adventi készülődés 
 

A várakozás napjait a gyerekek nehezebben élik meg. Tapasztalta ezt egy német édes-
anya is, aki az 1900-as évek elején sokat küszködött kíváncsi és türelmetlen gyermeké-
vel. A kis Gerhard karácsony előtt sokat nyaggatta anyukáját az ajándékok miatt, ezért 
a találékony asszony új játékot talált ki a fiúcskának. Egy kartonlapot huszonnégy rész-
re osztott, minden részre egy-egy darab csokoládét tűzött, és megengedte, hogy a gyer-
mek minden este megegyen egyet. A felnőtt Gerhard 
édesanyja meglepetését továbbfejlesztve üzleti vállal-
kozásba kezdett, s olyan naptárat szerkesztett, 
amelyben egy-egy ablakocska mögött rejtette el egy 

szem cukorkát vagy csokoládét. A meglepetés csak a spaletták kinyitása után vált látha-
tóvá. Ma már sokféle adventi naptár létezik, s a kreatív fantáziával megáldott szülők 
változatos meglepetéseket készíthetnek gyermekeiknek. Zoknikban, apró színes zsá-
kocskákban, gyufaskatulyákban is elrejthetünk apróságokat, de létezik olyan adventi 
naptár is, amelyben szép és bölcs gondolatok lapulnak a falatka édesség mellett. Példá-
ul Rónay György Advent első vasárnapja című költeményének zárlata:  
     „Éjszakámból feléd fordítom orcám: / boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám! /  
Szüless meg a szívemben, Szeretet!”                                                                         (ó) 
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RÁCKERESZTÚRIAK AZ I .  VILÁGHÁBORÚBAN  
A község első hősi halottja, Vass Pál 1883. június 
28-án született. Még békeidőben letöltötte katonai 
szolgálatát, a Nagy Háborúban a 17. honvéd gya-
logezredben harcolt. 1914. augusztus 29-én esett 
el Rohatynnál, Galíciában.  
 

Amikor 2014-ben kutatni kezdtem Ráckeresztúr hősi halot-
tainak sorsát, Vass Pálról elég hamar találtam információt. 
Megtudtam, hogy ő volt a falu első hősi halottja, és Galíciá-
ban, Rohatynban nyugszik bajtársaival.  
     Édesapja, Vass Mihály Verebről, édesanyja, Kárász 
Julianna Válról származott, és 1880 táján esküdtek Ercsi-
ben. Megszületett Terézia lányuk 1882-ben, majd Pál, őt 
1883. június 29-én keresztelték, ezután költöztek Rácke-
resztúrra, itt 1899-ig tíz gyermeket kereszteltek. Apjuk a 
szomszédos Rácszentmiklós pusztán béresgazda volt, ami 
rangot jelentett a cselédek, béresek világában. Négy fiukat 
mozgósították a Nagy Háborúba.  
     Vass Pál, még a béke éveiben letöltötte a katonaidejét, 
a háborúban pedig a magyar királyi 17. honvéd gyalogez-
red 5. századában az Ezredtörzsnél őrmesteri rangban 
szolgált. 
     Testvérei, József (1888), Gábor (1893) és Sándor 
(1895) is a 17-esekkel harcoltak. Sándor és Gábor 1915. 
október 22-én, a 3. isonzói csatában esett fogságba, mind-
kettőjüket a dél-olaszországi Narniba internálták. Egyikük 
unokája elmondta, hogy a nagyapja idős korában is jól em-
lékezett az olasz katonai kifejezésekre, vezényszavakra. 
József is őrmester volt a 17-es ezred 4. századában, de 
szerencsére a galíciai harcokban ő csak megsebesült.  
     A 17-es honvéd gyalogezred felszerelése 1914. július  
29-én, a második mozgósítási napon fejeződött be Székes-
fehérváron. A kiképzések és lőgyakorlatok augusztus       
16-áig tartottak, ezután felesküdtek, és tábori misét hallgat-
tak. Búcsúztak a hazától. 
     A legénység izgatottan várta az indulás óráját a – pálya-
udvaron összegyűlt – beláthatatlan tömeg kísértében. A 
vonaton nótázó bakák társaikat, de talán magukat is azzal 
nyugtatták: hazajövünk a jövő hét valamelyik napján.  
     Vass Pál az ezredtörzzsel augusztus 21-én este 10 óra-
kor indult az északi hadszíntérre. Két nap után érkeztek 
Kalusba, itt megtöltötték fegyvereiket, és megkezdték az 
első ütközetmenetet.  

