
 

 

 

RÁCKERESZTÚRI 
 

HÍRMONDÓ 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja                                                           2015. február 

Vallomások az anyanyelvről 
 

„Aki igaz értelmi és érzelmi életet él, az 
csak egyetlenegy nyelvet bírhat többé-
kevésbé tökéletesen, az anyanyelvét, mely-
nek hajszálgyökerei visszanyúlnak a gyer-
mekszobába, minden rejtett célzásukkal, 
kedélyes, furcsa, titkos árnyalatukkal 
együtt.” (Kosztolányi Dezső) 

* 
„Az egészséges nemzetiségnek... egy főkí-
sérője a nemzeti nyelv, mert míg az fenn-
marad, a nemzet is él, bármi sínylődve is 
sokszor..., de ha az egyszer elnémul, akkor 
csak gyászfűzt terem a hon, mely a volta-
kért szomorúan eregeti földre... lombja-
it.” (Széchenyi István) 

* 
„A mesebeli árva gyermek a magyar nyelv. 
Még az ág is húzza. Pedig gyönyörű tarto-
mányai vannak. A legszebb országon hú-
zódnak folyamai. A vadmadarak, csillagos 
égboltozat alatt lakó pásztorok és rajongó 
költők vigyáztak ez árva gyermek lépéseire, 
amíg járni tanult. Néha eldugdosták, mint a 
bujdosó kurucot vagy honvédet. Szőlőhe-
gyek borházaiban, kollégiumok üres padlá-
sain, a bedőlt pusztai kutak felett szárnyaló 
szél zúgásában élt.” (Krúdy Gyula)  

* 
„Vedd el a nemzet nyelvét, s a nemzet 
megszűnt az lenni, ami volt: nyom nélkül 
elenyészik, beleolvad, belehal az őt környe-
ző népek tengerébe.” (Tolnai Vilmos) 

* 
„Egy új világ kezdődik minden nyelv kü-
szöbén, a szépség új birodalma új értelmi 
és érzelmi törvényekkel. Mi tehát a tíz leg-
szebb magyar szó? Ezt felelném, abban a 
tudatban, hogy válaszom merőben önké-
nyes, és éppúgy jellemez engemet, mint 
nyelvünket: láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, 
csók, vér, szív, sír.” (Kosztolányi Dezső) 

Eredményhirdetés és értékelés 
 

Levél a beteghez 4. 
 

Mosoly percek  
 

A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány 
 

Új rovatok: Fő az egészség! 
Kertelő, Felfedező 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

 

Újszülöttek 
 

Peszer Jázmin 2014. december 1. 
Vörös Noémi Lili 2015. január 21. 
Szabó Dániel Dilen 2015. január 28.     

Az újszülötteknek és családjuknak szeretettel gratulálunk. 
 

Elhunytak  
 

Kurucz János 2014. november 26. 
Szűcs István 2014. december 26. 
 

Az elhunytak hozzátartozóinak sok erőt kívánunk a fájdalom elviseléséhez. 
 
(Az adatvédelmi törvénynek megfelelően a rovatban csak azok nevét tesszük közzé, akiknek hozzá-
tartozói írásban hozzájárultak ehhez.) 

Gyógyszertári ügyelet 
február 28.:, március 1.: Ráckeresztúr 
március 7., 8.: Ercsi 
március 14., 15.: Martonvásár 
március 21., 22.: Ráckeresztúr 
március 28., 29.: Ercsi 
április 4., 5.: Martonvásár 
április 6., 11., 12.: Ráckeresztúr  
 

Védőnői szolgálat  
Vancsura Ildikó 06-20/852-0351 
E-mail: vedono.rackeresztur@gmail.com 
 

Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az ak-
tuálisan 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) 
 

Szent László Völgye Segítő 
Szolgálat 
(2462 Martonvásár Szent László út 24.) 
Telefon: 06-22/460-023 
Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a 
Polgármesteri Hivatalban. 
Gyerekjólléti ellátás (Birgány Károlyné):  
Hétfő: 9.30–10.30  
Családsegítés: 
Hétfő: 9.30–10.30 (Major Ildikó) 
Szerda: 9.00–10.00 (Babka Balázsné) 
 

Nemzetőrség: 06-20/255-2857 
Adószám: 18493674-1-07 
 

Falugazdász 
Kutasiné Széles Zsaklin 
Telefon: 06-70/436-2454 
E-mail: szeleszs@nebih.gov.hu 
 

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői 
Rézbányai József 06-30/598-1269 
Varga István 06-30/598-4776 
 

Rendőrség: 107 vagy 112 
Ercsi Rendőrőrs (járőr): 
06-20/3800-039  
Körzeti megbízott (Szilukács 
Krisztián, Vásári Dénes):  
06-20/210-5166 
Polgárőrség: 06-70/211-6424 
Adószám: 18491603-1-07 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

Kedves Barátaink! 
 

 Az elmúlt esztendőben az adó 1%-ból összesen 501 085 
forinttal tudott a Református Rehabilitációs Alapítvány 
hozzájárulni Ráckeresztúron a Dózsa Gy. u. 4. épület tel-
jes felújításához, melyben idén megkezdjük a Családterá-
piás és Drogprevenciós Tréningközpont működtetését.  
     Az építkezés hamarosan befejeződik, és az épület ta-
vasszal átadásra kerül. A teljes átalakításnak köszönhető-
en az épület tizenkét fő elszállásolására alkalmassá válik, 
így a képzések és terápiás foglalkozások bentlakásos 
rendszerben valósulhatnak meg. 
     Az idén az 1%-os felajánlásokat a tréningközpont 
berendezésére és programjainak elindítására szeret-
nénk fordítani. Hétköznap pedagógusok és más gyere-
kekkel, fiatalokkal foglalkozó segítő szakemberek számá-
ra nyújtanánk akkreditált képzéseket, hétvégén családte-
rápiás konzultációkat tartanánk drogproblémás gyere-
kek, fiatalok és családjaik részére. 
     Jelenleg semmilyen bútorral, berendezési tárggyal 
nem rendelkezünk, melyek szükségesek a programok 
elindulásához. Ehhez 10 000 000 Ft-ra lenne szükségünk. 
     Köszönjük, hogy imádságaikkal és lehetőségük sze-
rint adójuk 1%-val segítik alapítványunkat! 

A szervezetünk neve:   
Református Rehabilitációs Alapítvány 

Adószámunk: 18492415-1-07 
     Szeretettel:                          

             Victorné Erdős Eszter  

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 személyesen a kastélyban  
Zólyominé Margitai Zitánál vagy  

a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen. 
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
Szerkesztői levél  

 

Február az utolsó téli hónap, legalábbis a régi rend 
szerint. Néhány éve megtapasztaltuk, hogy március 
közepén is lehet zord az időjárás, s okozhat fennaka-
dásokat a hó. A természet kiszámíthatatlan, ám mégis 
csodálatos. A hóvirág már a legtöbb kertben kinyílt, az 
enyhe idő miatt sok helyütt óvatosan rügyeiket bonto-
gatják a bokrok, fák.  
     A természeti változásokat, törvényszerűségeket 
követve ilyentájt lélekben már készülhetünk a tavaszra, 
az újjászületésre. S persze a kerti munkákra is. Febru-
ártól a frissesség jegyében új rovatok indulnak a Rác-
keresztúri Hírmondóban: Fő az egészség!, Kertelő, 
Felfedező. A címek önmagukért beszélnek. Hasznos 
tanácsokat kapunk az egészségmegőrzésről, ötleteket 
a konyhakert bővítéséhez, átalakításához. A Felfedező 
rovat kirándulásra, barangolásra hív. Fedezzük fel 
együtt szűkebb pátriánkat, Fejér megyét, majd az or-
szágot. Hiszen gyönyörű vidékek találhatók Magyaror-
szágon is, nem kell ahhoz földrészeket átrepülni, hogy 
rácsodálkozzunk egy-egy érdekes cseppkőre, különle-
ges sziklára vagy egyedi növénytársulásra. Építészeti 
örökségünk is igen gazdag, templomok, kastélyok, kúri-
ák várják a magyar turistákat, jeles napokon számos 
rendezvény látogatható országszerte.  
     E havi lapszámunkban is folytatjuk az első világhá-
borút megjárt ráckeresztúri katonák történetének közre-
adását, s továbbra is várjuk a családi emlékeket, fény-
képeket, dokumentumokat. Sokszor szinte véletlenül 
bukkanunk rá egy-egy régi képre, tárgyra, s csak ké-
sőbb derül ki, valamiért mégiscsak fontos és a helyi 
közösségi történelem lényeges alkotóeleme. 
     Jó volna, ha a gyerekek gyakran beszélgetnének 
nagyszüleikkel, netán dédszüleikkel, s ezáltal nemcsak 
a generációk kapcsolata erősödne, hanem a idősebbek 
átadhatnák tapasztalataikat, tudásukat. Mindezt megte-
hetik, ha közösen kertészkednek, főzőcskéznek, barká-
csolnak, netán sétálnak egyet a faluban. 

