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Kharón, az alvilág révésze
Az ókori görög mitológiában Kharón az alvilág
révésze. Ő szállította át ladikjában a holt lelkeket a
Sztüx folyón, amely az élők és a holtak birodalmát
elválasztotta. Kharón mindig mogorva volt, s a
fuvarért fizetséget várt: egy oboloszt, amit a halott
nyelve alá vagy a szemére helyeztek. Néhányszor
halandó is átkelt a Sztüxön, például Héraklész, akinek az alvilág háromfejű kutyáját, Kerberoszt kellett Mükénébe vinnie. Vagy Thészeuszt és barátját,
Peirithooszt, akik együtt keltek át a holtak világába,
hogy hazavigyék Perszephonét – persze nem jártak
sikerrel.
Kharón alakja szépirodalmi művekben is megjelenik. Illyés Gyula esszéregénye november táján
még időszerűbb, mint máskor. Az író a megöregedésről, a meghalásról szól derűs hangon. A kötet
nyitóversét idézzük.
Kháron ladikja nem akkor indul velünk
midőn lezárul és befagy a szem.
Zord átkelők soká nyitott szemmel megyünk
a végzetes vizen.
Esztendőkkel előbb irigy sorsunk behajt
s ringat a csónakon, amely
– bár nem kedvünk szerint – épp oly gyönyörű part
hosszában suhan el;
épp oly szép Canalén s lagunákon, akár
a nászutasoké!
Hisz minden ugyanaz: az ég, az út, a táj,
épp csak – visszafelé!
Minden oly gyönyörű, sőt – titkosan – ahogy
elleng, még gyönyörűbb!
Olyanformán, mint a dallam attól, hogy ott
hagyja a hegedűt.
Ülünk barátaink s fáink közt, nevetünk,
– vidám vita folyik –
s egyszer csak ringani kezd velünk, (csak velünk!)
kifelé a ladik.
Bölcs, ki e kéjuton, ezen is mosolyog
s ha sír is, hálakönnyet ont,
hogy hány piazzát, hány s milyen Casa d’Oró-t!
látott, ha nem lát is viszont!

Sikeres pályázat az óvoda fejlesztésére
Száz éve született Kapócs Ferenc
Tudnivalók a nyelvvizsgáról
Új könyvek a könyvtárban
Ingyenes online SakkSuli iskoláknak
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Szent Kereszt Gyógyszertár
(Hősök tere 4/5.; 25/455-812)
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00

Gyógyszertári ügyelet

Egészségház
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804)
Háziorvos: Dr. Mihalicza Ingrid
06-20/852-0350
Asszisztens: Németh Éva, Bakonyi Éva
Mindkét körzet közös rendelési ideje:
Hétfő: 9.00–14.00
Kedd: 9.00–14.00
Szerda: 13.00–16.00; 16.00 és 17.00
óra között csak előzetes egyeztetés
után, a munkából hazaérkezett dolgozók részére
Csütörtök: 9.00–14.00
Péntek: heti váltásban 8.00–12.00, illetve 12.00–16.00 között
A járványveszély miatt előzetes időpont-egyeztetés szükséges!
Vérvétel (bejárat az udvar felől)
A vérvétel jelenleg szünetel!

Fogorvos – dr. Rózsás Diána
06-20/389-0278
Hétfő, szerda: 14.00–19.30
Kedd, csütörtök: 8.00–14.00
Péntek: 8.00–13.00
Gyermekfogászat: kedd: 8.30–12.30
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583

Védőnői szolgálat
I. körzet: Peszter Zsuzsanna
06-20/852-0351;
e-mail: rackeresztur.vedono@gmail.com
II. körzet: Farkasné Vancsura Ildikó
06-20/225-1820; e-mail:
vedono.rackeresztur@gmail.com

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20., telefon: 06-25/517-900, 06-25/517-902;
e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu)
Polgármester: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (06-20/239-7255)
polgarmester@rackeresztur.hu
Szabadsága idején a polgármester helyettesei: Dienes Gábor alpolgármester
(06-20/514-4816); Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (06-20/250-5746)
Jegyző: dr. Nagy Gábor (06-25/517-902) jegyzo@rackeresztur.hu
Képviselők: Dienes Gábor alpolgármester (gdienes76@gmail.com)
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (hajcsi75@freemail.hu)
Peták Norbert (06-30/428-9092) petaknorbert2019@gmail.com
Scheszták Kornél (schesztakkornel@rackeresztur.hu)
Szabó Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu
Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu
Ügyfélfogadás: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00; 13.00−17.00
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Pénztár: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez,
adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok.

Sírhelymegváltás – Hősök tere (volt takarékszövetkezet épülete)
Ügyintéző: Bokorné Illyés Ibolya
Telefon: 06-20/405-8150; e-mail: temetkezes@rackeresztur.hu

Temetőgondnok – Baki Mátyásné: 06-20/852-0361
A ráckeresztúri temető reggel 6 órától este 21 óráig van nyitva.
Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.;
telefon: 06-22/460-023)
Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)
Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Birgány Károlyné)
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808
Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola (2465 Ráckeresztúr, Szent János
tér 31.) Telefon: 06-25/455-806 (Szent János téri épület), 06-25/455-823 (Hősök téri
épület). E-mail: alsosuli@rackeresztur.hu
RÁCKERESZTÚRI MOSOLY ÓVODA (2465 Ráckeresztúr, Korniss u. 25.)
Telefon: 06-25/455-824; 06-20/852-0342; e-mail: mosolyovoda@rackeresztur.hu
Étkezés lemondása és rendelése reggel 8 órától 10 óráig: 06-20/852-0332

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye
2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet (a családsegítő szolgálat épülete)
Telefon: +36 (22) 796 175; +36 (30) 302 3453
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu; Honlap: www.fejermepsz.hu
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 8.00–16.00; péntek: 8.00–14.00

Nőgyógyászat dr. Zsolnai Csaba

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

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

Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039; Körzeti megbízott: Szilukács
Krisztián, Vásári Dénes: 06-20/210-5166
Sürgősségi betegellátás
Polgárőrség: 06-70/211-6424
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól hétfő
reggel 8-ig, valamint ünnepnapokon: Ercsi
Egészségügyi Központ (Esze T. u. 14.,
06-25/492-021)

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

MENTŐK: 104

RENDŐRSÉG: 107

TŰZOLTÓK: 105

SEGÉLYHÍVÁS: 112
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Tisztelt Lakosság!
Amint a médiából bizonyára már értesültek róla,
november 4-e óta újra kihirdették a veszélyhelyzetet
az egész ország területére. Ez az önkormányzat működését egyelőre annyiban érinti, hogy újra egyszemélyi felelősséggel kell döntenem a település ügyeiről, képviselő-testületi ülések tartása nélkül. Természetesen ahogyan tavasszal is, döntéseimet most is
a képviselőkkel történő előzetes egyeztetést követően hozom meg.
Egyelőre az intézményeinkben erőteljes korlátozások bevezetése nem indokolt, mert Ráckeresztúron jelenleg a bizonyítottan koronavírussal fertőzött betegek száma elenyésző, a karanténok nagy
része is külföldről történő hazautazás miatt lett elrendelve. A tesztelés folyamatos azok esetében, akiknél
a megbetegedésre jellemző tünetek mutatkoznak.
Amennyiben a jelenlegitől eltérő, szigorúbb korlátozó intézkedések bevezetése válik szükségessé,
erről a lakosságot tájékoztatjuk, ahogyan a segítségnyújtás emiatt esetlegesen szükségessé váló, igénybe vehető formáiról is.
Mivel a járványügyi helyzet napról napra változhat, ahhoz, hogy ez a kedvező állapot helyben fenn
tudjon maradni, szükséges, hogy a lakosság fegyelmezetten viselkedve betartsa az érvényben lévő
szabályokat.
Erre kérem Önöket: működjenek együtt, cselekedjenek felelősséggel! Vigyázzanak magukra,
vigyázzunk egymásra!
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