A csapatokat a kirakodás után kaotikus állapotok fogadták; 
sok volt a rögtönzés, a parancsváltoztatás, ami súrlódáso-
kat, rendetlenséget és ellátási problémákat okozott. Így 
fordulhatott elő az is, hogy augusztus 26-a és 31-e között a 
csapatok nem kaptak kenyeret . 
     Az egészségügyi intézmények és felszerelések hiánya 
a napokig tartó erőltetett, harminc–negyvenöt kilométeres 
folytonos menetelések oda-vissza azt eredményezték, 
hogy az ezred legénysége teljesen kimerülten, tájékozatla-
nul és fásultan ért Rohatynba, a Dnyeszter folyó partjára, 
ahol már rengeteg sátor, kocsi, ágyú, gyalogos, huszár, 
tüzér és trén állt. Még nem sejtették, hogy tűzkeresztségük 
helyszínén vannak. Az ellenség útját égő falvak füstje és 
eget mardosó lángok jelezték.  
     Kálmán Béla tartalékos hadnagy ezeket írta: „…Készül 
az ebéd. Odább valamivel állnak az egészségügyi kocsik, 
készen a sebesültek szállítására. A domb tetején áll az 
ezredesünk, a törzsével… Egyszerre tompa morajlás 
hangzik észak felől… Délután 4 órakor került ránk a sor, 
hogy mi is beavatkozzunk. Közöttünk mentek hátra a sebe-
sültek… Kíváncsian, érdeklődve, de nyugodtan néztük az 
első vért… Mindig közelebb szól az ágyú.” Az ezredkönyv-
ből néhány sor: „Az oroszok augusztus 29-én, 13 órakor 
kezdték meg a tüzérségi támadást, de a mindent elsöprő 
össztűz 15 órakor zúdult vonalainkra. Az ezredtörzs köze-
lébe egy gránát csapódott be.” Újból Kálmán hadnagy so-
rai: „Sebesültvívők szedik össze a sérülteket, a völgyben 
orvosok dolgoznak és közben, egyre élesebben kattognak 
a fegyverek. Leszáll az este, a zaj elül. Átestem a tűzke-
resztségen. Körös-körül falvak égnek, vörös az ég alja.”  
     A hatalmas tüzérségi géppuskatűz és a tömeges gya-
logsági támadás hatására a parancsnok visszavonulót 

rendelt el. Az ezred megmaradt töredékét elsöpör-
ték a hátravonuló katonák. Ebben az ütközetben a 
17-es ezred vesztesége 80 hősi halott, 300 sebe-
sült, 89 eltűnt. Orosz közlés szerint a harctéren 
5000 elesettet temettek el. Ebben a csatában halt 
hősi halált Vass Pál őrmester is. Halálának pontos 
körülményeiről a Bécsben 1915. IV. 10-én kiadott 
veszteséglistán nincs adat. Ha nem lehet is ma már 
Vass Pál utolsó napját pontosan rekonstruálni, 
ezzel a néhány sorral emlékezem róla és bajtársai-
ról, akik a Dnyeszter partján pihennek örökre.  
 

Prága Ildikó 
 

(Forrás: ráckeresztúri római katolikus anyakönyvek; 
Sipos  Gyula: 17-esek a Világháborúban) 

Sebesültek Galíciában 

Levelezőlap Rohatynból, a 49-es tartalékos ezredből 
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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   
telefonon a 06-20/405-8315-ös telefonszámon vagy a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen. 

 

Kedves Vásárlóink! 
 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 
nagy keresletre való tekintettel  

november 1-jétől hétfőnként is 
nyitva tartunk.  

 

Az adventi időszakban vasárnap 8-tól 12-ig 
várjuk Önöket! 

 

Hamarosan friss csirkehússal 
bővül árukészletünk. 

 

Nyitva tartás hétfőtől péntekig  
8-tól 17 óráig, szombaton  

8-tól 12 óráig. 
(Hősök tere 1., volt papírbolt) 

 

Telefon: 06-20/409-1407 
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Tízéves a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület 
 