     Gajdó Ágnes 

Február virága: a téltemető 
 

Sárga, kehelyszerű virágot hozó kis termetű gu-
mós növény. Gyakran már februárban virágzik. Mivel 
mindössze néhány centiméter 
magas, csak többedmagával ér-
vényesül igazán a kertben, gyak-
ran ültetik csillagvirág vagy hóvi-
rág mellé. A fák alatti árnyékos 
részeket, illetve a tápanyagban 
dús talajt kedveli. Vigyázat! A 
téltemető szára és virága is mér-
gező. Ráadásul védett növény!   

Eredményhirdetés és értékelés 
 

A magyar kultúra napja alkalmából az önkormányzat 
pályázatot hirdetett az általános iskolás diákoknak. Az 
alsósok és a felsősök részben hasonló feladatokat kap-
tak: adatgyűjtés, kép-, kotta- és versfelismerés, rövid 
fogalmazás írása. Az 5–8. osztályosok közül harmincan, 
az 1–4. osztályosok közül huszonöten vállalkoztak a 
megmérettetésre.  
Alsósok: Apró Maja, Buzeskó Szilvia, Bucsi Csenge, 
Drozdik Balázs, Gondi Evelin, Ferenczi Dávid, Glócz Viktó-
ria, Hekman Veronika, Horváth Hunor, Kristóf Ágnes,   
Mayer Alex, Ónody Ágnes, Ördög Veronika, Peszeki Bálint, 
Pfeifer Koppány, Somodi Levente, Somodi Zalán, Szakolci 
Dorina, Venczkó Alexandra, Venczkó Vencel.  
Felsősök: Apró Lili, Barabás Boglárka, Cseprekál Csenge, 
Darvas-Tanács Illés, Dobi Erika, Elek Júlia, Fleischer Edina, 
Garai Fanni, Gondi Vivien, Hujber Letícia, Juhász Zsolt, 
Kálmán Angéla, Kálmán Enikő, Klemencz Andrea, Kozocsa 
Katerina, Kozocsa Zsuzsa, Liszi Áron, Lukács Vivien, 
Matizevics Zalán, Madai Patrik, Mike Ernő, Nagy Ruben, 
Nikolics László, Novozánszki Benedek, Ördög Melinda Ág-
nes, Pammer Vanessza, Raffer Dorina, Rappai Virág, Szabó 
Richárd, Székely Kata, Szakolczi Kármen, Székely Kata, Tö-
rök Regina, Vadász Brigitta, Varga Andrea + egy névtelen  
     A feladatlapokat öttagú zsűri értékelte. Egyöntetű 
véleményük, hogy az alsósok képességeikhez és tudá-
sukhoz mérten jobban teljesítettek, mint a felsősök. Bár 
az első-második osztályosok még nem tanulnak fogal-

mazni, volt, 
aki remek kis 
könyvajánlót 
írt. A felső-
söknél a leg-
n a g y o b b 
probléma a 
p o n t o s s á g 
hiánya. A 
rövid fogal-
mazás írása 
sokak számá-
ra azt jelen-
tette, hogy 
elegendő két 
vagy három 
m o n d a t o t 
írni.  
   A bírálóbi-
zottság ki-
lenc alsós és 

hat felsős pályázatot emelt ki, de rangsort nem állapí-
tott meg. Minden résztvevő emléklapot kapott, a leg-
jobb pályamunkát benyújtók jutalomban részesültek. 
Név szerint: Bucsi Csenge (4. b), Drozdik Balázs (2. a),  
Ferenczi Dávid (4. b), Glócz Viktória (2. a), Hekman Veroni-
ka (4. a), Kristóf  Ágnes (3. b), Somodi Levente (4. b),  Somodi 
Zalán (2. a), Szakolci Dorina (4. b), Barabás Boglárka (5. a), 
Cseprekál Csenge (8. b), Lukács Vivien (6. a), Ördög Melinda 
Ágnes (6. b), Raffer Dorina (7. a), Török Regina (5. b).  
     Köszönjük a részvételt mindenkinek! 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
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„Ha valamivel nem vagy megelégedve, mondd meg 
nyíltan. De békétlen ne légy miatta. A békétlenség izgá-
gává teszi az embert és az izgága emberek olyanok 
(...), mint a darazsak: egyetlen képességük, hogy ful-
lánkjukkal mérges daganatokat okoznak.” (Wass Albert) 
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Gondolatébresztő... 
 
 

Ha azt tartod barátodnak, aki-
ben nem bízol meg ugyanannyi-
ra, mint magadban, súlyosan 
tévedsz, és nem ismered eléggé az igazi 
barátság jelentőségét. Mindent együtt tisz-
tázz barátoddal, de elsősorban vele légy 
tisztában.  
     A barátságkötés után bízni kell, előtte 
mérlegelni.  

(Lucius Annaeus Seneca) 

Néhány gondolat 
 

A díjkiosztón cso-
dálatos képsoroza-
tokat mutattak be a 
díjazott települé-
sekről, amiket el-
nézve az ember 
igen vágyik rá, 
hogy egyszer majd 
ilyen környezetben 
élhessen. Az utca-
képeket tekintve is 
bőven van még 
hová fejlődnünk, 
helyi értékeink vé-
delmét biztosító jogalkotásunk sem tökéletes, de 
az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy a legtöbb 
település nem első éve részese már ennek a moz-
galomnak. A környezet állapota mindig visszahat 
az ember lelkére, közérzetére, ezért az idén feltét-
lenül folytatjuk a falu szépítését, új ötletekkel, ter-
vekkel. Ehhez tulajdonképpen nem is kellene ma-
ga a verseny, ez már csak bónusz, hogy szervezett 
keretek között, egymástól ötleteket merítve, a zsű-
ri szakmai véleményével megerősítve folytathatja a 
falu lakossága ezt a tevékenységet, önmaguk és 
mindenki más örömére.  
     Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik sze-
retnék megvalósítani egyéni ötleteiket, vagy a saját 
utcájukban vállalnák a virágosítás szervezését, ösz-
szefogva a szomszédokkal, ismerősökkel. Egy biz-
tos: természetesen érheti kritika is ezt a nemes te-
vékenységet, mégis egyetlen tő elültetett virág sok-
kal többet használ a falunak, mint száz üres szó.  
     Ha pedig létezne a versenyben a „Leglelkesebb 
Virágosító Közösség” különdíja, azt egészen biz-
tosan Ráckeresztúr hozta volna el!  

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 
polgármester 

Virágos Magyarországért  
környezetszépítő verseny 

 
Az eredményhirdetés még a tavalyi év végén megtör-
tént, de az oklevél csak nemrég érkezett meg az ön-
kormányzathoz.  
     A versenyt öt minisztérium, Budapest Főváros Ön-
kormányzata, a Magyar Turizmus Zrt., több civil szer-
vezet, közöttük a verseny szervezésében is tevéke-
nyen résztvevő Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapít-
vány írta ki. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a 
Magyar Turizmus Zrt. közös fődíját nyerte: 
 

 2000 fő alatti falu kategóriában: Balatongyörök 
 2000 fő fölötti falu kategóriában: Rajka 
 50 000 fő alatti város kategóriában: Siófok 
 50 000 fő feletti város kategóriában: Veszprém 
 Budapesti kerületek kategóriában: VIII. kerület 

Józsefváros 
A 2015. évi Európai Virágos Városok és Falvak 
(Entente Florale Europe) versenyében Siófok és Bala-
tongyörök vesz részt.  
     A Virágos Magyarországért versenyt húsz évvel 
ezelőtt, 1994-ben hirdették meg először. Akkor hatvan-
kilenc település jelentkezett, azóta a verseny igazi 
mozgalommá vált. Évente kétmillió ember vesz részt a 
megmérettetésen. Miként azt a településünkre érkező 
Fejér megyei zsűri vezetője, Tamás Ádám elmondta, 
2014-ben történtek változások: ötre bővítették a tele-
pülési kategóriák számát és pontosították az értékelési 
szempontokat is. „A zsűri a Magyar Turizmus Zrt. által 
kiadott szempontok alapján értékeli a településen el-
végzett feladatokat, figyelembe véve a különböző tele-
pülések sajátosságait, méreteit és adottságait. Bírálati 
szempontok: 1. a település zöldterületeinek minősége; 
2. környezetvédelem, fenntarthatóság, környezeti ne-
velés; 3. közösségi részvétel a település zöld területei-
nek kialakításában; 4. turisztikai vonzerő, turistabarát 
környezet kialakítása; 5. az önkormányzat felkészült-
sége a versenyben való részvételre.” (Ráckeresztúri 
Hírmondó, 2014. július, 4. oldal) 
      A magyar verseny kapcsolódik az európai verseny-
hez, amely már szintén mozgalomnak nevezhető: ti-
zenkét ország mintegy huszonötezer települése és 
több mint ötvenmillió lakos támogatja és vesz részt 
tevékenyen a virágosításban.  
     (Forrás: viragosmagyarorszag.itthon.hu) 