K
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 2020. november 13-ára meghirdetett közmeghallgatás elmarad!
A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt
2020. november 4-től az önkormányzati
képviselő-testület feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorolja. Emiatt nem tartható képviselő-testületi és bizottsági ülés,
valamint közmeghallgatás sem.
Amennyiben 2020-ban a veszélyhelyzet
miatt nem kerül sor közmeghallgatás megtartására, úgy azt a veszélyhelyzet megszűnése után kell megtartani. Annak időpontjáról idejében tájékoztatjuk majd a közvéleményt.
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél

November 11-én délelőtt értesültem arról, hogy az
éjszaka született kormányhatározat értelmében a
könyvtárakat is be kell zárni. Nem tudom, miért,
Lévay József Mikes című verse jutott eszembe, amit
nagymamám gyakran idézett: „Egyedül hallgatom
tenger mormolását / Tenger habja felett futó szél
zúgását”. Persze tenger se közel, se távol, de némiképp száműzöttnek érzem magam – megfosztva az
olvasóktól, a rendszeres könyvtárlátogatókkal való
találkozástól.
Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Amellett
hogy a szabályokat betartjuk, s minimálisra csökkentjük a találkozások számát. Úgy hiszem, a kultúra, a tudás, a szellemi élmények nem „zárhatók be”,
olvasni bárhol és bármikor lehet. Remélhetőleg a
Hírmondóban és a tavasszal indított Könyvmolyban is
számos érdekes írás található, de igyekszem az internet adta lehetőségekre is támaszkodni; a legnagyobb közösségi portálon versekkel, prózarészletekkel, egyéb érdekességekkel becsempészni a mindennapokba az irodalmi élményeket. Lesznek kvízjátékaink a jövőben is, a nyeremények átvételét
majd elhalasztjuk jobb időkre, de sokaknak úgyis
maga a játék, a fejtörő a lényeg, az az izgalmas szellemi kihívás, amit egy-egy totó megoldása jelent.
December elején karácsonyi krimikvíz várható,
amin a szerencsés nyertesek egy-egy izgalmas krimit
nyerhetnek. Addig is sok JÓT kívánok – s erősítésül a vitaminok mellé íme egy gondolatébresztő
üzenet Szabó Magdától: „Az élet, ha nagy gyűrődések után is, valahogy mindig kisimul.” Ebben
bízom én is.

Gajdó Ágnes

A KERESZTÚRI KÉPESKÖNYV MÁR TÖBB
MINT EZER FOTÓT TARTALMAZ.
Megtekinthető
a facebookon:
Községi könyvtár,
Ráckeresztúr
Továbbra is
várjuk a régi fotókat,
dokumentumokat.

Gyűjtsük össze
emlékeinket!
A fotókból összeállított
Barangolás a múltban című kisfilm
a youtube-on látható.

4

2020. november

Tisztelt Ráckeresztúriak!
Kedves Jószándékú Emberek!

POSTA (2465 Ráckeresztúr, Ady Endre u. 22.)

A ráckeresztúri egyházközség nevében fordulok
Önökhöz. A település kiemelt, hitélethez, hagyományaihoz és közösségi életéhez szervesen hozzátartozó
épülete a templom és a plébánia. Karitász tevékenység, templombúcsú, nyári hittantábor, civil szervezetek, alkalmanként esküvők, keresztelők, iskolai projektnap, egyéb rendezvények helyszínéül szolgált az
utóbbi években. Több éven keresztül farsangi mulatságokat szerveztünk, melyen a környező települések
egyházi csoportjai is jelen voltak és szép családi délután keretében a bevételből, valamint pályázati forrásokból folyamatosan újítottuk a plébánia épületét és
udvarát. Most sajnos a tetőn a cserepet le kell cserélnünk, mert beázik, ezzel az összes eddigi munkánk,
fejlesztésünk veszélybe kerül. Ez olyan fordulópont,
mely minden tartalékát kimeríti az egyházközség
vagyonának.

Általános nyitvatartás:
Hétfő:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00
Kedd:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00
Szerda:
8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Csütörtök:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00
Péntek:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:00
Szombat, vasárnap: zárva
Pénzforgalmi nyitvatartás:
Hétfő:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
Kedd:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
Szerda:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
Csütörtök:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
Péntek:
8:00 – 12:00; 12:30 – 14:30
Szombat, vasárnap: zárva
Elsőbbségi küldemények végső feladási időpontja:
hétfő–csütörtök: 16.00; péntek: 15.00.

Telefon: 25/455-819

(HULLADÉKSZÁLLÍTÁS)
Ügyfélszolgálat címe: 2451 Ercsi, Rákóczi út 80.
(bejárat a víztorony felől)

AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ VÁLTOZOTT!
hétfő: 13.00–16.00; szerda: 10.00–18.00; péntek: 7.00–13.00
Telefon: 06-30/990-5327 E-mail: ercsi@vertikalrt.hu

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
IDŐPONT-EGYEZTETÉS
Tisztelettel kérek minden jószándékú embert, hogy
lehetőségéhez képest adománnyal, katolikus keresztényként az egyházi hozzájárulás rendszeres/
évenkénti befizetésével segítse a felújítást. A legkisebb összeg is nagy segítség számunkra! Annyi összefogásról, adakozásról hallunk országszerte, most fogjunk össze helyi szinten, hogy megmaradjon számunkra ez az épület, és sok programot tudjunk
benne szervezni még hosszú éveken át!
Reményik Sándor szavaival élve: „…ne hagyjátok
a templomot, a templomot és az iskolát!”
Adományaikat
utalhatják:

a

következő

bankszámlaszámra

Ráckeresztúri Római Katolikus
Egyházközség
CIB Bank 11101002-19821625-37000004
Közlemény: tetőfelújításra adomány vagy egyházi
hozzájárulás
Valamint személyesen is befizethetik a patikában:
Rideg Tamásné Valinál.
Köszönettel és tisztelettel, bízva az összefogás
erejében!
Dienesné Zsebi Regina hitoktató,
egyházközségi képviselő-testületi tag

Telefon: 06-25/436-53 E-mail: dunanett@dunanett.hu
Honlap: www.dunanett.hu

MASSZÁZS, KÉZ- és LÁBÁPOLÁS, PEDIKŰR
Svéd masszázs állapotfelméréssel
– 60 perc,
Reuma, hát- és talpmasszázs –
40 perc,
Talpreflexológia – 30 perc

Az árak 3000 és
4000 Ft között
vannak.
Kéz- és lábápolás:
1500–2000 Ft

H@ AB

C

D.

Hívjon bizalommal!

Telefon: 06-70/299-0577
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FIGYELEM!
Forgalmirendváltozás
A
k é p v i s e lő testület a balesetveszély elkerülése
és a temető környéki rend biztosítása érdekében a
Kocsy-Mayer
Gyula utcában az
Ady Endre utcától
a Hősök tere kere szte ződé sé ig
terjedő szakaszon
megállási tilalmat
rendelt el az úttesten és az útpadkán is, ezért „Megállni tilos” közúti
jelzőtáblákat és kiegészítő táblákat helyeztünk ki.
Kértük a Rendőrség és a Polgárőrség hatékony közreműködését a szabályok betartatása érdekében.
Kérjük a lakosság figyelmét és együttműködését,
mindannyiunk biztonsága érdekében.

Sikeres pályázatok

Az önkormányzat idén nyáron pályázatot nyújtott be a Magyar Falu program kiírásai keretében
az óvoda energetikai fejlesztése. Ennek tartalma
külső szigetelés és födém hőszigetelés, valamint
további fűtéskorszerűsítés volt. A program keretében Ráckeresztúr a fejlesztésre 25,7 millió
forint támogatást nyert. Az elnyert forrást a teljes körű felújításhoz szükséges lesz saját forrással is kiegészíteni, azonban így megvalósulhat a
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
radiátorok és fűtéscsövek teljes körű cseréje is.
Korábban a nyílászárók és a kazán cseréjével
már sokat javult az épület energetikai állapota,
de ezzel a fejlesztéssel lesz a mai igényeknek
megfelelő az épület energiafelhasználása, emellett esztétikai szempontból is sokat javít majd az
összképen.
*
Önkormányzatunk a Magyar Falu program keretében a temető újabb infrastrukturális fejlesztésére is pályázott, az elnyert összeg 4,1 millió
forint. Ebből megvalósul a ravatalozó épület
felújítása, valamint a ravatalozó épületéhez kapcsolódó, negyvenöt urnafülkét tartalmazó
kolumbárium építése, melyre egyre nagyobb lakossági igény mutatkozott. Köszönjük a támogatást Magyarország kormányának.

