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A Ráckeresztúri Hírmondó május elsejei különkiadása

MÁJUS ELSEJÉN TÖRTÉNT
1576 – Báthory Istvánt lengyel királlyá koronázzák
1871 – kiadják az első magyar bélyeget
1881 – Megkezdi működését az első budapesti Telefonközpont, Puskás Tivadar találmánya. Az első telefonos kisaszszony Matkovics Júlia
1896 – A budapesti Vígszínház megnyitása
1957 – Hivatalosan megkezdi működését a Magyar Televízió
2004 – Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz

RADNÓTI MIKLÓS: Május
Szirom borzong a fán, lehull;
fehérlő illatokkal alkonyul.
A hegyről hűvös éj csorog,
lépkednek benne lombos fasorok.
Megbú a fázós kis meleg,
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.

ÁPRILY LAJOS: Május muzsikája

NEMES NAGY ÁGNES:
Tavaszi felhők
Bodzavirágból, bodzavirágból
hullik a, hullik a sárga virágpor.
Fönt meg a felhők szállnak az égen,
bodzafehéren, bodzafehéren.
Szállj, szállj felhő,
pamacsos,
hullj le, te zápor
aranyos,
hullj le, te zápor,
égi virágpor,
égen nyíló bodzavirágból.

1.
Langyos eső suhog a lombokon.
A vadgerlék szavaló-kórusa
átbúg a suhogáson. Figyelem:
milyen meleg és milyen monoton.
Öreg vagyok, s csúfolkodnak velem.
Azt búgják: Tavasz, tavasz, szerelem.
Májust egyesek szerint Maia római istennőről nevezték el, aki a termékenység istennője. Más vélemények szerint
Maia férfi párja Maius is a névadó. A
hónap jelképe a zöldruhás, virágfüzéres ifjú, jobbjában az Ikrek rózsakoszorús emblémájával, baljában kosár, tele
eperrel és más májusi csemegékkel. Az
év ötödik hónapja. Régi magyar neve:
Pünkösd hava, a székelynaptár szerint
az ígéret hava.

Május elsején született
1620 – Zrínyi Miklós magyar költő, hadvezér
1901 – Szerb Antal magyar író, irodalomtörténész
1927 – Lorán Lenke Jászai Mari-díjas magyar színésznő
1938 – Tordy Géza magyar színművész
1955 – Törőcsik András volt válogatott labdarúgó
Május elsején hunyt el
1900 – Munkácsy Mihály magyar festőművész
1994 – Ayrton Senna da Silva brazil autóversenyző,
a Forma-1 háromszoros világbajnoka (1988, 1990, 1991)
Franciaországban 1561 óta május 1jén tartják a gyöngyvirág ünnepét (fête du muguet), mivel IX. Károly ekkor tette hivatalos aktussá azt
a néphagyományt, amely szerint az
ezen a napon ajándékba
adott gyöngyvirágszál szerencsét
hoz.
Hawaiin május 1-jén ünneplik a lei, a
nyakba akasztott virágfüzér napját.
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A vállalkozó kedvűek kipróbálhatták a teljes
rendőri felszerelést, a bilincset, és megszólaltathatták a rendőrautó szirénáját is.

Az Országos Meteorológiai
Szolgálat előrejelzése a mai
napra:
A többórás napsütés mellett ma
is több helyen erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk.
Főként kora délutántól a késő
esti órákig elszórtan, a tegnapinál kevesebb helyen alakulnak
ki záporok, zivatarok. Néhol
továbbra is lehet felhőszakadás, jégeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20, 25 fok között várható,
késő este 10, 15 fok várható.

Borongós reggelre ébredtünk. Néhány bárányfelhőt,
még több fekete felleget láthattunk az égen. Később
néhány esőcsepp is hullt. De mindez nem rettentette el a
lelkes csapatokat, akik már korán reggel nekikezdtek a
főzésnek. Az árusok kirakodták portékáikat, fölépült az
ugrálóvár, megérkezett a vattacukorárus és a fagylaltárus. Lassanként a felhők is eloszlottak. Igaz, délután
egyszer leszakadt az ég.
Kispályás mini focitorna

Főzőverseny • Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület: babgulyás cipóban; Szőlőfürt Tánccsoport: chilis
bab; Szülői Munkaközösség: gulyásleves;
Kultúrmaffia: paprikás krumpli gazdagon
A háromtagú zsűri, Molnár Dorina, Molnár Nóra és
Novozánszki Csaba értékelte az ételeket. Első lett a
Szőlőfürt
csapata,
a többiek
II. helyezést értek el. A legszebb terítésért járó díjat a
Szülői Munkaközösség csapata kapta. A legjobb
desszertet a Szőlőfürt készítette. A tálalást illetően
a legeredetibb ötlet a Darázsderék Táncegyesület
tagjaitól származott. A Kultúrmaffia csapatáé lett a
legfigyelmesebb kiszolgálás díja, de a zsűri értékelte a cukor nélkül elkészített vitaminsalátát is.