A Hősök terén  
kialakított virágos szögletkert 
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Kedves B! 
Február 11-e volt a betegek világnapja, Rád gondoltam, ezért 
írok ismét. De erre az alkalomra írt üzenetet minden sorstár-
sadnak Ferenc pápa is, amiről úgy gondoltam, érdemes tud-
nod. Jób könyvéből vette az üzenet vezérfonalát, mely így szól: 
„A vaknak úgy szolgáltam, hogy szeme voltam, a sántának 
meg én voltam a lába.” Mély, és megrendítő leveléből most 
csupán egyetlen mondatát idézném számodra. Így hangzik: „A 
beteg mellett eltöltött idő szent.” 
     Ez a mondat engem őszintén szíven talált. Talán erre 
mondják, hogy életesszencia; amikor azt éli meg az ember, 
hogy valóban a szív bőségéből szól a száj, és hol máshol talál-
ná el az embert, ha nem a szív központjában. Szóval e mondat 
megrendítően szép és tiszta, amihez hozzátenni és elvenni is 
tilos, mégis, engedd meg, hogy röviden, nem kiegészítésként, 
hanem az ember gyarlóságára és a civilizált világ egy páratla-
nul keserű tévútjára hivatkozva két gondolatot fűzzek hozzá. 
     Gyarlóságainkról. Nekem, az „egészséges” embernek ki kell 
jelentenem: a Veled eltöltött időt nem én szentelem meg. Én 
„csak” részese lehetek ennek az időnek. Talán túl könnyen 
félreértelmezzük – mert már meglehetősen el is koptattuk – a 
kifejezést: „neked szentelem az időm”. Micsoda hamis büszke-
séget szülhet, ha a Veled való találkozásaim kapcsán az én 
általam szakított időről kezdek el beszélni! Az én áldozathoza-
talomról! Törvényszerű, hogy ebben a pillanatban Téged veszí-
telek szem elől és a Te mérhetetlenül nagyobb áldozatodat! 
Boldogító bizonyosság eljutni odáig, hogy végső soron a Veled 
eltöltött idő ajándék. Óriási kincs ez, amiről azt mondja Jézus, 
hogyha az ember megtalálja, nem hogy nem kérkedik vele, de 
a földbe (lelke mélyébe) visszarejti (őrzi, dédelgeti), addig, 
amíg teljesen az övé nem lesz (Mt 13,44)! 
     Az emberiség keserű tévútjáról. Istenem, micsoda félreve-
zetése a világnak, micsoda sátáni gondolata, hogy értelmetlen 
és haszontalan az idős betegek élete! Ahogyan Ferenc pápa 
írja: „Mekkora hazugság rejtezik bizonyos kifejezésekben, me-
lyek az »élet minőségéről« beszélnek, hogy elhitessék: a be-
tegségekkel súlyosan megterhelt életeket nem érdemes élni!” 
Hadd írjam ide ezt a „bizonyos kifejezést”: eutanázia! Ez a szó 
szélsőséges értelmezése méltóságról beszél az élet kiiktatásá-
val! Ez a szó kegyességről beszél a megszentelt idő kiiktatásá-
val! Ez a szó rólunk beszél, Rólad és rólam, a Te kiiktatásod-
dal, aztán valamikor majd az én kiiktatásommal! Vajon milyen 
„egészséges” emberi logika, milyen megtapasztalás mondatja 
bárkivel is, hogy nem létezni jobb, mint létezni, bármennyire 
fájdalmas is ez a létezés?! Nem ott kezdődik vajon az egész, 
amikor önteltségem miatt elveszítelek szem elől? Amikor aztán 
majd kényelmetlenné és teherré is válsz? És nem ott folytató-
dik, amikor már nem is akarlak látni, mert elborzaszt a látvá-
nyod, és nem akarom megszentelni az időt sem, mert már 
régen nem hiszek benne, csak és kizárólag „egészséges” ön-
magamban? 
     Kedves B! A melletted eltöltött idő szent. És a megszentelt 
idő az örökélet kezdete. Hálás vagyok a Veled töltött idő min-
den pillanatáért. Kérlek, továbbra is engedd, hogy vakságod-
ban a szemed lehessek, sántaságodban a lábad, erőtlensé-
gedben az erőd. 
     Szeretettel:  

Barátod 

LEVÉL A BETEGHEZ 4. 

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 
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A Ráckeresztúri Mosoly Óvodában 
hagyományosan idén is megünne-
pelték a magyar kultúra napját. A 
szülők a nyilvános főpróbát tekint-
hették meg, az ünnepségen az óvo-
da valamennyi csoportja és dolgo-
zója részt vett.  
     A Napsugár csoport gyermekei 
visszarepítettek bennünket a régi 
időkbe, és bemutatták a kukorica-
fosztó életét, hangulatát. A kukori-
cafosztás nélkülözhetetlen társas munka volt, amit tengerihántásnak is neveztek. Sok helyen a gazdák már 
Szent Mihály-nap után hazahordták a kukoricát zsákokban, szekéren. Fosztásra meghívták a falu lányait, 
legényeit, vagy a kapura tűzött zöld gally jelezte, hogy kukoricafosztás lesz a háznál. Este a tehetősebbek 
még zenéről is gondoskodtak, hogy az egybegyűltek nagyobb kedvvel dolgozhassanak. Ahol nem szólt a 

zene, ott sem maradhatott el a vidám mókázás, nótázás. A 
gazdasszony feladata a vendégek kínálása volt. A kisebb gye-
rekek a felnőttek mellett játszottak, csuhébabát készítettek. Az 
idősebb gyerekeket ráültették egy-egy kukoricahalom tetejére, 
és segítettek a fosztásban. Ha sok a kukoricafosztó, a víg mu-
zsikaszó mellett hamarabb készen voltak a munkával. „Uccu 
rajta uccu cu / Félre gond, félre bú! / Kezdődhet a mulatság!" 
A kukoricafosztás után Kocsis Attila régi népi hangszereket 
(koziba, tamburacitera, dúdoló, doromb, ötlyukú furulya, kecs-
keduda) mutatott be és szólaltatott meg. Volt közös éneklés a 
felnőttekkel és együtt zenélés a Napsugár csoport dúdolójá-
val.  
     Az óvodások ismét megmutatták, hogy a kultúra örök, ám 
tanulni kell, s folyamatosan képezni magunkat és gyerekein-
ket, hogy a magyar kultúrkincs megmaradjon, hogy ne felejt-
sük el táncainkat, énekeinket, népszokásainkat.                (RH) 

MOSOLY PERCEK 

FIGYELEM! 
 

A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 
néptáncbemutatót tart.  
Időpont: 2015. március 21.,  

szombat (tornacsarnok) 
Gyülekező 14.00 órától 14.30 óráig. 

Belépődíj nincs, adományokat, 
önkéntes felajánlásokat szívesen 
fogadunk. A befolyt összeget a 
néptáncoktatáshoz szükséges 
eszközök, kellékek fejlesztésére, 
bővítésére fordítjuk.  

Minden érdeklődőt  
szeretettel várunk! 