Negyvenéves, diplomás,
nem dohányzó nő
albérletet keres.

06-30/261-7031

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester
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MOSOLY HÍREK

2020. november

Októberben történt

Október 4-ére, az állatok világnapjára mindegyik csoport
készült valamivel. A Méhecskék az egyik közeli kecskefarmra látogattak el, ahol közelebbről megtekinthették a
kecskéket és gidáikat, valamint megkóstolhatták a kecsketejet. Ezúton is köszönjük Nagy Bernadettnek, hogy fogadta
gyermekeinket! A Makk Marci
csoport sünit készített, a Pillangó csoport IKT-eszközök segítségével különféle állatokkal
ismerkedett. Játszottak az Én
elmegyek a vásárba dallal,
piaci képeket nézegettek, állathangokat utánoztak. A Micimackó csoport ismeretterjesztő
filmet nézett az állatok életéről,
sünit, hernyót ragasztottak.
A Napsugár csoportban a gyerekek kedvenc plüssállataiból nyílt kiállítás.
A tavalyi évhez hasonlóan idén ismét ellátogathatott jó
néhány óvodás gyermekünk a Budapesten található Iparművészeti Múzeumba, ahol múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettek részt. A mesetevékenység után kézműveskedtek, és csodaszép kis dobozok készültek a szorgos
kezek jóvoltából.
Ebben a nevelési évben is volt szüret az óvodában, a
vírushelyzetre való tekintettel sajnos csak szűk körben,
saját csoportjukban tevékenykedtek a gyerekek: szőlőlevél
lenyomatot készítettek, szőlőfürtöt nyomdáztak, szőlőszemeket szedtek, mustot készítettek, a szüreti szokásokról,
hagyományokról beszélgettek,
ismeretterjesztő filmet néztek a
szüreti hagyományokról, szüreti táncot tanultak, fotókiállítást
tekintettek meg a szüretelés
menetéről, szőlőt kóstoltak.
Iskolakert-óvodakert pályázatunkhoz kapcsolódva magas
ágyásszegélyek, kiskertek kialakításában segítettek felhívásunk alapján a gyermekek
szülei. Elsősorban édesapákat
kértünk erre a feladatra, ugyanis az ágyásszegélyek összerakása és földdel való feltöltése nehéz fizikai munka. Tóth
Attilának, Gyurcsány Jánosnak és Szmok Árpádnak köszönjük a segítségét! A helyben maradás pályázat fiataljai
is segítettek ebben a tevékenységben – Rieth László Dávid,
Rieth Richárd László, Vas Krisztián, Paizs Patrik –, nekik is
köszönjük a segítséget!
Az ágyások kialakítása után a gyerekekkel közösen
ültettünk fokhagymát és dughagymát. A virágos ágyásba
pedig felajánlásból kapott sok-sok nárcisz- és tulipánhagymát ültettünk.
Baksáné Rókás Mónika Pedagógus II. minősítési eljárásban vett részt, és az elvárt követelményeknek megfelelt,
ezúton is gratulálunk, munkájához jó egészséget kívánunk.
Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető

Rendhagyó megemlékezés
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulójára idén a vírushelyzet miatt csak szűk körben,
koszorúzással emlékeztünk. A Hősök kertjében álló
emlékműnél az önkormányzat nevében dr. SzentesMabda Katalin Dóra polgármester és három képviselő helyezett el koszorút, majd a Mosoly Óvoda és
a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány képviselői is
tisztelegtek a hősök és áldozatok emléke előtt. Maros Vivien negyedik osztályos tanuló Tamási Lajos
Piros a vér a pesti utcán című versével idézte föl a forradalmi eseményeket a helyszínen. A negyedikesek
Drozdikné Nagy Ágnes Tünde osztályfőnök vezetésével ünnepi műsorral készültek, melyet online tekintettek meg a diákok, és a videó fölkerült a település honlapjára is.

A községi könyvtár a digitális helytörténeti gyűjteményben őrzött fotókból összeállított kisfilmmel
hívta főhajtásra a község lakóit. Idén került be a települési értéktárba a 48–56-os emlékmű, melyet az
országban az elsők között, 1989. október 23-án
avattak föl és szenteltek meg. Az avatáson készült
fotókból és az elmúlt évtizedek ünnepségein készült
képekből alkotott videó szintén elérhető a legnagyobb
közösségi
videómegosztó
portálon
(www.youtube.com/watch?v=FSnThTZ_fB8&t=122s).
■
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Száz éve született Kapócs Ferenc
A Ráckeresztúrhoz tartozó Szentlászlópusztán született száz esztendővel ezelőtt dr. Kapócs Ferenc, aki
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter titkára, illetve Nagy Ferenc újjáépítési miniszter, később miniszterelnök személyi titkára volt. Küzdelmes életútját
idézték föl az egész napos rendezvényen.
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a Kapócs és a Takács rokonok síremlékeit, az elhunytak
tiszteletére a kápolnában gyújtottak gyertyát. Kapócs Ferenc lelki üdvéért a százhalombattai templomban mutattak
be szentmise áldozatot Illéssy Mátyás és Lukácsi Zoltán
plébános atyák, majd előadásokkal folytatódott a program.
Cserhalmi Dániel író, az Állatorvostudományi Egyetem
tanszékvezető egyetemi docense Csengőfrász (ÁVHregény) című regényéről beszélt, mely Kapócs Ferenc
letartóztatása, elhurcolása idején kezdődik; a regény történetének szövése édesanyja, Takács Erzsébet konyhájában indul el. Lukácsi Zoltán győri levéltáros-plébános a
Letartóztatásom története című dokumentumot ismertette,
Szekér Nóra történész, az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltárának munkatársa pedig az 1938–1947
közötti korszakot mutatta be. Beszélt a német nemzetiszocializmus és a szovjet kommunizmus elleni ellenállásról,
melynek cselekvő szereplője volt Kapócs Ferenc. Szólt
Kapócs Ferenc meghurcolásáról, a kínzásokról, vallatásokról, Kovács Béla letartóztatásáról (1947. február), Nagy
Ferenc miniszterelnök lemondatásáról (1947. május vége)
és a többi koncepciós per részleteiről.

A ráckeresztúriak közül többen emlékeznek még Kapócs
Ferencre, aki egyszerű szegényparaszti családban született egy Szentlászlópusztán állt cselédházban. A fiai, Gábor és Imre által szervezett egész napos megemlékezés
ott kezdődött, ahol édesapjuk meglátta a napvilágot. Ebből
a környezetből emelkedett ki szorgalma és kitartása révén
a tehetséges fiatalember, aki 1938–1945 között a belügyminisztériumban dolgozott különböző beosztásokban.
1942-ben a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem
állam- és jogtudományi karán szerzett doktori oklevelet,
majd 1945-től Nagy Ferenc újjáépítési miniszter személyi
titkára, 1946. márciustól 1947. május 29-ig Nagy Ferenc
miniszterelnök személyi titkára és a Miniszterelnökség
titkárságának vezetője volt.
Bár a hajdani cselédlakásokat már rég elbontották, a
hely szelleme azonban fontos. Dr. Szentes-Mabda Katalin Bereznai Istvánné Háder Julianna személyes emlékeit
Dóra polgármester és Herkli Antal, az egyházközség világi elevenítette föl: valójában Kapócs Ferenc indította el őt az
óvónői pályán. A vendéglátóipari technikumba ugyanis
nem vették föl, s rokonától kért segítséget, így került egy
budapesti bölcsődébe gondozónőnek. A ráckeresztúri
óvoda későbbi vezetője elmondta, hogy Feri bácsit mindenki tisztelte a faluban, felnéztek rá, ugyanis egyszerű,
szerény ember volt, aki mindenkivel megtalálta a hangot.
Takács Károly gépész üzemmérnök, gazdálkodó apai
ágon áll rokonságban a Kapócs családdal, ő is felidézte
emlékeit, majd a résztvevők magnófelvételről meghallgatták Szenes István belsőépítész, id. Mészáros Ottó villamosmérnök gondolatait. Ifj. Mészáros Ottó felolvasta
Mészárosné dr. Szenes Judit egyetemi adjunktus írásos
lelkipásztori munkatársa mondott beszédet, felidézve Ka- emlékezését. Rövid beszédet mondott még dr. Kapócs
pócs Ferenc szülőfaluja iránt érzett szeretetét, s tetteit, Gábor és Kapócs Imre.
melyekkel földijeit segítette, amikor már módjában állt.
GÁ
Az emlékezők a ráckeresztúri temetőben felkeresték dr.
(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap
Kapócs Ferenc anyai nagymamája (Háder Ágnes), illetve
október 26-i számában. Fotók: Herkli Antal)