Az egyesület 2006. július 22-én lépett először tizenegy 
fővel a közönség elé az I. Ráckeresztúri Borverseny alkal-
mából, amelyet  Halászné Fleischer Mária (Babi) és Varga 
Viktor kezdeményezett. Egy alkalomról volt szó, de a jól 
sikerült fellépés után úgy döntöttek, együtt maradnak. Elő-
ször bordalokat tanultak, majd kuruc- és katonadalok, nép-
dalok következtek.  
     A Fejér Megyei Bíróság 2009-ben bejegyezte a civil 
szervezetek nyilvántartásába az egyesületet; elnöke 
Dobrádi Károly, az elnökség tagjai Sátor János és Novoth 
Lajos. Számtalan helyen léptek már fel a megyében és 
megyén kívül. Rendszeresen részt vesznek a KOR-TÁRS 
Nyugdíjas Ki mit tud?-on. A Keresztúr Nevű Települések 
Hazai és Nemzetközi Találkozóján is többször szerepeltek.  
     Minden évben két alkalommal rendeznek műsoros ren-
dezvényt a ráckeresztúri érdeklődőknek, ahová meghívják 
a községben működő más civil szervezeteket is. A tavaszi 
alkalom a már hagyománnyá vált borverseny. A KÓTA által 
megrendezett minősítőn 2013-ban Dinnyésen a térségi 
kiváló, 2014-ben Székesfehérváron az országos ezüst fo-
kozatot érték el, ekkor a művészeti vezető Damakné     
Ferenczi Anna volt. Az arany fokozatot Péter András irányí-
tásával szerezték meg 2016-ban.  
     Az egyesület tagja a nyugdíjas szervezetek „Életet az 
éveknek” Fejér megyei és országos szövetségének. 2013 
novemberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 
BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesületet felvette a közérdekű 
önkéntesek nyilvántartásába.  
     A dalárdát jelenleg hét férfi és öt nő alkotja, művészeti 
vezetőjük Péter András. Vezetésével 2016-ban citerazene-
kar alakult, amelyben más civil szervezetekből érkezett 
zenekedvelők is fellépnek. 
     Idén májusban a Magyar Televízió Életkor című műsorá-
ban láthattuk a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesületről készült 
kisfilmet, melyben elhangzott hitvallásuk is: „Öröm ott élni, 
ahol dal, zene és bor van, és ahol ennyien igénylik az ősi 
hangszeres zenekultúrát.”                                                   ■ 

FELHÍVÁS 
 

A Ráckeresztúri Vagyon- és Polgár-
őrség szervezésében – dr. Bánovics 
Ilona, az Ercsi Rendőrőrs és Rácke-
resztúr Község Önkormányzata köz-
reműködésével – tájékoztató jellegű 
oktatást tartunk a mozgásukban 
korlátozott, elektromos járművet használó lakosoknak. 
Az oktatáshoz központi előadót az Ercsi Rendőrőrs biztosít.  

Időpont és helyszín:  
2016. november 30., szerda, 15 óra,  

tornacsarnok 
 

Kérünk minden járműhasználót, hogy a saját érdekében 
vegyen részt a tájékoztatón, hiszen az elektromos jármű-
vekre vonatkozó KRESZ-szabályokat ismerhetik meg. 
 

A rendezvényen megjelenteket vendégül látjuk, az ese-
mény végén minden résztvevőnek ajándékkal kedves-
kedünk. 
 

Igény esetén a polgárőrség a mozgásukban korlátozott 
személyeket – előzetes egyeztetés alapján – eljuttatja a 
rendezvény helyszínére, majd haza is viszi. 
 

Kérjük, részvételi szándékát jelezze a Polgármesteri Hiva-
tal ügyfélszolgálatán 2016. november 25-én, pénteken, 
délig. Telefon: 06-25/517-900 

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 
 

Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség 
Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

„A poharat emeld a magasba fel! Éljen a 
társaság! Éljen a barátság! Éljen a bor!” 
Márton-napi újbor ünnep (2014) 

2015 karácsonyán 
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Természetes gyógymódok őszi meghűlésre II. 
 

Savanyú káposzta: A káposzta savanyítva őrzi meg 
legjobban a C-vitamin-tartalmát. Ennek a jelentősége 
igen nagy, mert ételeinkben az elkészítés során – a hő 
hatására – a C-vitamin nagy része tönkremegy. Tél vé-
gén a C-vitaminban dús savanyú káposzta segíthet ezt a 
hiányt pótolni. 
Citrusfélék: C-vitamin-bombák, tele vannak gyulladás-
csökkentő antioxidánsokkal. A lázas állapottal vagy az 
influenzában is segítenek pótolni az elvesztett folyadé-
kot, és csökkentik a tüneteket. Ha télen mindennap egy 
pohár narancs- vagy grapefruit levet iszunk, azzal erősít-
hetjük immunrendszerünket a megfázás ellen. 
Hársfavirág: Ha időben gondolunk a hűvösebb időkre 
akkor már nyáron is készülhetünk a megfázás gyógyítá-
sára. A hársfavirágnak kitűnő izzasztó, lázcsillapító, és 
köptető hatása van. Enyhíti a köhögést és a hurutos 
panaszokat. Görcsoldó hatással is bír.  