 

Mosoly Kollektíva 

Egészségnap az óvodában ● A gyerekek megismer-
kedhettek a mentősök életmentő munkájával, a méhészek 
tevékenységével, a tisztálkodás helyes szabályaival és a kö-
zös mozgás örömével. Figyelemfelhívó plakátokat tervez-
tek az egészséges életmódról. A Napsugár csoport alkotá-
sa nem csak gyerekek figyelmébe ajánlható. 
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RÁCKERESZTÚRIAK AZ I .  VILÁGHÁBORÚBAN  
Emlék a múltból 

 

Novák Jóska bácsi egy 
szobor történetét mesélte el 
egy alkalommal, és szólt 
Valásik Ferencről is, akihez 
rokoni szálak fűzték. 
     Élt a faluban egy Valásik 
család, ahol több gyerek 
között volt Valásik Ferenc 
nevű. Vándorfi Ferencre 
magyarosította nevét, és a 
Magyar Nemzeti Bank tiszt-
viselője volt. Szülei nagyon 
vallásosan nevelték.  
      Kitört az első világhábo-
rú, behívták katonának. Az 
olasz frontra került, a 
„doberdói” és az „isonzói” 
harcmezőkön harcolt. Az 
egyik belső zsebében az 
imakönyvek, a másikban a 
rózsafüzérek voltak a táma-
dások ideje alatt a csataté-
ren. A háború befejeztével 
nem történt semmi baja, 
nem sebesült meg. Aggódó 
édesanyja szívszorongva 

várta, mikor és hogyan jön haza a fia.  
     Aki egyszer csak betoppant, de nem egyedül, hanem az itt 
látható Jézus szíve-szoborral. Édesanyjának hozta emlékül. 
Szívszorító percek következtek, mindketten könnyeztek, és 
hálát adtak az égieknek. 
    Ez a Jézus szíve-szobor 1920-tól 1944-ig minden évben az 
úrnapi körmenet útvonalán lévő első, zöld faágakból készült 
sátor kis oltárán volt elhelyezve, és várta a hívek imáját, ájta-
tosságát.                                        Lejegyezte: Herkli Antal 

A Kozel család áldozata a Nagy Háborúban 
 

Ráckeresztúrról 376 katona vett rész a Nagy Háborúban. 
Közülük hatvanegy neve került a hősi halottak márványtáblá-
jára, de a mai ismeretek szerint rajtuk kívül még húsz hősi 
halottat gyászolt a falu. Volt ahonnan két, sőt három fiú is 
berukkolt; például a Dudás, Molnár, Prekop, Lauer, Vida, 
Venczkó és a Kozel családból. 
     Kozel János a XIX. század végén, 1878 táján esküdött 
örök hűséget Prekop Juliannának, a Szent Kereszt felma-
gasztalása titulusú templomban. A Kozel família neve 1778-
tól, a Prekop 1754 óta fordul elő a faluban. Gyermekeik szé-
pen, sorban születtek: Julianna (1879), György (1880), József 
(1882), János (1884), Mária (1886), aztán az ikrek, Antal és 
Bálint (1888), majd Terézia (1891). A később születettekről 
nincs adat. 
     A mozgósításkor a harmincnégy éves György, a harminc-
két éves József és a harmincéves János is berukkolt Székes-
fehérvárra. Kozel József a Tábori Vadász Zászlóaljnál va-
dászként a Géppuska-osztagnál, a 17.4. században, öccse, 
János a 17.1. században gyalogosként szolgált. A kiképzés 
után a szerb frontra vezényelték őket, ahonnan 1914 augusz-
tusától, az orosz hadüzenet után már a keleti frontra, Galícia 
felé robogott velük a katonavonat. Itt elképzelhetetlen áldoza-
tok árán küzdöttek az orosz „gőzgép” ellen.  
     Gyakori volt, hogy a parancsnokság igyekezett a rokono-
kat, apát, fiút, falubelieket, barátokat, egymás mellé beoszta-

ni, ezzel is erősítve a már meglévő összetartozást és bajtársi-
asságot. Lehetséges, hogy a Kozel fiúk egymás közelében 
voltak, és együtt estek át a tűzkeresztségen is.  
     Kozel Józsefet Galíciában, már a kezdetekkor a bal kezén 
érte lövés, őt Chyrówban a 3./12. sz. tábori kórházban ápol-
ták, erről 1915. január 12-én adtak ki hivatalos írást. Felépül-
hetett, mert később már a Tábori Vadász Zászlóaljban a 17.4. 
századdal mint jager (=vadász) hadifogságba került, ennek 
helyét azonban nem jegyezték fel, az 1915. október 21-én 
kiadott listán. Hősi halálának ideje nem ismert, de ő már soha 
nem térhetett haza a Kanális partjára szeretteihez. Sírhelyé-
ről jelenleg nincs adatunk. Testvére, János végigharcolta a 
háborút, majd hazatért, hadiútját azonban nem lehet követni. 
A 17-es ezredben mint gyalogos megsebesült, neve szerepel 
az 1916. január 10-én kiadott veszteséglistán. A 17.3. szá-
zadban orosz hadifogságba került, és internálták Spasskoje 
Primorszk Kormányzóságba. János innen szerencsésen ha-
zatért, de a körülményekről nem tudunk. 
     Kozel György a legidősebb fiú is megmenekült a pokolból, 
az ő történetét lányai mondják el.                           

Prága Ildikó 
Forrás: ONB veszteséglista, születési anyakönyvek 

Tábori imakönyvek az I. világháború idején  
 

Molnár Vid Bertalan kapucinus rendi tábori lelkész Imák és 
intelmek a magyar katholikus hadfiak számára című munkáját 
Reviczky Aladár dolgozta át 1909-ben. Ez később több 

kiadást megért. Revicz-
ky maga is összeállított 
kettőt 1914-ben Bízzál, 
fiam! Sebesült katonák 
részére és Uram, irgal-
mazz nekünk. Az itthon 
maradottak imádságai a 
háború idejére címmel. 
1916-ban jelent a Kato-
nák imakönyve című 
munkája. Toma István  
k ö n y v e c s k é j é t 
(Imádkozzunk a hadba-
vonultakért) 1915-ben 
adták ki.              G. Á. 

 

(A kép forrása: 
www.roncskutatas.hu) 
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Kozel György 1880. április 24-én született Ráckeresztúron. Szülei kevés földdel 
rendelkező zsellérek voltak, négy fiuk és egy lányuk érte meg a felnőttkort. 
György és két öccse, József és János is harcolt az első világháborúban. Kozel 
György történetét nyolcvanhét esztendős lánya, Kozel Margit írta le. Ő és ki-
lencvenöt esztendős Ida nővére őrizte meg az 1916-ban Szarajevóban készült 
fényképes levelezőlapot is, amit a családfő írt feleségének. 

RÁCKERESZTÚRIAK AZ I .  VILÁGHÁBORÚBAN  

György volt a legidősebb a családban. Amint elvégezte a hat 
elemi iskolát, otthon segített a szülőknek. Ahogy múltak az évek, 
részmunkát, majd részesaratást vállalt egy-egy uradalomban. 
1911. január 17-én nősült, felesége Frideczki Margit gyúrói szüle-
tésű lány lett. Házasságkötésük után hamarosan bér- és feles 
földeket vállalt, majd kicsinyenként saját földjét is növelte. 
     1914. július 28-án éppen a cséplőgép dolgozott az udvará-
ban, amikor megérkezett a behívója, és három nap múlva bevo-
nult a székesfehérvári 17-es gyalogezredbe. Ott szeptember 
végéig gyakorlatoztak. Október végén kivitték a csapategységet 
Szerbiába, Hercegovina, Szarajevó, Bosznia körzeteibe, ahol a 
harcok során lövést kapott, kézsérülést szenvedett, kórházba 
került. Egy év után átkerültek csapattestével Erdélybe, Sepsi-
szentgyörgyre, Csíkszeredára, ott várták, hogy viszik őket az 
orosz frontra.  
     Erről a hercegovinai, szarajevói és boszniai ott-tartózkodásról 
sokat emlékezett a későbbi időkben a vele együtt Szerbiában 
szenvedő katonatársaival. Többször felidézték, hogy a szerb 
lakosság milyen gyorsan menekült a háborús területről, s az 
állatokat nagy csordákban terelve úsztatták át a Drina folyón, 
ahol bizony nagyon sok sertés elpusztult.  
     Erdélyben állomásoztak 1915 végéig, és megkérte feleségét 
és két kislányát, hogy látogassák meg őt, erre az engedélyt felet-
teseitől meg is kapta. Családja sok-sok viszontagságon keresztül 
eljutott hozzá, ami a háború után ugyancsak emlékezetes téma 
volt. E találkozás után hamarosan vitték ki az egységet az orosz 
harctérre 1915 novemberében. Kirovgrád, Szaratov, Uralszk, 
Orenburg, az orszki csatamezőkre.  
     Mielőtt elhagyták Szerbiát, Szarajevóban csináltatta az itt 
látható fényképet, mert tudta, mi vár rájuk az orosz harctéren. 
Ennek a fényképnek a hátulján írta meg feleségének, hogy ha 
meghal, nagyon vigyázzon a kislányokra, akik akkor három-négy 
évesek voltak. Még azt is kérte, hogy a szülői ház örökségét 
majd rendezze a négy testvérével. A lapra ceruzával írt sorok az 
elmúlt majd’ száz esztendőben elmosódtak, de a címzés még ma 
is jó olvasható.  
     1917 őszén Orenburgból kapott értesítést a családja, hogy ott 
orosz fogságba esett. Néhány hét után szénbányákba került a 
donyeci medencébe, ahol embertelen körülmények között dol-
goztak a hadifoglyok. Nagyon elgyengültek, átfáztak, alig tudtak 
járni, több bányásztársával együtt átszállították Caricinbe, a 
Kaszpi-tó környékére, ahol ladikokat javítottak, fából csónakokat 
készítettek. Itt emberibb körülmények voltak. Nyáron görögdiny-
nyét árultak, azt is fogyasztottak. Erről az időről emlegette, hogy 
az életüket a csalánfőzeléknek nevezett étel mentette meg és a 
marharépa. Ebből a fogságból nagyon ritkán jött levél, csak any-
nyit tudott a család, hogy amikor a levelet feladta, még élt. 
     Három öccse is a háborúban volt, azokról nem tudott semmit. 
Amikor vége lett a háborúnak, kapták meg az értesítést, hogy 
József öccse hősi halott. E küzdelmes négy év után 1918 nov-
emberében érkezett haza családjához. Előtte Budapesten felke-
reste János testvérét – az előbb hazatért a háborúból –, és ott 
kért tiszta ruhát és fürdőt.  