Fotó: Getty Images
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Egységben az erő

Apás szülés, vagy nem apás szülés? Minden apának eljön a
pillanat, amikor fel kell tennie magának ezt a kérdést.
Döntésemet rövid gondolkozás után megtettem, és örömmel vállaltam ezt a nemes feladatot, mert ott szerettem volna
lenni, és segíteni, amiben csak lehet. Sok weboldal, és könyv
átbújása után felkészítettem magam, hogy tényleg nem egy
délutáni sorozatnézésre vállalkozom popcornnal karöltve, hanem közös életünk egy újabb eseményének átélésére.
Közeledett a várva várt dátum, addigra már összekészítettünk mindent, amit csak összeírtam a babakelengye listára.
Gyermekszoba rendbe lett téve, ruhák frissen mosva, nagyszülők körmüket rágták az izgalomtól.
A hajnali órákban egyszer csak elfojt a magzatvíz. Feleségem izgatotton ébreszt, hogy: „Itt az idő!” Úgy kiugrottam az ágyból, mintha nem is a legmélyebb álmomból ébresztett volna fel. Odasiettem mellé, és megöleltem. Boldogság öntött el, hiszen lassan láthatom a fiam. Apa leszek!
Elkezdődött a készülődés, ahogy szülésznőnk felkészített. Nem kell kapkodni, szépen lassan átgondoltan, van
időnk, két-három órán belül érjünk be kórházba. Így is tettünk.
Pár óra sétálás, „rókázás” után a vajúdóból átkerültünk a szülőszobába. Otthonos kórterem volt, fotelek, zuhanykabin, az a bizonyos ágy, amit a filmekben már
láthattunk.
Az első megpróbáltatás
Remélem, minden rendben lesz! – motoszkált a
gondolat a fejemben.
Úgy érzem, hogy ebbe bele kell hogy kezdjek!
Vizsgálatok sora következett, hogy-hogy is állunk. Itt az ideje, hogy a fiamról rímeljek.
Kezdődik. „Próbáljunk lazulni, tágulni…!” Jött különböző pozíció, mert a hosszú percek múltán sem Hölgyeknek csókolom, uraknak pacsi,
sikerült igazán elérni a szükséges állapotot. Zuhany- Már az életem első sztorija sem hétköznapi.
zóban gyógytorna labdán, állva karjaimban ellazulva Szóval minden az ágyban kezdődött…
(na, ez nagyon fárasztó volt, bevallom), ágyon külön- De a végén természetesen Apa győzött!
böző testhelyzetekbe, mindenemmel segítve, tartva a
lábait, a testét, légzésfigyelőt odaszorítva a hasához, Hopp, nem is innen akartam volna kezdeni,
vizes rongyot a homlokához fogni, szorítani a kezét, De mosolyt szerettem volna az arcokra festeni.
így utólag visszagondolva, lehet, hogy átváltoztam a Mert amit ezek után olvashattok rólam…,
Készítsetek zsebkendőt, én előre szóltam!
szent cél érdekében polippá.
Rettentően fárasztó volt tartani, mindenre odafi- Hajnali kettőkor leengedtem a fürdővizet,
gyelni ilyen hosszú ideg, de Őt látva, ahogy küzd, Lassan véget ér az anyai őrizet.
hogy végre világra jöhessen a Fiam, erőt adott. Soha- Kezdeti nehézségekkel jöttem eme világra,
sem láttam még Őt ennyire küzdeni. Óriási fájdal- Szüleim mindent megtettek, de sajna hiába.
mak mellett is csak küzdött és küzdött. Félelem fogott el, hogy mi tart ennyi ideig, miért nem történik Császár lett a vége, mert a jó Isten is rám vigyázott,
végre változás?!
Orvosaim szeme rajtam voltak, így semmi sem hibádzott.
Egyszer csak eljött a döntéshozatal ideje. Túl Az a bizonyos nagy ember a fellegekben kezével Állj!-t mutatott,
hosszú idő telt el, és további percek már veszélyez- Hiszen mint utólag kiderült, a köldökzsinór a nyakam körül virított!
tették volna a fiunk életét, így engedélyt kaptak a
Fájdalmas vajúdás után Anyából kiemeltek,
császármetszéshez.
Feleségemmel elsiettek, nekem pedig be kellett Szüleim ezek után nagyon megijedtek.
öltöznöm. Természetesen, amit sikerült vennem Oxigénre éheztem, de nem kaptam eleget,
sterilruhát, az eléggé kis méret volt, így a cipő bekö- Apa vigyázz, elviszik a gyereked!
tésekor már többfele szakadt, viszont mielőtt belép- Úristen, mi történt, hova tűnt az én drága életem?
tem, a műtéthez kaptam egy újabb adag ruhát a nőMélyen belém rágta magát a legsötétebb félelem!
vérektől. Mindenki nagyon segítőkész volt. Próbáltak
Most mi lesz? a percek hosszú óráknak tűntek,
megnyugtatni… Innentől még komolyabb és szívszorító dolgok kezdődtek, de ez egy másik történet. Vajon minden rendben lesz? a kérdések bennem csak úgy gyűltek!
Azóta hallottam már olyat is, hogy valaki otthon Az újszülött osztályon újra magamhoz tértem,
aludt, miközben a kedves párja tizen-x órát végig Bocsáss meg, Apa, úgy érzem, egy kicsit késtem!
vajúdott. Minden férfitársamnak csak ajánlani tudom
az apás szülést. Szükségük van ránk akkor is, ha csak Ui.:
a jelenlétünkkel tudunk segíteni. Éljétek meg ezt a
Julcsi és Richárd mindent köszönök Nektek,
gyönyörű pillanatot közösen!
Kik biztonságban a szüleim kezébe tettek!
Kállai Szilveszter
Kezdő lökést megadtátok számomra az élethez,
(A vers születéséről: A szülés/császár napja után nem Ti hiányoztatok igazán a sikeres képlethez!
tudtam addig elaludni, amíg ki nem írtam ezt magamból,
mondanom sem kell, hogy végig könnyeztem, de mihelyst Az angyalok legyenek a legközelebb is Veletek,
Köszönöm Nektek, hogy a családommal lehetek!
végeztem megnyugodtam, és sikerült elaludnom.)
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Apás szülés – Igen vagy nem?
Ebben az írásomban az édesapákhoz szeretnék szólni. Sok
párban felmerül a kérdés a babavárás idején, hogy egyedül
vagy apával együtt történjen a szülés. Vannak olyan apukák,
akikben az első perctől fogva nem kérdés, hogy szeretnének ott
lenni gyermekük születésénél. Viszont vannak, akik partnerük
kérése ellenére is ódzkodnak a szülőszobai jelenléttől. Sok várandós kérdezi meg tőlem, mint javaslok. Bent legyen az édesapa? Erre a kérdésre sajnos nem ilyen egyszerű válaszolni,
Mindannyian különbözőek vagyunk. A kismamának és a párjának is lehetnek igényei, amit mindkét félnek tiszteletben kell
tartania. Úgy gondolom, hogy erőszakosnak lenni nem érdemes,
az apukának kell mérlegelni igazán ebben a helyzetben, majd
közös döntést kell meghozniuk. Ami biztos, hogy a szülő nőnek
joga van egy tizennyolc éven felüli hozzátartozót magával vinni
a szülőszobára.
Ahogy az anyává válás sem könnyű feladat, úgy az apává
válás is izgalmas és új feladat. A férfi mint igazi családfenntartó
szerepét kell hogy betöltse innentől kezdve. A babavárás közben, majd a baba érkezése után előfordulhat, hogy nagyobb
szerepet kell kivennie a háztartási munkákból, a bevásárlásból,
mindeközben a munkahelyi teljesítménye sem csökkenhet. A
várandósság előrehaladtával nem csak a mindenórás kismamának okozhat fejtörést a szülés várható
időpontja. Az édesapának is meg kell
szervezni a mindennapjait. „Lehet, ma
lesz a Nagy Nap!” „Elmenjek dolgozni?” „Mivel menjek?” Ha jön a riasztás,
talán egyszerűbb autóval munkába
menni. „Ki vigyáz majd a nagyobb
gyerekre?” „Mit csináljak, ha az éjszaka kellős közepén kell indulni?” „Mi
fog történni a szülőszobán?” „Bírni
fogom? Mi van, ha nem?” „Mivel tudok
segíteni a feleségemnek?” „Mi van, ha
komplikáció lép fel a szülés alatt?”
Ugyanúgy, mint a várandós nőt, a
társukat is kérdések hada foglalkoztatja. Ha van rá lehetőség, érdemes elmenni egy szülésfelkészítő foglalkozásra vagy akár egy szülőszoba-látogatásra.
Sok nő szeretné, ha párja bent lenne a szülésnél, hiszen
nemcsak egy gyermek, hanem egy új család születik a szülőszobán. Mostanság a legtöbb kórházban van lehetőség apás
szülésre, ahol az apa is aktív részvevője a szülésnek. Nem csak
olyan szerepet kap, hogy tessék apuka ott egy szék a sarokban,
oda üljön le, és várjon.
De mi is az apa szerepe, jelentősége a szülőszobán? Hiszen
az internet segítségével könnyedén kaphatunk betekintést akár
élő közvetítéssel is egy szülésbe, ami estlegesen elrettentheti a
dologtól. Az apáknak a legfőbb feladatuk a lelki támogatásban
van. Sok vajúdó nőnek biztonságérzetet ad, hogy nincs egyedül.
Megnyugvást, támaszt jelent, ha párja jelen van életük egyik
Nagy Napján. Ha a kismama és környezte nyugodt, az nagyban
hozzásegíti a szülési élmény pozitív kimenetelét. A fájdalmakat
nem nagyon tudja csillapítani, de a vajúdás alatt masszázzsal
tud enyhíteni rajtuk. Segíteni tudja a légzéstechnika helyes alkalmazását a fájások alatt. Az édesapának sem könnyű észnél
lenni, hiszen rengeteg új és ismeretlen hellyel és helyzettel kell
szembenéznie, és a felmerülő kérdésekre, kérésekre azonnal
kell reagálnia. A legtöbb édesapa akármilyen szülésfelkészítőn
vesz is részt, nem műtősfiú, aki ismeri a szülőszobán lévő műszereket, valamint azt a sürgés-forgást, ami a baba érkezése
előtti utolsó pillanatokban jellemzi a szülést. Sokan nehezen élik
meg, hogy életük szerelmét szenvedni látják, és tehetetlennek
érzik magukat, hiszen bármennyire szeretnének segíteni, vagy
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átvenni a megélt fájdalmat, sajnos nem tudnak. Tapaszta- F
latból vagy más helyről azért azt is tudjuk, hogy a szülés
nem egy tiszta esemény, és sajnos hiába szeretne ott lenni Ő
gyermeke születésénél a leendő apa, a vér látványa már
egy apró sérülésnél is ájuláshoz vezet, így ők ezért nem A
tudnak százszázalékosan részt venni az eseményen. Ta- Z
pasztaltok alapján a világ legcsodálatosabb érzése, élménye következik, amikor végre megszületik egy pici, magzat- E
mázas, véres, ragacsos, kicsit csúcsos fejű újszülött, aki
még sír is. Lehet, hogy apuka épp a rosszullétét próbálja G
majd közben palástolni, de ekkor következhet a nemes É
feladat, hogy elvágja a köldökzsinórt. Szintén roppant fon- S
tos feladata még, hogy elkapjon néhány jól sikerült pillanatképet az új családjuk alakulásának első mozzanatairól. Z
Ezután megnézheti és szemtanúja lehet a baba első vizs- S
gálatainak. A kötelező vizsgálatok után a büszke édesapá- É
nak a kezébe adják icipici csöpp gyermekét. Ekkor a legtöbb édesapa elkészíti/elkészítteti első közös képüket is, G
majd kezdődhet egy örök szerelem kialakulása, legyen az !
kisfiú vagy kislány. Sok kórház ad lehetőséget az aranyórára, ahol apuka vagy anyuka ideális esetben mindketten meztelen mellkasára helyezik az újszülöttet, ahol a bőrkontatkus, a
szülő megnyugtató hangja biztonságérzetet nyújt a baba számára. Ez az idő rengeteg pozitív hatást tartogat, így azt javaslom,
amennyiben lehetőség van rá, mindenképpen éljetek vele.
Sok édesapa beszámolóját hallgattam már meg a szülés élményéről. A
legtöbb apuka a félelmei ellenére
pozitívan élte meg a szülést, és nem
hagyná ki, ha lenne még rá lehetősége. Néhány gondolat, amit megosztottak velem a beszélgetéseink alkalmával: „Ha tudom, hogy ilyen erő van a
feleségemben, akkor vaskesztyűt is
viszek.” „Elmondhatatlan élmény volt,
mikor a kezembe adták a lányomat,
magzatmásasan, ragadósan.” „A legrosszabb az volt, hogy tehetetlen
voltam, és nem tudtam segíteni a fájdalom enyhítésében.” „A
kórházi olló semmire nem való. Alig vitte el a köldökzsinórt, hiába mondták, hogy egy határozott mozdulattal vágjam, többször
kiugrott.” „Az adrenalinszintem 10-ről 110-re ugrott az utolsó tíz
percben.” „Életem legjobb élménye volt, hogy itt lehettem kislányom születésénél.” „Nagyon büszke vagyok a feleségemre,
hogy ekkora lélekjelenléte volt, és még rám is figyelt.”
Kedves leendő édesapák, kívánom nektek, hogy döntsetek a
legjobb belátásotok szerint, hogy részt vesztek-e szülésen vagy
sem. Igyekeztem elmondani nektek, hogy nem a szülés levezetése a feladatotok, hanem a párotok támogatása, megnyugtatása, nyugodt környezet biztosítása egy boldog családért.
Néhány könyv édesapáknak: Szél Dávid: Apapara – Válogatott
nyafogások és büszkeségek; McMenemy Márk: Daddy Cool –
Vagányok és apák; Noll Andrea Nandu: Vajúdástámogatás mindenkinek; Peter Ballnik: Apák kézikönyve; Három Királyfi, Három
Királylány Mozgalom: Apa füzet I. és II.