Elkészítése: a nyáron megszárított virágokból két teáskanál 
virágot 2-3 dl vízzel 
leforrázzuk, és 10-15 
percig állni hagyjuk, 
majd leszűrjük. Méz-
zel és citrommal 
ízesítjük.    
Csipkebogyó: Kivá-
ló immunerősítő, a 
friss bogyóhúsnak 
nagyon magas a     
C-vitamin-tartalma, 

ezért nagyon finom lekvár készülhető belőle. De akár szárítani 
is lehet, majd télen visszaáztatva nagyon finom teát készíthe-
tünk belőle.  
     Egy őszi csodaszer, a fekete retek véd a fertőzésektől, 
erősíti az immunrendszert, csökkenti a köhögést, mert nagy 
százalékban tartalmaz mustárolajat, és magas a C-vitamin-
tartalma is. Jótékony hatással van az emésztési zavarokra, 
gombaölő és nyálkahártya-tisztító hatása is van. A fekete 
reteknek magas az antioxidáns-tartalma, ezenkívül jó az 
epeutak védelmére, és még a májra is jótékony hatást gyako-
rol. Nagyon jó hatással van a gyomorra és a bélrendszerre, az 
arra érzékenyeknél oldja a székrekedést, és szabályozza a 
gyomorműködést. Sajnos az érzékeny gyomrúak és a gyo-
morbetegek számára nem mindig ajánlott a fogyasztása, mert 
gyomorégést, esetleg savas refluxot okozhat.  
Alkalmazása: Enyhén csípős íze miatt sokan nem szeretik. A 
legjobb módszer arra, hogy elnyomjuk a zöldség nemkívána-
tos ízét, ha mézzel fogyasztjuk. Vágjuk ketté a retket, kapar-
juk ki a belsejét, és egy késsel vágjunk egy kis lyukat az aljá-
ba. A kikapart részt töltsük tele mézzel, majd tegyük hűtőbe 
legalább egy éjszakára. Ez idő alatt a méz szépen lassan 
átfolyik a lyukon és a retek értékes hatóanyagai a mézbe ol-
dódnak. Ezt követően fogyasszuk el a mézet, akár kiskanállal 
vagy teában feloldva.  
Mézes fokhagyma antibiotikum helyett: 
Elkészítése: Két gerezd fokhagymát nyomjunk át fokhagyma-
nyomón, majd keverjük el két evőkanál mézzel. Naponta négy
-ötször is ehetünk belőle néhány kávéskanállal, hiszen ez a 
legjobb természetes antibiotikum, két-három nap alatt megöli 
a kórokozókat a szervezetből. 
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Nemcsak az egész-
séges táplálkozás-
nak van nagy szere-
pe a megfázás leküz-
désében, hanem 
nagyon fontos sze-
repe van a mozgás-
nak is. Sétáljunk 
sokat a friss levegőn, ha tehetjük, tegyünk egy túrát a közeli 
hegyekben, erdőkben. Séták alkalmával gyűjthetünk bodza-
bogyót, kökényt, madárberkenyét, csipkebogyót, somot. Tes-
tünk, lelkünk, szellemünk felfrissül ilyenkor.  
     Ne felejtkezzünk 
el a megfelelő meny-
nyiségű és minőségű 
pihenésről, alvásról 
sem. Hálószobánk-
ban ne legyen meleg, 
legyen jó a levegő, 
lefekvés előtt érdemes szellőztetni is néhány percet, hogy az 
elhasznált levegő kicserélődjön a szobában. Lehetőleg termé-
szetes anyagból készült ágyneműt használjunk. Szükség 
esetén alkalmazzunk nyugtató hatású illóolajat, például leven-
dulát, citromfüvet. Törekedjünk arra, hogy minél korábban 
lefeküdjünk, hiszen élettani szempontból az igazán pihentető, 
értékes alvás éjfél előtt történik.  
     Mindenkinek kellemes őszi napokat kívánok!  

Peszter Zsuzsanna védőnő 

SZAMURÁJ 07 KFT. 
AKCIÓK 

TÁVFELÜGYELETI  

SZOLGÁLTATÁS  

1000 forinttól! 

AKCIÓS  
ESZKÖZCSOMAGOK  

SZERELÉSSEL  
MÁR 27 000 Ft-tól! 

A RÉSZLETEKÉRT  

ÉRDEKLŐDJÖN: 

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

www.szamuraj07.hu 

Gondolatébresztő… 
 

„Aki boldog, könnyebben boldogít másokat 
is. Mi csurogjon az olyan forrásból, mely 
maga is száraz?”  