Ebben az időben már 
szállingóztak haza a 
hadifoglyok. Ekkor már a 
nagyobb lányka, Juliska 
elsős volt, a kisebb, An-
nuska pedig négy és fél 
éves. Mikor találkoztak, kicsit tartózkodtak, féltek a nagy 
szakálltól, de aztán egy-két nap után nagyon örültek a haza-
térésnek. Hazaérkezése után munkalehetőség nem volt – 
télen –, ha az egészségi állapota engedte, eljárt dolgozni a 
Malomtóra, a vasúthoz, majd havat takarítani. Tavasszal 
elkezdődött, illetve folytatódott a mezőgazdasági munka. 
Egyre több földterületet vállalt, és folyamatosan dolgozott, a 
családja is besegített. A háború után még született három 
gyermekük, két lány és egy fiú, és bizony az öt gyermek 
ellátása, nevelése növekvő feladatot kívánt. 
     Az 1945-ös földosztás során kaptak még öt hold földet, 
amelyen továbbra is gazdálkodtak, több-kevesebb sikerrel, 
mert nagyon sok volt az úgynevezett beszolgáltatás és az 
adó. 1959 telén belépett a Búzakalász termelőszövetkezet-
be, de ekkor már hetvenkilenc éves volt, dolgozni már nem-
igen tudott. Az aratásba besegített, otthonában kötelet csa-
vart, ezzel segítette az akkor még a hagyományosan kaszá-
val aratók munkáját. 
     1967. január 21-én halt meg, szülőfalujában temették el. 
Itt nyugszik fia és felesége is. „Ne sirasd őket, hisz csak 
alszanak, az Úr őrzi a drága hamvakat.”  
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RÁCKERESZTÚRI ISKOLÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY 

A szervezet 1999. március 19. napjától kezdte meg hiva-
talos működését a Fejér Megyei Bíróság jogerős végzése 
szerint. Az alapítvány létrejöttét azonban több hónapos 
előkészület előzte meg, a személyi, törvényi és anyagi 
feltételek megteremtése. Az iskolában tanuló gyerekek 
szülei közül került ki a tizenegy alapító tag: Takács Já-
nosné, Ahres Mohamedné, Szigetiné Pásztor Éva, Kato-
na Istvánné, Glócz Istvánné, Baki Imréné, Kovács László-
né, Mészárosné Subert Kamilla, Novozánszki Csabáné, 
Bánhegyi Zoltánné, Cseppen Dezsőné. Az induló tőke 
206 585 forint volt, melyet a falu lakossága, a szülők és a 
vállalkozók adományoztak. Ezúton szeretnénk nekik kö-
szönetet mondani, hogy e nemes cél létrejöttéhez segít-
séget nyújtottak. 
     A kuratórium összetétele az évek során változott, de 
ez nem befolyásolta a gördülékeny működést, hiszen a 
célunk ugyanaz maradt: a felnövekvő nemzedékek, gyer-
mekeink életének, fejlődésének, oktatásának segítése. Az 
alapítvány elnöke jelenleg Gajdó Györgyné, a titkár 
Bereznai Istvánné, tagok: Bendákné Lengyel Edina, 
Drozdikné Nagy Ágnes Tünde, Lisziné Hunyadi Hajnalka. 
     Az alapítvány anyagi forrásai: adó 1%, bál szervezése, 
önkormányzati támogatás, vállalkozói adomány. Termé-
szetbeni forrás: a szülők áldozatos munkája, a falu lakos-
ságának segítsége, vállalkozói segítség.  
     A megalakulástól napjainkig számos jó ügyet támogat-
tunk, közülük néhányat említenénk: a tornateremben fel-
szerelt térelválasztó; táborok, iskolai pályázatok, verse-
nyek támogatása; osztálykirándulások útiköltségének 
támogatása; erősítő vásárlása; iskolai családi nap, gyer-
meknap támogatása; tanulók jutalmazása; a pedagógu-
sok továbbképzésének támogatása; iskolai eszközök 
vásárlása (pl. sporteszközök, mezek, fénymásoló, projek-
tor izzóinak cseréje, műszaki felszerelések stb.). 
     Reméljük, az alapítvány a jövőben is aktívan közremű-
ködhet az iskola életében, s hatékony támogatást nyújthat 
ahhoz, hogy a gyerekek barátságos környezetben tanul-
hassanak, korszerű eszközöket, oktatási segédanyago-
kat, sportszereket vehessenek igénybe. Kérjük, továbbra 
is támogassák munkánkat! 

Gajdó Györgyné   
 

(Az alapítvány által rendezett Valentin-napi bálról következő 
lapszámunkban számolunk be.) 

Tisztelt Tagjaink, kedves Érdeklődők! 
 

A Mákvirág Tánccsoport Egyesület idén is két 
rendezvényt tart. A hagyományos tavaszköszöntő 
2015. április 25-én, a télköszöntő november 14-én 
lesz a tornacsarnokban. 
     A százhalombattai Forrás Néptáncegyüttes két 
tagja segít új koreográfiák megalkotásában, új tán-
cok tanulásában. Részt veszünk az V. Országos 
Nyugdíjas Ki mit tud?-on, és szívesen fellépünk a 
községi rendezvényeken is. 
     Örömmel fogadjuk új tagok jelentkezését! 
Akik szeretnének vidám csapatunkhoz csatlakoz-
ni, jelentkezzenek a 06-20/375-2630-as telefon-
számon. 

Radócz József 
az egyesület elnöke 

VII. ORSZÁGOS 
LOVAS  

RAJZPÁLYÁZAT 
 

A pályázat témája ● Óvodá-
sok és alsó tagozatosok számá-
ra: lovakkal, a lovak gondozá-
sával, lovaglással kapcsolatos 
élmények megörökítése. Óvo-
dások, általános- és középisko-

lások számára: lovakkal kapcsolatos versekhez, mesék-
hez, regényekhez és más irodalmi művekhez illusztrá-
ció készí tése.  Pályázati  feltételek ● 
A rajzpályázatra A/3 vagy A/4 méretű , bármely tech-
nikával készített rajz és festmény küldhető (de lehet 
batikolás, montázs, vegyes technika is!). Egy alko-
tó maximum 2 alkotással pályázhat. A rajzok hátulján 
jól olvashatóan tüntessék fel az alkotás címét, a pályázó 
nevét, pontos címét, telefonszámát (vagy a szülőét, 
pedagógusét), osztályát, születési évét,  az intézmény 
nevét, címét, a felkészítő pedagógus nevét! Illusztráció 
készítése esetén kérjük, hogy a hátoldalra írják fel a mű 
írójának nevét és a mű címét! Díjazás ● Az alkotások 
kategóriánként kerülnek értékelésre, díjazásra; az alko-
tások zsűrizésénél a legfontosabb szempont az erede-
tiség és a kivitelezés technikai színvonala. 

Beküldési határidő: 2015. április 10. 
Elektrolit Kft. 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. 

További információ: www.lovasudvarhaz.hu 
info@lovasudvarhaz.hu 

Lapzártakor érkezett a hír, hogy a Mákvirág Tánc-
csoport Egyesület sikerrel szerepelt az V. Országos 
Nyugdíjas Ki mit tud? elődöntőjében, amelyet Duna-
újvárosban rendeztek. A csoport a polgári táncot 
mutatta be, valamint a háremőrök hastánca című 
koreográfiát. A középdöntőt áprilisban rendezik Haj-
dúszoboszlón.  