Peszter Zsuzsanna védőnő
A kép forrása: csaladhalo.hu
Ui.: A koronavírus-járvány miatt érdemes előre érdeklődni a
választott kórházban, hogy ebben a helyzetben van-e lehetőség
apás szülésre, esetleg kell-e az apukáknak influenza elleni oltás
vagy negatív Covid-teszt.
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Tudnivalók a nyelvvizsgáról
„Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz” – tartja a mindenki
által jól ismert mondás, mely IV. Károly utolsó magyar királytól
hangzott el először.
Ha a nyelvtanulás kerül szóba, legtöbbünknek a nyelvvizsga
jut az eszébe. Lassan minden családban előkerül a nyelvvizsga
megszerzésének témája, mely nem kis fejtörést és bizonytalaságot tud okozni a tanulóknak és a szüleiknek egyaránt. Ebből az
okból szeretnék szakmai segítséget nyújtani egy háromrészes
cikksorozatban, hogy átláthatóbbá váljanak a nyelvvizsgákkal
kapcsolatos szakkifejezések, a vizsgaválasztás és vizsgára való
felkészülés rögös útjai leegyszerűsödjenek.
Legyen szó középiskolai kötelezettségről, főiskolai/egyetemi
felvételiről, vagy „csupán” saját magunk által állított cél eléréséről, a nyelvvizsgákkal kapcsolatos terminológiák, szakkifejezések rendesen zavarba tudják ejteni a hozzá nem értőket, függetlenül attól, mely nyelvet választotta a tanuló. Összegyűjtöttem
azokat a fogalmat és magyarázataikat, amelyekkel a leggyakrabban találkozhatunk a vizsgaoldalakon.
Akkreditált nyelvvizsga: államilag elismert nyelvvizsga
(ebbe a kategóriába tartozik a legtöbb, Magyarországon letehető
nyelvvizsga, így leginkább a hivatalos megnevezés pontosításaként használjuk).
B1, B2, C1: A KER-ben (Közös Európai Keretrendszerben)
megfogalmazott szinteken mérik a tanulók nyelvi szintjét, így
ezen jelölések a nyelvvizsga szintjét mutatják. A B1 az alapfokú,
a B2 a középfokú, a C1 pedig a felsőfokú nyelvvizsgát jelenti.
A, B, C: Az A típusú nyelvvizsga a szóbeli vizsgarész, a B
típusú nyelvvizsga az írásbeli vizsgarész, míg a C típusú nyelvvizsga a komplex vizsga, mely magában foglalja az A és B vizsgarészt egyaránt.
Ennek fényében azt mondhatjuk, hogy akinek B2 C típusú
nyelvvizsga (ez a leggyakrabban előforduló követelmény pl. a
diploma kézhezvételéhez) megszerzésére van szüksége, annak
középfokú komplex, vagyis írás- és szóbeli vizsgát kell tennie.
Egynyelvű, kétnyelvű vizsga: A legfrissebb szabályozások
szerint az egynyelvű komplex nyelvvizsga szintenként legalább
négy készséget mér (beszédértés [hallás utáni készség], beszédkészség, íráskészség és írott szöveg értése
[olvasáskészség]), míg a kétnyelvű nyelvvizsgák ezen készségeken felül fordítást, esetleg közvetítési, vagyis mediációs készséget is tesztelnek. Tehát ha a teljes vizsga folyamán kizárólag
a célnyelvet (angol/német) használják a feladatok instrukciójában és magukban a feladatokban is, akkor egynyelvű nyelvvizsgáról beszélünk. Kétnyelvű nyelvvizsga esetén minden esetben
számítani kell fordítás vagy közvetítés feladatra. Összességében elmondható, hogy a kétnyelvű nyelvvizsgák rendszerint több
feladatot tartalmaznak, a vizsga időtartama általában hosszabb,
tehát fárasztóbb is, és nem feledkezhetünk meg a hibázási lehetőségek nagyobb valószínűségéről sem.
Jelenleg kijelenthetjük, hogy főiskolai/egyetemi felvételi
szempontjából nincs különbség egynyelvű és kétnyelvű nyelvvizsga elfogadottsága között, így személyes és szakmai véleményem szerint is érdemesebb az egynyelvű vizsgatípus mellett
voksolni.
Általános nyelvvizsga: Az általános nyelvvizsgán kizárólag
hétköznapi témakörök előfordulása lehetséges. A teljesség igénye nélkül idetartoznak például az alábbiak: család, barátok,
szabadidős tevékenységek, egészség, betegség, utazás, sport,
környezetvédelem, kultúra stb.
Szakmaival bővített nyelvvizsga: különböző szakterületeken végzett egyetemi/főiskolai hallgatóknak van szükségük
szakmai nyelvvel bővített nyelvvizsga megszerzésére. Ilyen
például a pénzügyi, orvosi, gazdasági, jogi szaknyelv. Ezen
vizsgákon speciális témakörök ismerete szükséges, melyek
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minden esetben fel vannak tüntetve
az adott vizsgarendszer
hivatalos
honlapján.
Természetesen egy középfokú szakmaival bővített nyelvvizsgán nem elvárt, hogy a vizsgázó ugyanolyan pontossággal és mélységben legyen tisztában a szakterületével angolul/németül, mint az anyanyelvén.
A vizsgarendszerek által használt szakkifejezések megismerése
után utat szeretnék mutatni abban, hogy milyen szempontok
alapján érdemes kiválasztani a nyelvvizsgát. Ma Magyarországon hozzávetőlegesen huszonöt nyelvvizsgaközpont kínálata
zúdul ránk, mely sokkal több, mint elegendő azon tanulóknak,
akiknek „csupán” egy B2 C, vagyis középfokú komplex vizsgára
kell felkészülniük. Attól mindenkit óva intenék, hogy nyelvi kompetenciák felmérése nélkül válasszanak vizsgarendszert, mely
ideális esetben nyelvvizsgák terén képzett szakember feladata.
Amennyiben erre nincs lehetőség, érdemes az alábbi szempontokat megfontolni:
határidő: van-e olyan határidő, amire mindenképpen teljesíteni kell a vizsgakötelezettséget? A legtöbb vizsgahely átlag
kéthavonta szervez nyelvvizsgát, természetesen van olyan is,
amely havonta, és akad olyan vizsgarendszer is, ahol háromnégy havonta van lehetőség nyelvvizsgázásra. Én azt a tanácsot szoktam adni a vizsgázóimnak, hogy a kitűzött határidőhöz
számítva az utolsó előtti vizsgaidőpontra érdemes elmenni, hogy
esetleges sikertelenség esetén se csússzon le a felsőoktatási
intézménybe való jelentkezésről vagy épp a diplomájának kézhez vételéről.
„könnyű nyelvvizsga”: szeretném leszögezni, hogy nincs
könnyű és nehéz nyelvvizsga. Minden akkreditált nyelvvizsga
egy fentebb is említett (KER) rendszerben méri a nyelvi szintet.
Különbség csupán abban rejlik, hogy az egyes nyelvvizsgák
más-más feladattípusokkal tesztelik a nyelvi tudást, mely feladattípus könnyebb, esetleg nehezebb lehet az adott diák számára. Az, hogy az „ismerősöm, osztálytársam, barátnőm” melyik
nyelvvizsgát választotta, teljes mértékben irreleváns. Annak
eldöntése, hogy az adott vizsgázó számára mely vizsga felkészülésére szükséges a legkevesebb idő, energia, tanulás, pénz,
úgy a legegyszerűbb, ha a kiválasztott vizsgák mindegyikéből
megoldjuk a nyelvvizsga hivatalos honlapjáról letölthető feladatsort (2-3-4 vizsgafeladatsor elegendő), majd arra érdemes célirányosan készülni, amit a legjobb eredménnyel tudott megoldani a vizsgán is rendelkezésre álló idő alatt.
szótárhasználat: A vizsgarendszerek szabályozása eltérő a
szótár használatával kapcsolatban. Van, ahol egyáltalán nem,
van, ahol csak az írásbeli során lehet használni, van, ahol a
hallás utáni vizsgarész közben is, sőt a szóbelire való felkészülés alkalmával is előkerülhet a biztonságot nyújtó könyv.
K-Ö-N-Y-V, mert fontos tudni, hogy elektronikus szótár használata nem engedélyezett, így ha amiatt voksolunk egyik vagy
másik vizsga mellett, mert használhatjuk a szótárt, akkor a felkészülés során mindenképp mellőzzük a telefonos, internetes
szótárazás bármely formáját.
A cikksorozat következő részében különböző angol nyelvvizsgák
összehasonlításáról lesz szó, így szeretettel ajánlom azon olvasóknak, akik a közeljövőben szeretnék vizsgakötelezettségüket
teljesíteni.
Gere-Horváth Nikolett
angol nyelvvizsgabiztos, magántanár
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Novemberi filmajánló