I.: Generáció (Martonvásár)
II. Érd
III. Lila Akác (Ráckeresztúr)
IV. Bakelit (Baracska és Ráckeresztúr)
Gólkirály: Nagy István (Generáció
FC)
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Bár az idén kevesen jöttek el a majálisra, a hangulatra nem lehetett panasz. A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület például country tánccal lépett a közönség elé. Időnként megdördült az ég, de ez nem zavarta Steimann György zenészt.
Lapzártakor is épp egy hatalmas viharfelhő közeledett, így csak azt írhatjuk: remélhetőleg hallhatják a jelenlévők Marczinka Mária Magdolnát énekelni. A programban
szerepel Mabda Gábor is, aki régi slágerekkel készült.
A májusi Ráckeresztúri Hírmondóban természetesen a majálisról is lesz híradás.

A majális
képekben
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KIRÁNDULJUNK A KÖRNYÉKEN!
FEDEZZÜK FEL FEJÉR MEGYE NEVEZETESSÉGEIT!
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Bodzapezsgő
(recept)

Alcsútdobozi arborétum
Sukoró (református templom, ingókövek)

Martonvásár (óvodamúzeum, kastélypark)

PROGRAMAJÁNLÓ
Május 1., 2., 3., 4.: VII. Agárdi Hal-, Vad-,
Bor- és Pálinkafesztivál
Madárles, kenutúrák
Horgászverseny, lovagolgatás
Beszélgetőház
Íjászkodás, népi játékok
Rendhagyó tárlatvezetés a Gárdonyi
Géza Emlékházban
Kézműves finomságok, hal- és vadételek

35-40 virágzó bodzavirág-tányér
2 kg kristálycukor
4 citrom leve és héja
2 ek fehérborecet
1-2 csipetnyi szárított élesztő
6 liter ásványvíz
4 liter vizet felforralunk és nagy
edénybe töltjük (8-10 literes a
legjobb). Hozzáadjuk a cukrot, és
addig keverjük, míg teljesen feloldódik benne. Felöntjük a maradék,
két liter, hideg vízzel. Belereszeljük a citromok héját, a levüket
belefacsarjuk. Hozzálöttyintjük a
fehérborecetet. Megkeverjük.
Belerakosgatjuk a tiszta bodzavirágokat és finoman megkeverjük. Textillel letakarjuk, és szellős helyre tesszük. Pár nap elteltével ránézünk, és ha nem habos
egyáltalán, azt jelenti, nem indult
be az erjedési folyamat, kevés
szárított élesztőt adunk hozzá.
Újra letakarjuk, és hagyjuk erjedni néhány napot. Textillel bélelt szűrőn átszűrjük a pezsgőt és
sterilizált, vastag falú, csatos
üvegekbe töltjük. Száraz, hűvös
helyen még egy hetet állni hagyjuk. Hűvösen fogyasztjuk!

Májusi eső aranyat ér
Májusban nap mint nap megfigyelhetjük a természet újjászületését, a gazdák a kincset érő, a
jó termést biztosító esőért fohászkodnak. A
tavaszi népszokások közül kiemelkedik a májusfaállítás, amelynek eredete a régmúltba
nyúlik vissza. A középkori vallásos magyarázatok Fülöp apostol szerencsés megmenekülését,
majd a keresztfán szenvedett vértanúságát,
mások Jakab apostol vértanúságát említik a
májusfaállítás szokásának magyarázataként. A
székelyeknél ezért nevezik a Fülöp–Jakabnapra virradatkor állított májusfát Jakab-fának
vagy hajnalfának. Jankovics Marcell alaposan
körüljárja a tavaszünnepeket A fa mitológiája
című kötetében, s utal arra is, hogy május elsejét régen zöldfarsangnak hívták, ugyanis sok
helyütt ez a nap a zöld ág behozatalának időpontja. A néphit a zöld ágakat és füveket – a
virágvasárnapi fűzfaágakhoz hasonlóan – varázserővel ruházta föl. A legjellegzetesebb
zöldág-dísz a májusfa, amely sudár, gallyaitól
és olykor a kérgétől is megtisztított fa vagy ág,
s nemcsak a tavaszköszöntés, hanem a termékenység jelképe is. A májusfát a legények éjszaka vágják ki az erdőn, és hajnalban állítják
fel a lányos házak előtt. A májusfa kinézetéről,
díszítettségéről lehet következtetni arra, ki kinek udvarol, melyik leány kapott szebb fát, ám
megeshet az is, hogy egy-egy májusfát elcsúfít
a haragos vetélytárs…
Gajdó Ágnes
A Ráckeresztúri Hírmondó 2014. május elsejei különkiadása kis példányszámban jelent
meg. A majálison alakult Kultúrmaffia készítette, párhuzamosan az elsején zajló
rendezvénnyel. Amíg a bográcsban főtt a
paprikás krumpli, a szerkesztőségben is
lázas munka folyt. Készültek a fotók, megszületettek a rövidebb-hosszabb írások.
Jó szórakozást kívánunk Olvasóinknak!