Gratulálunk és további sikereket kívánunk! 
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Jótékonysági farsangi délután 
 

A Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség 
idén is megrendezte hagyományos jótékonysági 
farsangi délutánját. A cél idén is nemes: a temp-
lomkertben, a plébánia épülete körül szeretnének 
közösségi teret kialakítani. Pátkai István, az egyház-
község világi elnöke és Hankovszky Béla, Jácint atya 
köszöntötte a résztvevőket. Szó esett az egyház-
község eddig elért eredményeiről is: az elmúlt 
években sikerült megvalósítani a plébánia tetőfel-
újítását, a víz-, villany- és csatornaszerelést, közös-
ségi helyiségek kialakítását, ezek szigetelését és 
burkolását, a nyílászárók cseréjét. Kandallókat 
építettek, az udvaron álló régi épületeket elbontot-
ták. Képes összeállítás készült a munkákról, s a 
résztvevők megtekinthették azokat a látványterve-
ket is, amelyek a megálmodott új közösségi teret 
mutatják be. A templomkertben játszótér, sport-
pálya és egy fedett pavilon kapna helyet. 
     A rendezvényen fellépett a Mákvirág Tánccso-
port Egyesület (matróztánc), a Darázsderék Nyug-
díjas Táncegyesület (boszorkánytánc), valamint 
Palagyi Réka, Szakolci Klaudia, Németh Kristóf, Palagyi 
Szilárd  (néptánc). Az egyházközség fiataljai skót 
tánccal készültek, amihez a közönség is kapcso-
lódhatott. A jelmezes felvonuláson a gyerekek és 
néhány felnőtt ötletes maskarában lépett színre. 
     Herkli Istvánné papírfonással készült munkáiból 
nyílt kiállítás, a temetőkápolna makettjét árverésre 
bocsátották. A licitet az önkormányzat nyerte.  

Kiállítás Herkli Istvánné papírfonással készült tárgyaiból 

A temetőkápolna makettje 
tízezer forintért kelt el  

az árverésen 

     A játékos ügyességi és szellemi vetélkedőn hat csapat vett 
részt. Érdekesség, hogy az a csoport nyert, amelyik a legkevesebb 
pontot gyűjtötte. Az eredmény: I. a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 
csapata; II. a Szőlőfürt tánccsoport; III. a „SZERDÁK” csapata;   
IV. Málnaszörp csapat (a hittanos gyerekek és szüleik), valamint a 
falugazdálkodási kft. csapata; V. a Darázsderék Nyugdíjas Tánc-
egyesület csapata.  
     A jó hangulatú vetélkedőt tombola követte, amelyen a felaján-
lásoknak köszönhetően számos értékes tárgy is gazdára talált.   (r) 

A nyertes csapat 
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A medvehagyma 
 

Nevét arról kapta, 
hogy a barnamedvék 
előszeretettel fogyaszt-
ják terméseit, és még a 
föld alól is gyakran 
kiássák. Az utóbbi pár 
évben a figyelem kö-
zéppontjába került. Hazánkban főleg a bükkösökben 
és a Dunántúlon található tömegesen. Tavasszal az 

erdőben erős fokhagymaillata messziről érződik. A tavasz 
első hírnökei közé tartozik. Évelő növény. A nedves, ár-
nyas erdőkben érzi jól magát, de árnyékos kiskertekben is 
termeszthető. Levelei kora tavasszal jelennek meg, és a 
nyár közepére elszáradnak. Április-májusban virágzik. 
     Leveleit tavasszal, a virágzás előtt szedik. Hagymáját a 
fokhagymáéval azonos módon hasznosítják. Gyűjtéskor 

fontos az óvatosság, mivel a medvehagyma könnyen ösz-
szetéveszthető a májusi gyöngyvirággal, illetve az őszi kike-
riccsel. Mindkét esetben az eredmény súlyos mérgezés 
lehet. 
     A védett területek kivételével hazánkban nem tiltott a 
gyűjtése. Érdemes egy-egy tőről csak a levelek felét leszed-
ni. Gyűjtéskor ne tépjük ki gyökeresen a növényt, hiszen 
pár éve a hóvirágot is ezért kellett a védett növények listá-
jára tenni, mert az emberek a hagymával együtt tépték ki a 
földből. 
     A töveket a kert árnyékos részén ültethetjük, de egy 
nagyobb cserép is alkalmas a termesztésére. Nem kényes a 
talajra, gondozást nem igényel. Átültetés után egy-két hétig 
naponta öntözzük, utána már azt sem kell. A második 
évtől elkezd szaporodni. Erdőből származó medvehagy-
mát kizárólag tavasszal ültessünk. A medvehagyma kiváló 
társnövény a kertben, védi őket a kártevőktől és betegsé-
gektől. Mindössze a zöldborsó és a bab mellé nem ajánla-
tos ültetni. Átmehetünk rajta fűnyíróval, a hagymák a föld 
alatt épségben maradnak. 
     Nyersen vajas kenyérre szórva vagy salátákhoz keverve 
kiváló. Leveseket, burgonyás ételeket fűszerezhetünk vele, 
rizses és tésztaételek szószaként is finom. Frissen a legha-
tékonyabb. Eltartható aprítva sóval összekeverve, olajban, 
de nejlonzacskóban lefagyasztva is. Felhasználáskor csak a 
főzés végén adjuk az ételhez felaprítva. 
     Kedvezően hat a gyomorra, a bélrendszerre, krónikus 
hasmenés és székrekedés ellen jó hatású, a szédülést, fejfá-
jást enyhíti, a magas vérnyomást csökkenti, tisztítja a vesét, 
elősegíti a vizelet ürítését, tisztítja a vért. A koleszterinszint 
csökkentésének és így számos szív- és érrendszeri megbe-
tegedés megelőzésének természetes gyógymódja. 
     1992-ben a medvehagymát az év növényévé nyilvání-
tották Európában. 

Kristóf László 
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Medvehagymás pogácsa 
 
Hozzávalók: 50 dkg finom liszt, 1 csokor medvehagyma, 2 
tojássárgája, 1 dl tejföl, 25 dkg margarin, 3 dkg élesztő, 1 dl 
tej, 1 dkg cukor, só 
Elkészítés: Az élesztőt a langyos tejben a cukorral felfuttat-
juk. A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, hozzáadjuk az 
élesztőt és a többi hozzávalót. Jól kidolgozzuk félkemény 
tésztává, amit fél óráig pihentetünk. A medvehagymát meg-
mossuk, jól lecsepegtetjük, és vékony csíkokra vágjuk. A 
tésztát kinyújtjuk, rászórjuk a vágott medvehagyma felét, és 
az egészet felcsavarjuk, mint egy tekercset, nyújtófával 
kissé ellapítjuk, felébe egymásra hajtva húsz percig langyos 
helyen pihentetjük. Akkor ismét kinyújtjuk, és megszórjuk a 
maradék medvehagymával, és az előbbi módon felcsavar-
juk, ujjnyi vastagra nyújtjuk. Tetejét megrácsozzuk, és köze-
pes méretű pogácsákat szaggatunk belőle. Tojással meg-
kenjük, a tepsiben még tíz percig pihentetjük, majd kisütjük.  

Mit kell tenni  
hasmenés esetén? 

 

Gyakori kórkép gyermekkorban, legtöbbször fertőzés 
következménye. Családban, közösségben nemritkán 
halmozottan fordul elő. Nem lehet úgy felnőni, hogy 
legalább egy-két hasmenése ne lenne valakinek. 
     Okok:  

 legtöbbször vírus-, baktérium-, parazita-, féreg-
fertőzések 

 nagymértékű, erősen cukros italok fogyasztása 
 nagy mennyiségű rostos étel fogyasztása 
 antibiotikus kezelés 
 stressz 

Komolyan kell venni a kiszáradás jeleit, ami nagy 
mennyiségű gyakori, híg székletürítés következmé-
nye. Erős, nem szűnő hasi fájdalom, feszes has, el-
esett állapot esetén. Véres széklet előfordulásakor. 
Egyéves kor alatt. Ezekben az esetekben orvosi vizs-
gálat haladéktalanul szükséges, többnyire kórházi 
kezelés. 
      Normál esetben otthon jól kezelhető. Bővebb 
folyadékbevitel, többször keveset inni, itatni. 
Ektrolitoldattal itatni elsősorban (gyógyszertárban 
beszerezhető). Nem tilos hasmenés esetén enni. 
Javasolt: banán, rizs, alma, sárgarépa, gyenge leves. 
A beteg tartózkodjon a tejtől, rostos gyümölcsöktől, 
zsíros, nehéz ételektől. Rendszeresen figyelni kell a 
kiszáradás jeleit. A probiotikumok felismerése óta az 
egyik leghatásosabb a normál bélflóra helyreállítása. 
     A megelőzés lehetősége: Rendszeres, alapos 
kézmosás. Megbízható, friss ételek fogyasztása. Ma-
gas cukortartalmú italok, túlcukrozás kerülése. Anti-
biotikummal együtt probiotikum adása. 