A novemberi hónapforduló a szokásosnál is nagyobb
frissítést hozott magával az összes streaming szolgáltatóra, hiszen számos karácsonyi és halloweeni témájú film
és sorozat vált elérhetővé ősz végére. Olyan alkotások,
mint az Oscar-díjas Forest Whitaker főszereplésével készült A Jangle család karácsonya, ami a karácsonyra és a
család erejére emlékeztet minket. Magyar animációs film
a Rubent Brandt, a gyűjtő vagy egy megtörtént eseményt
feldolgozó nigériai dráma, az Idézés (Citation), de ezeken
kívül számos ígéretes új sorozatoknak, megható filmeknek és ünnepi alkotásoknak örülhetünk. Nem mehetünk el
az mellett sem, hogy az HBO GO és a DC együttműködésének köszönhetően november 15-étől kilenc olyan DC
animációs film válik elérhetővé a szolgáltatón magyar
szinkronnal, amiket még nem is láthattunk.
Lássuk hát, mit hozott nekünk a
november!

hajlandó elfogadni új családját, ezért úgy dönt, hogy elszökik. De amikor egy rejtélyes és bajkeverő krampusz
azzal fenyeget, hogy lerombolja az Északi-sarkot, és
mindörökre eltörli a karácsonyt, Kate és Jack váratlanul új
kaland részeseivé válnak a Mikulással (Kurt Russell)
együtt. A csupa szív és humoros Karácsonyi krónikák
második része akciódús kalandfilm az egész család számára, amelyet átjár a karácsony szelleme. A Netflix előfizetőinek november 25-étől vált elérhetővé.