(Bolyai Farkas) 
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Irodalmi és rajzpályázat 
 

„Az öröm vagy te, Sport” című irodalmi és rajzpályázatra 
ötvenöt rajz és négy irodalmi pályamunka érkezett. A 
helyezettek és a különdíjasok oklevelet és vásárlási utal-
ványt kaptak, amit a papírboltban válthatnak be. A többi 
résztvevő jutalma emléklap és könyvjelző. Néhány díja-
zott alkotásból a könyvtárban minikiállítás nyílt. 
 

RAJZPÁLYÁZAT 
 

Óvodások: I. Maros Vivien; II. Garamszegi Gergő; III. Süveges 
Barbara Gabriella 
1–2. osztály: I. Bereznai Anna; II. Sörös Mira; III. Süveges  
Boglárka 
3–4. osztály: I. Cserna Gréta; II. Apró Maja; III. Tóth Zoé 
Különdíj: Velicskó András, Mészáros Rebeka, Bendák Dávid 
Barnabás, Dobi Dorina, Durányik Sára, Világosi Dorka, Bilszki 
Barbara, Kovács Dorina 
5–6. osztály: I. Ferenczi Dávid; II. Vagyóczki Szilvia; III.   
Kristóf Ágnes, Pammer Jázmin 
Különdíj: Bendák Gyula 
Emléklap: Darvas-Tanács Hanna, Balog Emánuel, Major Domi-
nik, Ábrahám Viktória, Tóth Dominika, Turai Kíra, Fekete   
Alexander, Bócz Anna 
7–8. osztály: I. Lukács Vivien; II. Elek Júlia; III. Gondi Vivien 
Különdíj: Szalay Petra, Szakolczi Kármen, Apró Lili 
Emléklap: Dobi Erika, Scheszták László, Pesser Attila, Óanna 
Márk, Kiss Attila, Kucsera Réka, Sólyom Lívia, Bátki Noémi, 
Ferenczi Dóra, Klemencz Andrea, Szegedi Krisztián 
 

IRODALMI PÁLYÁZAT 
 

5–6. osztály: I. Kristóf Ágnes; II. Kórik Alexandra  
8. osztály: I. Apró Lili  
Vegyes kategória: 
Különdíj: Bendák Dávid Barnabás és Bendák Gyula 

Új könyvek 
 

Bodor Attila: A ló, aki édességet tüsz-
szentett 
Lenk, F.: Csalás Olümpiában; Orosz-
lánszívű Richárd; Összeesküvés a 
holtak városában; Drake kapitány, a 
királynő kalóza; Marco Polo és a titkos 
szövetség; Kleopátra és a kobra; Kém 
a Napkirály udvarában (Idődetektívek 
sorozat) 
Berg Judit: Rumini; Rumini Datolyapar-
ton; Rumini Ferrit-szigeten  
Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai 
Frei Tamás: A megmentő 
Rogge, J-U.: Kell a gyerekeknek korlát 
Downshire, J.: Kezelési útmutató ka-
maszokhoz 
Fest, S.–Juillard, A.: Nem király és 
nem Isten – Messi 
Roberts, Nora: A tanú 
Sparks, N.: Üzenet a palackban 
Hauck, P.: Így szeress, hogy szeresse-
nek! 
Jouhanneau, A-S.: S. O. S. szerelmes 
vagyok! 
Davis, J.: Konyhai tudástár 
Sweetser, W.: Tanulj meg főzni 10 lé-
pésben! 
Gerard-Sharp, L.: Velence 
Cullin, M.: Mr. Holmes 
Garaczi László: Pompásan buszozunk 
Nádas Péter: Az élet sója 
Grippando, J.: Fekete horizont 
Highsmith, P.: Carol 
Nesbø, J.: A megváltó; Boszorkány-
szög 
Stilton, G.: A nevem Stilton, Geronimo 
Stilton; Az olimpia hőse 
Osborne, M. P.: Lovagok között; Dino-
szauruszok földjén; Kalózok hajóján; 
Múmiák nyomában 
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa 
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 
Dante: Isteni színjáték 
Weiss, M.: Iszlám Állam 
Szabó T. Anna: Verslavina 
Szerb Antal: A világ sokkal több 
Clavell, J.: A sógun 

FIGYELEM! 
 

November végén a karácsonyi 
ünnepkörhöz kapcsolódó kvízjátékot 

hirdetünk. A legjobbak vásárlási  
utalványt nyerhetnek.  

Részletek a könyvtár facebook-
oldalán, plakátokon és a  

www.rackeresztur.hu honlapon. 

Házhoz megy a  
Mikulás! 

 

Idén is házhoz megy a Mikulás 
2016. december 5-én,  

hétfőn. 
Az akció részleteiről később  

tájékoztatjuk az érdeklődőket. 