Vancsura Ildikó 
védőnő 

FŐ AZ EGÉSZSÉG! 
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IRÁNY A KÖNYVTÁR! 

Rosszkedv ellen 
 

A legjobb orvosság rosszkedv 
ellen egy jó könyv. A Móra 
Könyvkiadó LOL sorozata 
e l sősorban t iz enhárom –
tizennyolc éves lányoknak szól, 
de persze idősebbek is 
„elkezdhetik”; olyan ez, akár a 
torna. 
     A huszonöt esztendős ame-
rikai író, Marni Bates regénye 
egy lúzer lányról szól. Macken-
zie-t senki nem veszi észre, szürke kisegér a suliban, és 
ezt őt cseppet sem zavarja. Amikor azonban hátizsákjá-
val leterít egy jól megtermett focistát, majd 
hisztirohamot produkálva „újraéleszti”, a fél iskola rajta 
nevet. Valaki persze videóra veszi a jelenetet, s a lányt 
folyton cikizik. Ám ahogyan az történni szokott, a rossz 
jóra fordul: egy népszerű rockzenekar klipet forgat a 
történtekről, s Mackenzie sztár lesz. De vajon ez a hirte-
len jött népszerűség boldoggá teszi a lányt? Vagy épp 
ellenkezőleg? 
     A regényről sokféle vélemény született: „a legjobb 
rosszkedv elleni orvosság, minden orvosnak ezt kellene 
felírni”; „Nagyon élveztem a történetet. Örülök, hogy 
Mackenzie példáján keresztül az internet veszélyeire és 
felelőtlen használatának következményeire is rávilágít a 
kötet.”; „Szinte 3D-ben láttam az egész történetet, any-
nyira fantasztikusan ír Marni Bates.” 
     A Segítség, Youtube-sztár lettem! és a sorozat több da-
rabja a könyvtárból kikölcsönözhető.                      (ó) 

Jókai és Ráckeresztúr 
 

Százkilencven esztendővel ezelőtt, 
1825. február 18-án Komáromban 
született a jeles magyar regényíró, 
Jókai Mór.  
     Kevesen tudják, hogy 2003-ban 
kisbolygót neveztek el róla, és nevét 
viseli a Merkúr bolygó egyik krátere 
is. Jókai a legtermékenyebb magyar 

író, több mint száznegyven kötetes életműve egyedülálló 
a magyar irodalomban.  
     Egykori villája Balatonfüreden a Balaton északi partjá-
ra látogatók egyik kedvenc kirándulóhelye. Az ízléses 
külsejű ház a kis kerek templom mögötti hegyen áll, itt 
született Az arany ember című regény, mindössze nyolc 
hét alatt. A villa 1954 óta irodalmi emlékmúzeum. Benne 
láthatók azok az eszközök s tárgyak, amelyek Jókai kedv-
teléseiről tanúskodnak: a nevezetes távcső, botgyűjtemé-
nyének jeles darabjai, különféle ásványok és csigák. Az 
arany ember ma is az egyik legolvasottabb Jókai-regény. 
Tímár Mihály történetét először 1936-ban filmesítették 
meg. Gaál Béla rendezését nemrég a Magyar Filmintézet 
munkatársai fáradságos munkával fölújították, érdemes 
megnézni már csak a népszerű színészek, Mezey Mária, 
Básti Lajos, Kiss Ferenc, Csortos Gyula játéka miatt is.  
     Kevésbé ismert az író Eppur si muove. És mégis mo-
zog a föld! című regénye, amely 1872-ben jelent meg. Öt 
debreceni diákot állít elénk a szerző, akiket kicsapnak a 
kollégiumból a rebellis szellemű „csittvári krónika” szer-
kesztéséért. Közülük Jenőy Kálmán sorsa kerül a közép-
pontba. A fiatalember költő akar lenni, ám dúsgazdag 
nagyanyja más utat képzel el számára. Olaszországba 
küldi, hogy festőművész váljék belőle. Ebben a regény-
ben említi az író Ráckeresztúrt a honi hírlapokról szólva, 
amiket Kálmán úrfi nagy néha olvasott: „Voltak vidéki 
érdekes események is följegyezve, mint például, hogy 
Ráckeresztúron egy ötlábú birka jött a világra, három 
szarvval és csak egy szemmel.”           

(g) 

Helyesírási teszt 
Tegye próbára tudását! Jelölje be a helyes alakot! 

 

  1.  a) egyetért b) egyet ért c) eggyetért 
  2. a) eképp b) ekképp c) ekkép  
  3. a) futball b) futtbal c) futbal 
  4.  a) héja  b) héjja c) hélya 
  5.  a) húsvét b) Húsvét c) husvét 
  6. a) ijen  b) ijjen  c) ilyen 
  7.  a) kisseb b) kisebb c) kissebb 
  8.  a) mamut b) mammut c) mammutt 
  9. a) nyilik b) nyílik c) nyíllik 
10. a) posta b) possta c) pósta 
11.  a) saját b) salyát c) sajját 
12. a) szöllő b) szőlő c) szőllő 
13.  a) vanília b) vanilia c) vanillia 
+1 a) zsivaly b) zsivaj c) zsivally 

 

(A helyes megoldás a 14. oldalon található.) 

Februárban született  
 

RÉVAI MIKLÓS  
nyelvész  

 

A magyar történeti nyelvészet meg-
alapítója Nagyszentmiklóson született 
1750. február 24-én. A gimnáziumot a 
szegedi piaristáknál végezte, majd 
belépett a rendbe. Ekkor vette fel a 
Miklós nevet. Tanított és tanult bölcseletet, teológiát, rajzot 
és műépítészetet. Vándorolt, nyomorgott, volt házitanító, egy 
ideig szerkesztette a Magyar Hírmondó című lapot. Tervet 
dolgozott ki a magyar tudós társaság létrehozásáról. A pesti 
egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékére 1802-ben 
nevezték ki. Legfontosabb nyelvtudományi munkája az 
Elaboratior grammatica Hungarica, melyet három éven át írt. 
Révai máig élő helyesírási alapelvünket, a szóelemző elvet 
képviselte. A Magyar Tudományos Akadémia 1825-ben, 
megalakulásakor Révai nyelvészeti rendszerét fogadta el 
mérvadónak. Számos nyelvészeti szakszót alkotott, például a 
helyesírás és a nyelvtudós szavunkat. Német, francia, olasz, 
latin, görög és héber nyelven értett. Versírással is foglalko-
zott, de nyelvtudósként jelentősebb életművet hagyott ránk. 
Szobra méltó helyen, a Magyar Tudományos Akadémia épü-
letének homlokzatán áll. 
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SKANDINÁV REJTVÉNYSKANDINÁV REJTVÉNY  
 

(Készült a Skand-o-mata  
segítségével: www.skandomata.hu) 

 
A képen látható francia filo-
zófus, matematikus három-
százhatvanöt évvel ezelőtt, 
1650. február 11-én hunyt el 
Stockholmban. A rejtvény 
megfejtése a tudós egyik 
sokat idézett gondolata. 
 
 

A megfejtést személyesen is 
leadhatják a könyvtárban, vagy a 
rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
címen várjuk. Beküldési határidő: 
2015. március 8., vasárnap, 
éjfél. Három szerencsés megfej-
tő nyereményben részesül. 

A 2015. januári rejtvény helyes 
megfejtése: Cseh Tamás.  
     Tizennyolc helyes megfejtés 
érkezett. A három szerencsés 
nyertes: Csizmarik Alexandra, 
Nagy Brigitta, Tóth János.  
     A nyeremények a könyvtár-
ban vehetők át nyitvatartási 
időben. Minden megfejtőnek 
gratulálunk!  

MOHA 
 

Új rovatunkban elsőként egy Fejér megyei települést muta-
tunk be. Hogy miért éppen Mohára esett a választás? Far-
sang végén, húshagyókedden tartják a legalább százéves 
múltra visszatekintő mohai tikverőzést. A különleges népszokás felke-
rült az UNESCO szellemi örökség listájára. 

 

Moha község férfinépe a hamvazószerdát megelőző napon maskarába bújik, rongyszalagokkal gazdagon díszített 
bohócnak, fehér ruhás szalmatöröknek, szerencsehozó kéményseprőnek öltözik, a legfiatalabb alakoskodók pedig 
lánynak öltöznek. A maskarások végigjárják a falut, és minden házba-udvarba betérnek, hogy a termékenység és 
bőség szimbólumának tartott tojást összegyűjtsék. A varázslás részeként a tikverőzők korommal kenik be a lányo-
kat, asszonyokat, de a járókelőket és az érdeklődőket is, a kormozás ugyanis a varázslat része. Úgy tartják, hajdan 
egy tréfás kedvű legény kormos kézzel megcirógatta a lányokat, s ez az ötlet olyan nagy sikert aratott, hogy elma-
radhatatlan részévé vált a mulatságnak. Akárhogy történt is, egy biztos: az összegyűjtött több száz tojásból rántot-
tát készítenek, s ezzel a lakomával, valamint zenés-táncos mulatsággal zárul a falu népe számára a farsang.  