DASH ÉS LILY – 1. ÉVAD
Kétféle ember létezik: aki imádja a karácsonyt, és aki
szívből gyűlöli. Dash az utóbbi csoporthoz tartozik, ám
úgy tűnik, ez a karácsony más lesz, mint a többi. Egy
könyvesboltban egy piros noteszt talál, akinek eredeti
gazdája, Lily, aki rajong a karácsony minden szépségéért,
és különös rejtvényeket agyalt ki a szerencsés megtalálónak. Dash úgy dönt, belemegy a játékba. Elkezdik
egymásnak küldözgetni a
A JANGLE CSALÁD KARÁCSONYA
piros noteszt különböző
Az életteli Cobbleton városkákihívásokkal. Elég-e a szeban játszódó mese az Oscarrelemhez, ha két vadidegen
díjas Forest Whitaker által alaegy piros notesz lapjain
kított szeszélyes és csodálatos
levelezget egymással? Aki
találmányairól híres játékkészítudni szeretné, nézze meg,
tő mester, Jeronicus Jangle
milyen kihívásoknak kell
történetét követi nyomon. Amimegfelelniük, hogy erre egykor hűséges gyakornoka (Keegan-Michael Key) ellopja általán esélyük legyen. A Dash és Lily – Kihívások könyve
féltve őrzött alkotását, Jeronicus hasonlóan okos és lele- című New York Times bestsellerén alapuló sorozat
ményes unokáján (Madalen Mills) és egy régen elfelejtett november 10-étől látható a Netflix műsorán.
találmányon múlik, hogy begyógyítsák a régi sebeket, és
újraélesszék az elfeledett varázslatot. Az író-rendező, 30 EZÜST
David E. Talbert által elképzelt A Jangle család karácso- Az elismert rendező, Álex de la Iglesia olyan világba kalanya a család erejére és a mindig előttünk álló lehetősé- uzol, amelyben semmi sem az, aminek látszik, és senkigekre emlékeztet minket. November 13-ától elérhető a ben sem bízhatunk. Az egykori elítélt, Vergara atya
Netflix műsortárában.
(Eduard Fernández) profi ördögűző, aki a világtól távol
eső kisvárosban talál menedékre, hogy megszabaduljon
KÖNNYEK VÖLGYE – 1. ÉVAD
a múltjától, és új életet kezdjen. Csakhogy újra a bonyo1973. október 6-án az Egyiptom és Szíria vezette arab dalmak kellős közepén találja magát, miután a községben
koalíció támadást indít Izrael ellen. A cél a hatnapos há- egymást érik a megmagyarázhatatlan és paranormális
borúban elveszített területek visszaszerzése és Izrael jelenségek. Paco, a város polgármestere (Miguel Ángel
elpusztítása. A történet három katona szemszögéből mu- Silvestr) és Elena, a helyi állatorvos (Megan Montaner)
tatja be az történéseket. A tíz részből álló első évad az szövetségre lépnek, és megpróbálják kideríteni az igazsáészaki front eseményeire fókuszál, míg a tervezett máso- got. Eleinte nem is sejtik, hogy a dolgok hátterében hataldik a Sínai-félszigeten Egyiptommal vívott csatákat mutat- mas összeesküvés áll, mely az egész általuk ismert világná be. Az alkotók kiemelték, hogy a sorozat nem a tábor- ra hatalmas fenyegetést jelent. Az HBO GO új horrorsoronokokról vagy a politikusokról fog szólni, hanem azokról zata november 29-étől elérhető a műsorszolgáltató
az egyszerű katonákról, akik hősiesen harcoltak a hábo- platformján.
rúban. Az HBO GO-n november 12-étől vált elérhetővé.
Horváth Benjámin
KARÁCSONYI KRÓNIKÁK 2.
Két év telt el azóta, hogy Kate (Darby Camp) és Teddy
Pierce (Judah Lewis) megmentette a karácsonyt, és sok
változás történt. Kate, az immár cinikus tinédzser, kénytelen Cancunban tölteni a karácsonyt édesanyja új barátjával és annak fiával, Jackkel (Jahzir Bruno). Kate nem

Gondolatébresztő…
„Nem okos ember az, aki olyan
fának nyesegeti ágait, melynek
árnyékába húzódott.”
(Mikszáth Kálmán)
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Új könyvek a könyvtárban
Nagy Gerzson: Délután apámmal
Tisza Kata: A legjobb hely a városban te
vagy
Grecsó Krisztián: Magamról többet
Spiró György: Malaccal teljes éveink
Wirth Imre: Lementem egy üveg borért
Hajnóczynak
Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők 1–2.
Kötter Tamás: Férfiak fegyverben
Füzesi Zsuzsa: Beszélgetőkönyv
Turbuly Lilla: A Károlyi-kert nyuszija
Mészöly Ágnes: A királyné violája
Wéber Anikó: Az ellenállók vezére
Berg Judit: Sári születésnapja
Kertész Erzsi: A jégmadár útja
Bóc István: A kriminális hetedik bé
Dániel András: Merre jártok kuflik?
Leiner Laura: Bízz bennem
Keyes, D.: Virágot Algernonnak
Bowen, R.: A toszkán gyermek
Griffin, A.: Legvégül
Valente, C. M.: A vég
Bell, D.: Egy kis szívesség
Link, C.: Rossz döntés
Lim, E.: Fénytörések
Musso, G.: Az írók titkos élete
Schlie, T.: Frida Kahlo és az élet színei
Berry, S.: A tizennegyedik gyarmat
Sinisalo, J.: A Nap magja
French, J.: Micsoda pazarlás!
Collins, S.: Frannie Langton vallomásai
Lowry, L.: Az emlékek őre
Pearse, L.: Ház az utca túloldalán
Sandahl, I. D.: Fogd a kezem!

Kedves Olvasóink!
A kényszerű zárvatartás idején is igyekszünk
értékes olvasnivalókkal szolgálni, kérjük,
kövessék facebook-oldalunkat:

K?@ABCD E?FGHIJK, RJMENKNA@IOK.

Köszönjük!

TISZTELT OLVASÓINK!
A könyvtár a 484/2020. (XI. 10.)
kormányrendelet értelmében
2020. november 11-étől
december 11-éig zárva tart.