14                                                                                                                             2016. november 

 

MUHI 
 

A Miskolctól tizenöt kilométerre található. alig ötszáz lel-
kes Borsod megyei kisközség az őskortól lakott. A tatárdú-
lás idején, 1241-ben a település megsemmisült, s csak a 
XIV. századra települt be újra. A törökkorban Eger eleste 
és a mezőkeresztesi csata után ismét elnéptelenedett.  

Muhi község címere háromszögű kék pajzs, benne aranyfőnix madár, amely a lángokból kiemel-
kedik. A falu két pusztulását (1241, illetve 1596) és az ezeket követő újjáépítéseket a lángokból 
újraszülető főnixmadár jelképezi. A pajzson három lombú, ékkövekkel díszített aranykorona 
helyezkedik el, amely azt jelképezi, hogy a régmúltban ez a település királyi (királynéi) birtok 
volt, a diósgyőri koronauralom része.   

Emlékpark ● A Vadász György tervei alapján készült mes-
terséges domb jelképes sírhalom, fakeresztek őrzik az itt 
elesett keresztény magyarok emlékét. IV. Béla király serege 
1241. április 11–12-én harcolt a Batu kán vezette mongo-
lokkal (tatárokkal), és súlyos vereséget szenvedett. A ma-
gyar oldalon harcoló templomos lovagok mind elestek. A 
Muhi melletti síkon vesztette életét Tomaj Dénes nádor, 
Mátyás esztergomi érsek, Ugrin kalocsai érsek, több püs-
pök, valamint az országbíró és a tárnokmester is. IV. Béla 
király feleségével együtt Dalmáciába menekült, ott született 
1242. január 27-én Margit leányuk, akit a kétségbeesett 
szülők felajánlottak Istennek az ország megmentéséért.  

SKANDINÁV SKANDINÁV 
REJTVÉNYREJTVÉNY 

(Forrás: skandomata.hu)  
 

A rejtvényben két mű-
szaki ember neve sze-
repel, mindketten no-
vember 6-án születtek. 
Az egyik Svájcban, de 
később ő lett a magyar 
nehézipar megteremtő-
je. A másik Újpesten; ő 
dolgozta ki a Magnezit-
ipari Tűzállóanyaggyár 
műszaki és technológi-
ai terveit. 
A megfejtés beküldésé-
nek határideje: 2016. 
december 5., hétfő. 
 

A 2016. októberi rejtvény 
megfejtése: Fuchs Jenő, 
Rákossy Gyula. Húsz 
helyes megfejtés érke-
zett. A három szeren-
csés nyertes: Karvainé 
Lajtos Ildikó, Parti  
Csaba, Szakolci Maros-
völgyi Éva. 
 

A nyeremények a könyv-
tárban vehetők át nyitva-
tartási időben. Minden 
megfejtőnek gratulálunk!  

November 21. – a televíziózás világnapja ● Az ENSZ közgyűlése 1996-ban határozott a 
világnap megtartásáról. A tanácskozás résztvevői a műsorkészítők morális felelősségét hangsú-
lyozták, hiszen a televízió hozzávetőleg négymilliárd ember életében játszik véleményformáló 
szerepet. A világnapon a televíziós szakemberek a békével, biztonsággal, a gazdasági és társadal-
mi fejlődéssel kapcsolatos műsorok cseréjét, közös készítését, a különböző kultúrák kölcsönös 
megismertetését szorgalmazzák. Céljuk, hogy a világ különböző népeihez tartozó, más bőrszí-
nű, más vallású, más nyelvet beszélő emberek közelebb kerüljenek egymáshoz. Ezen a napon a 
gyerekekről és a fiatalokról is több szó esik. A gondosan megválasztott, értékeket közvetítő 
műsorok az oktatásnak és a nevelésnek is fontos eszközei.    
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Sportszerűségből jeles 
 

Eredményhajszoló, embertelen világunkban üde szín-
folt a ráckeresztúri öregfiúk labdarúgócsapatának 
nagyszerű cselekedete.  
  A csapat évek óta szerepel az MLSZ Fejér Megyei 
Igazgatósága által rendezett, öregfiúk számára kiírt 
bajnokságban, a begyűjtött pontok számát tekintve 
inkább kevesebb, mint több sikerrel. Nemrég azonban 
olyan sportemberi magatartásról tettek tanúbizonysá-
got, amire csak azok képesek, akiknek helyén van a 
szívük.  
  Október közepén Baracskára látogattak, hogy a szin-
tén nulla pontos helyi csapattal megvívják soron kö-
vetkező mérkőzésüket. A meccs 70. percében 1–0-s hazai 
vezetésnél egy szerencsétlen lépés következtében a ba-
racskai kapus súlyos sérülést szenvedett, azonnal kórházba 
kellett szállítani. A baracskai csapat – érthetően – nem sze-
rette volna folytatni az összecsapást, mondván, társuk sérü-
lése miatt nincsenek olyan lelkiállapotban, inkább legyen 
Ráckeresztúré a három pont. A ráckeresztúriak azt mond-
ták, hogy a sérülés időpontjában Baracskánál volt az előny, 
legyen ez a mérkőzés végeredménye, nem kérik a ponto-
kat. 
   Lehet, hogy a pályán a legtöbb ellenfelüknek átadják a 
győzelem lehetőségét, lehet, hogy nem állnak majd a dobo-
góra, de bebizonyították, hogy igazi sportemberek! A moz-
gás és az együttlét öröméért sportolnak, az eredmény má-
sodlagos. Ez a tettük többet ér minden pontnál, gólnál, 
eredménynél. Ők igazi bajnokok, sportszerűségből jelesre 
vizsgáztak. Ráckeresztúr okkal lehet büszke rájuk!  