 

Az alig hatszáz lelkes kisközség a Móri-árokban, a Gaja-patak 
mentén található. A falu nevezetességei közé tartozik a Mohai 
Ágnes gyógyvíz. A vegyelemzés szerint a szilárd alkatrészek 
között főszerepet játszanak a szénsavas kalcium, magnézium, 
nátrium, kálium, lítium, vas-oxid, kénsavas kalcium, kovasav és 
titánsav. Ez utóbbit a szakemberek kiemelik, hiszen nagyon ritka, 
egy norvégiai ásványvízről jegyeznek fel hasonlókat. Gyógytani 
hatásait tekintve légzőszervi és emésztési hatásai említhetők.  
     A község református temploma nemrég újult meg. Nevezetes 
még a temetőkereszt és a forráshoz vezető platánsor. 

Helyesírási teszt (13. oldal) ● A helyes megoldás: 
a, b, a, a, a, c, b, a, b, a, a, b, a, b 

A RÁCKERESZTÚRI KARITÁSZ A FACEBOOKON  
Közösségi oldalunkon (Páli Szent Vince Karitász Rácke-
resztúr) megismerkedhetnek értékeinkkel és tevékeny-
ségünkkel. Ha szívesen segítne másokon, értesítsen 
bennünket telefonon, vagy írjon a közösségi oldalunkra.  



2015. február                                                                                                                                 15 

 

Teremtorna Ercsiben 
 

Január elején megkezdte felkészülését a tavaszi 
idényre a Ráckeresztúri SE futballcsapata. Remekül 
illeszkedett az edzések programjába a január 24-i 
teremtorna, amelyet Ercsiben rendeztek meg. 
Marozsán József vezetőedző kétfelé osztotta a ke-
retet, így Ráckeresztúr két csapattal vett részt ezen 
a villámtornán, melyen összesen öt csapat indult.  
     A mieink remekül szerepeltek, az első és a má-
sodik helyet szerezték meg a harmadik Rácalmás, a 
negyedik Gyúró és az ötödik helyezett Beloiannisz 
előtt. 
     Több játékosunk is kapott elismerést: a legjobb 
kapusnak Pilinyi Bélát, a legjobb mezőnyjátékosnak 
Mocsai Damjánt választották. Különdíjban részesült 
Cseprekál Gábor és Csapó Csaba.  

Dienes Gábor 

Játékos sportvetélkedő Agárdon 
A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola csapata 
idén is bejutott a Fejér megyei döntőbe, amelyet január 
31-én rendeztek meg. A mieink szépen helytálltak, 
ezúttal a negyedik helyen végeztek. Az eredmény:  
I. Agárd (Chernel István Általános Iskola és Gimnázium) 
II. Székesfehérvár (Tóvárosi Általános Iskola) 
III. Székesfehérvár (Hétvezér Általános Iskola)  
IV. Ráckeresztúr (Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános 
Iskola)  
V. Seregélyes (Seregélyesi Baptista Általános Iskola) 
VI. Sárbogárd (Mészöly Géza Általános Iskola)  

Gratulálunk a csapat valamennyi tagjának! 

VI. Fincsi Kupa 
 

Ebben az évben is sikeresen megrendeztük a 
Fincsi Kupát Ráckeresztúron. A versenyen 
Iváncsa, Balaton-Budo, Vértesszőlős, Budai 
XI, Rekon, Adony, JHE Székesfehérvár, Száz-
halombatta, Kakusei és természetesen a házi-
gazda Ráckeresztúr karatésai vettek részt, 
összesen ötven versenyző. 
     A ráckeresztúri csoport tagjai kata ver-
senyszámban indultak. Aranyérmes lett   
Szabó Benedek és Nagy Ferenc. Ezüstérmet 
szerzett Levolt Gábor, Levolt Péter, Székely     
Kata, Petkes Csenge, Gondi Evelin. Csapat 
kata versenyszámban III. helyezést értünk el. 

Ujvári József 

KARATE 
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„Derekabb lenne, ha ki-ki alud-
ni hagyná a maga haragját: mert 
nem lehet tudni, kiben mi la-
kik. (…)   
    …ha a bezárt, megszorított, 
megnyaggatott macska is 
oroszlánná lehet: Isten a meg-
mondhatója, hogy én, aki em-
ber vagyok, mivé nem lehetek.”  

(Miguel de Cervantes) 

ÚTRAVALÓ ÜZENET Az év emlőse: az ürge 
 

Az év emlőse cím idén az ürgét illeti. 
Természetvédelmi oltalom alatt áll. Ez 
az állat, mely egykor tömegével élt a 
kimondottan rövid füvű réteken, mára 
Ráckeresztúr környékéről teljesen eltűnt. 
Magyarországon azonban csak kisebb 
mértékben fenyegeti az állományt a ki-
halás veszélye. 
     Az ürge a rágcsálók rendjébe tartozó, 
mindössze huszonkét-huszonnégy centi-
méter hosszúságú, karcsú testalkatú, 
prérikutyára hasonlító kicsiny állatka. 
Fülei aprók, mellső lábai satnyábbak a 
hátsóknál. Nappal aktív, veszély esetén 
felegyenesedve jellegzetes füttyöt hallat, 
mely felhívja fajtársai figyelmét a közel-
gő veszélyre. Fűfélékkel, magvakkal és 
rovarokkal hizlalja fel magát a téli álom-
ra, amely késő ősztől tavasz elejéig tart. 
Ezt az időszakot legtöbbször 
homokpuszták talajába vájt, több méte-
res járatrendszerében vészeli át. Ugyan-
itt épít fészket az utódai számára is. 
Évente legtöbbször csak egy, öt–nyolc 
kölyökből álló almot rak. Társas lény. 
     Ez a kis állat az irodalomban is helyet 
kapott: Petőfi Arany Lacinak című versé-
ben. Bár kedves történetek fűződnek az 

ürgeöntéshez, 
ma már két-
százötvenezer 
forintot fizet, 
aki kárt tesz 
benne. Így hát 
hiába járja az  
a mondás, 
h o g y  a z 
„ürgepürkűttné’ 
c s a k  a 
v a rg y ú l e v e s 
jobb”, nem sza-
bad bántanunk! 
 

Takács Flóra 

PETŐFI SÁNDOR: ARANY LACINAK 
(részlet) 

 

Volt egy ember, nagybajúszos. 
Mit csinált? elment a kúthoz. 
De nem volt viz a vederbe’, 
Kapta magát, telemerte. 
És vajon minek 
Meritette meg 
Azt a vedret? 
Tán a kertet 
Kéne meglocsolnia? 
Vagy ihatnék?... nem biz a. 
Telt vederrel a kezében 
A mezőre ballag szépen, 
Ott megállt és körülnézett; 
Ejnye vajon mit szemlélhet? 
Tán a fényes délibábot? 
Hisz olyat már sokat látott... 
Vagy a szomszéd falu tornyát? 
Hisz azon meg nem sokat lát... 
Vagy tán azt az embert, 
Ki amott a kendert 
Áztatóba hordja? 
Arra sincsen gondja. 
Mire van hát? 
Ebugattát! 
Már csak megmondom, mi végett 
Nézi át a mezőséget, 
A vizet mért hozta ki? 
Ürgét akar önteni. 
Ninini: 
Ott az ürge, / Hű, mi fürge, 
Mint szalad! 
Pillanat,  
S odabenn van, 
Benn a lyukban. 
A mi emberünk se’ rest, 
Odanyargal egyenest 
A lyuk mellé, 
S beleönté / A veder vizet; 
Torkig tele lett. 
A szegény kis ürge 
Egy darabig türte, 
Hanem aztán csak kimászott, 
Még az inge is átázott. 
A lyuk száján nyakon csipték, 
Nyakon csipték, hazavitték, 
S mostan…  
Itt van…  
Karjaimban, 
Mert e fürge  
Pajkos ürge 
Te vagy, Laci, te bizony! 

Kedves Olvasók!  
Február 21-e az anyanyelv 
nemzetközi napja. Ha van 
kedvük játszani, írják meg a 
Ráckeresztúri Hírmondó e-mail 
címére, vagy üzenjék meg, 
Önök szerint melyik a tíz 
legszebb magyar szó!   