Dienes Gábor 
* * * 

Eredmények 
 

Agárdi Termál csoport 
MPF Ráckeresztúr–Nagykarácsony 3–1 
LMSK Cobra Sport–MPF Ráckeresztúr 2–2 
MPF Ráckeresztúr–Adony 1–3 
Szabadegyháza–MPF Ráckeresztúr 3–1 
MPF Ráckeresztúr–Sárbogárd II. 3–2 
Besnyő–MPF Ráckeresztúr 4–0 
MPF Ráckeresztúr–Ikarus-Maroshegy 0–3 
Enying–MPF Ráckeresztúr 2–0 
MPF Ráckeresztúr–Kisláng 0–5 
 

U19-es csapat 
Pákozd–MPF Ráckeresztúr 5–0 
MPF Ráckeresztúr–Videoton Baráti Kör 3–3 
MPF Ráckeresztúr–Bakonycsernye 2–4 
LMSK Cobra Sport–MPF Ráckeresztúr 13–1 
MPF Ráckeresztúr–Bodajk 3–0 
MPF Ráckeresztúr–Pázmánd 1–2 
 

Öregfiúk 
Pusztaszabolcs–Ráckeresztúr 3–2 
Ráckeresztúr–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – a jegyző-
könyv még nincs lezárva 
Baracs–Ráckeresztúr 2–0 
Ráckeresztúr–Seregélyes 1–8 
Dunaújváros PASE–Ráckeresztúr 3–1 
Baracska–Ráckeresztúr 1–0 
Ráckeresztúr–Sárosd 0–3 
Martonvásár–Ráckeresztúr 7–0 
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Vágott virágok  
gondozása 

 

A vágott virágok gondozá-
sának sokféle praktikája 
van: következzen most 
ezekből néhány, hogy tovább 
élvezhessük a gyönyörű csokrokat 
otthonunkban. 
Tisztítás 
A virágok a szárukon keresztül szív-

ják fel a vizet, a mi feladatunk pedig megkönnyíteni a dolgu-
kat, hogy minél tovább frissek és illatosak maradjanak. Az 
első lépés a váza megtisztítása, mielőtt még bármit is bele-
tennénk. Így megkímélhetjük a növényeket azoktól a bakté-
riumoktól és kórokozóktól, amik a vázában lapulva megtá-
madnák a szárukat. Tisztítsuk a vázát mindennap. 
Víz 
Mielőtt vázába helyeznénk a növényeket, először pihentes-
sük a csokrot kicsit a konyhapulton, hogy a felesleges oxigén 
távozzon a molekulákból. Ezután helyezzük a mosogatóba, 
és eresszünk rá meleg vizet. A bent maradt oxigén ugyanis 
később megakadályozná, hogy a virág elegendő vizet tudjon 
felszívni a vázából. 
Táplálék 
Mint minden élőlény, a virágok is táplálkoznak, és szeretik a 
cukrot és a citromot. Továbbá egy kis adag fehérítő kiöli a 
maradék baktériumot is a vízből, ami esetleg a vázában ma-
radt. Fontos, hogy sose tegyük a virágokat gyümölcsök kö-
zelébe, mert azok olyan kémiai anyagokat bocsátanak ki, 
amelyektől a szokásosnál hamarabb elhervadnak. 
Rendszeres metszés 
A virágok megfelelő metszése meghatározó fontosságú: 
ahhoz, hogy a lehető legtöbb vizet tudja felszívni a száruk, 
fontos, hogy 45 fokos szögben vágjuk le a végüket, 
ahogy a virágárus is teszi.                                           KL  
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ÚTRAVALÓ ÜZENET 
„Az élet egy befejezett, kész feladat, 
amelynek elviselésétől senki sem kíván 
idő előtt megszabadulni. Végigélik az 
emberek az életüket, mint az esztendő 
különböző évszakai tökéletes bizonyság-
gal következnek. Mindenkinek van tava-
sza, piros nyara, hosszadalmasan ásító 
ősze, megnyugtató tele. Élet, amely pon-
tosan igazodik a kalendáriumhoz. Van-
nak fiatal napok, vannak öreg napok, 
jönnek és mennek ködök, szomorgó 
esők, májusok, novemberek, jó és rossz 
kedvek, ájtatosságok és káromkodások, 
betegségek és ropogó egészségek. Senki 
sem csodálkozik az életen, amint nem 
lep meg különösebben a tavasz áhítatos 
napsugara és nem váratlan az ősznek 
mogorvasága. Bolond az, akinek nem 
tetszik, hogy elmúlik a nyár. Okos em-
ber megnyugszik a tél hótakarója alatt, 
az örökös némaságban, az emberhangta-
lan magányban.”                 (Krúdy Gyula) 
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Mi látható a képen? A fotó Rácke-
resztúron készült. Kérdés, hogy 
pontosan hol.  

A megfejtéseket személyesen is lead-
hatják a könyvtárban nyitvatartási 
időben, vagy elküldhetik a következő 
e-mail címre: 
rackereszturi.hirmondo@gmail.com 

 

Határidő: 2016. december 5., 
hétfő, éjfél 

 

Előző havi játékunk megfejtése: a 
felújított I. világháborús emlékmű 
részlete.  
     Hat helyes megfejtés érkezett, a 
nyertes: Furján Fanni. Gratulálunk! 
A nyeremény a könyvtárban vehető 
át nyitvatartási időben. 

Képek, könyvek, adatok        www.hungaricana.hu 
 

Több százezer kép, több millió oldalnyi szöveges doku-
mentum található ezen a honlapon. A HUNGARICANA 
rendszer a közgyűjteményi digitalizálások eredményeit 
mutatja be, publikációs felületet biztosítva az elkészült 
adatbázisoknak. „A HUNGARICANA létrejöttével 
egységesültek az NKA különböző kollégiumában folyó 

digitalizálások. Jelen rendszer szerves folytatása a Múzeumi 
Kollégium által évek óta támogatott, mintegy ötven intézmény kiad-

ványait tartalmazó Múzeumi Könyvtárnak. Ehhez társult most a Levéltári 
Kollégium által támogatott, a Magyar Levéltári Portálon található Magyar 
Levéltári Kiadványok adatbázisa, sőt kapcsolódnak hozzá a könyvtárak által 
digitalizált további anyagok is: helyi lapok, iskolai értesítők, lakcímjegyzé-

kek, evangélikus kiadványok, stb. Az így létrejött Közgyűjteményi Könyvtár 
intézménytípustól függetlenül, egységes felületen teszi hozzáférhetővé a 
digitális anyagokat.”  
     A honlapon különféle történelmi térképek is megtalálhatók, melyeket 
akár a mai térképekkel is összehasonlíthatunk, illetve ezek a térképek szink-
ronizáltan, egymással összehasonlítva is megjeleníthetők. Érdekesség, hogy 
részletes, régi Budapest-térképeken követhetjük nyomon a város változásait 
a XVIII. század végétől a XX. század közepéig.  
     A HUNGARICANA rendszerben egyetlen kereséssel valamennyi adat-
bázisban lehetőségünk van megtalálni a minket érdeklő adatokat. De ked-
vünkre nézelődhetünk a Képcsarnokban (találhatunk régi ráckeresztúri ké-
peslapokat is), kutathatunk levéltári iratokban, királyi könyvekben, okleve-
lekben, böngészhetjük például Óbuda mezőváros tisztségviselőinek névso-
rát, középkori okmánytárakat, egyházi dokumentumokat, A Sportmúzeum 
Kincseit vagy a Petőfi Irodalmi Múzeum izgalmas adatbázisait.  
     A Magyar Távirati Iroda Napi Hírek című anyagából például megtudhat-
juk, hogy 1934. szeptember 18-án a Fejér Megyei Tűzoltószövetség évi ren-

des közgyűlését tartotta Ercsiben, s a gyűlést követő versenyen „tíz község 
tűzoltósága állott sorompóba: Ráckeresztúr, Tordas, Adony, Rácalmás, 
Mór, Baracs, Baracska, Iváncsa, Perkáta, Érd, Seregélyes. (…) A verseny 
eredménye a következő: 1. Ráckeresztúr, 2. Adony, 3. Baracs, 4. Baracska, 
5. Tordas.” (A képek forrása: hungaricana.hu)                                          ■ 