Ifjúsági disztópia – nem
csak tizenéveseknek
Az Emberek Országa nagyon nagy
vállalkozás, talán túlságosan is nagy.
Négyszázhetven oldalon oly sok
minden történik, csak győzzük követni az eseményeket.
Az első könyvben közelebbről is
megismerhetjük Kalaallit Nunaatot,
azaz az Emberek Országát, amely a
Harmadik Háború és a klímakatasztrófa miatt szinte lakhatatlanná vált bolygón az egyetlen olyan hely, ahol rendben mennek a dolgok. A Grönland területén létrejött állam hivatalos nyelve az újgrönlandi, ami az inuit és az angol keveredéséből alakult ki.
Az országban magas a népsűrűség (1235 fő/km2), és szűkösek az erőforrások, nincs se import, se export. Mindenről a Kitik AKittuk gondoskodik, ami egy rendkívül erősen
központosított irányítási rendszer. Kalaallit Nunaat legfontosabb oktatási intézménye a Heim, az az iskola, ahová
csak a legkiválóbbak juthatnak be. Olyan fiatalok, akiket
arra nevelnek, hogy majdan az ország vezetői legyenek, s
továbbra is biztosítsák az élet lehetőségét, az emberiség
fennmaradását. Háromezer diák tanul a hatalmas épületkomplexumban, s a rendszeresen elvégzett, hipnózisban
lefolytatott személyiségtesztek – úgynevezett Mamaruttesztek – segítségével mindenkit egy-egy meghatározott
munkakörre készítenek fel. Van, akiből mérnök lesz, van,
akiből stratéga, míg más a társadalomszervezéssel vagy az
orvostudománnyal foglalkozik majd. Aki netán megkérdőjelezné a teszt eredményét, perler ajortiit (főbenjáró bűnt)
követ el.
A Heimben tanuló diákok életét igen alaposan, körültekintően ábrázolják a szerzők, bár olykor az az érzésem,
mintha egy koncentrációs táborban is humánusabban bántak volna a foglyokkal, mint itt a diákokkal, különösképp,
ha valami kihágást követnek el. Nem túl barátságos a már
említett Mamarut-teszt sem, hiszen öntudatlan állapotban
férnek hozzá a diákok tudatalatti gondolataihoz. A tanárok
odafigyelnek arra, hogy senki ne lógjon ki a sorból, s kövesse a jól megtervezett parancsokat. Kérdés, vajon ilyen
hosszú ideig lehetséges-e önálló gondolatok nélkül létezni,
s gépiesen követni az előírt utasításokat óráról órára, napról napra.
A kötet két főhőse Nanouk és Umia, az ő szemszögükből értesülünk mindarról, ami a Heimben történik. Umia
igen tehetséges lány, rendkívül szabálykövető, Nanouk épp
az ellenkezője, lázadó fiatalember, főként miután egy nyugtalanító visszatérő álom nyomába ered. A diákoknak
ugyanis tilos álmodniuk. Ha mégis megzavarja valamiféle
ködös kép éjszakai nyugalmukat, jelenteniük kell, mert „az
álmok nem jók. Alattomosak, belakják a gondolatokat, és
mint egy vírus, belülről betegítenek meg.” (14.)
A Heim diákjai mindennap isznak a Forrás vizéből,
annak érdekében, hogy semmi ne zavarja meg gondolataikat. Méltóságteljes, bár némiképp félelmetes (vagy inkább
visszataszító) e rituálé, s egy ilyen alkalmon a fiú rájön,
miként kerülhetne közelebb az éjszakai álomképek megfejtéséhez.

GÁ

Köszönjük megértésüket.

(Az írás teljes terjedelmében elolvasható a barkaonline.hu Papírhajó
– Füttyögés és hahátozás című rovatában – a szerk.)
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Boldogságbonbon
Gombóc Artúrnál nagyobb imádója nincs a világon csokoládénak. A dagi madár szereti a kerek
csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú, a rövid, a gömbölyű, a lapos, a tömör, a lyukas, az
édes és a keserű csokoládét…, és
minden olyan csokoládét, amit csak készítenek. Ezután a
bohókás bevezető után nézzük, miért is lehet rajongás
tárgya ez a ma már közismert, de nem is oly régen a kontinensünkön teljesen ismeretlen növényi élelmiszer. Hiszen a kakaóbab cserje magjából alapvetően kakaóvajat és
mintegy melléktermékként kakaóport állít elő a mai modern technológiákkal felszerelt gyár. De hogyan kezdődött az emberek és a kakaó, majd később a csokoládé
közös története?
Az talán köztudott, hogy a kakaó Közép-Amerikában
őshonos, az Amazonas vidékéről a 16. századi felfedezők
hozták magukkal, és kezdték telepíteni trópusi éghajlatú
területeken is.
Az aztékok, mexikói indiánok fogyasztották már a
kövek között összezúzott, majd krémessé dolgozott kakaót, forró italként. Sok energiát, erőt adott a harcos, sokszor nagyon nehéz fizikai munkát végző embereknek.
Mai ízlésünkkel ez rettentően keserű ital volt, nem is lett
azonnal népszerű.
Innen még nagyon messze van a pillanat, amikor az
1600-as években Angliába kerül a kakaóbab, és még
messzebb, mikor egy holland találmány 1828-ban forradalmi lépésként feltalálja a ma is oly közkedvelt csokoládét.
Jótékony hatással van ránk a hideg téli napokban azon
kívül, hogy fantasztikusan finom és kényeztető tud lenni,
akár egy különleges bonbonmeggyben vagy tortabevonatként, esetleg törve egy-két kockányit egy táblából, meglepően sokat tesz az egészségünk megőrzéséért is.
Támadnak a vírusok, jönnek a megfázásos, náthás
idők, és nem tudok jobbat elképzelni, mint ha csokoládéfogyasztással is tehetünk ellenük. Vírusölő, természetes
immunerősítő hatású, ezenkívül meglepő, de a 2-es típusú cukorbetegség gyógyításában is segíthet, nyilván nem
egy tábla csoki formájában, hanem a kakaóbabból kivont
értékes anyagokkal. Köszönhetjük még az ősindiánoknak,
hogy a téli depressziót is hatékonyan űzhetjük el, és az
eszünk is gyorsabban vág némi kakaózás, csokizás után.

Az egyik kedvenc módja nálunk a maradék néhány kocka
csokoládé eltüntetésének: a forró csokiital. Nem kell hozzá sok minden, csak egy kis érzék és fantázia, vagy még az
sem, hiszen ez az ital csak jó lehet, vagy még jobb. Kezdetnek egy láboskában kezdjünk el melegíteni tejet, ami
lehet tehéntej, de bármilyen magtej is (a mandula-, kesu-,
zabtej kiváló alternatíva), kisebb darabokban rakjuk bele a
meleg tejbe a tördelt csokoládét, és kézi habverővel addig
kevergessük, míg teljesen el nem olvad. Vérmérsékletünkhöz képest lehet ez étcsokoládé, tejcsokoládé, lyukas csokoládé, lapos csokoládé… No, nem sorolom. Ha kicsit
izgalmasabbá akarjuk tenni az ízeket, fahéjjal, narancs
reszelt héjával megtehetjük, a bátrabbak az enyhén csípős
iránnyal is próbálkozhatnak, ami egy csipet szárított chilivel vagy gyömbérporral érhető el. Mindkettő kiváló
náthaűző is, és nem utolsósorban a forró csokiban
nagyon finom.
Végezetül álljon itt a legcsokisabb csokis brownie
receptje, ami alap csupán, a variációk száma itt is végtelen. Fűszerekkel, olajos magvakkal, aszalt gyümölcsökkel,
mogyóróvajjal tovább fokozhatjuk az élvezeteket.
22 dkg vajat ugyanannyi étcsokoládéval gőz fölött
megolvasztunk, félretesszük kicsi hűlni. Ekkor 4 szép
nagy tojást 25
dkg barna vagy
fehér cukorral
habosra verünk,
ettől lesz a
brownie belül
krémesen csokoládés, a sok cukortól a tetején
pedig ropogós
kérget kap.
Ezek után óvatosan egy fakanál vagy spatula segítségével belekeverjük az olvasztott csokis vajat, majd a 7 dkg
lisztet és 3 dkg kakaóport a tojáshabba, amilyen óvatosan
csak tudjuk, és a legkevésbé keverjük ki belőle a levegőt.
Papírral bélelt kisebb tepsibe lapátoljuk, 180 fokra előmelegített sütőben 25 perc alatt készre sütjük. Itt a tűpróba
nem segít, hiszen belül krémes, kissé ragacsos kell hogy
maradjon a süteményünk. Ha nagyon elvetemültek
vagyunk, egy gombóc vaníliafagyi vagy málnaszósz kíséretében már ehetjük is. Tél jöhet, vírus mehet.

Katona Anita
A kép forrása: mindmegette.hu

HÍRES MAGYAR TUDÓSOK
Egy magyar feltaláló életrajzából idézünk. Ki ő? Beküldendő a feltaláló neve.
„Egyetemi tanulmányait 1911–17-ben a budapesti egyetemen végezte. Már orvostanhallgatóként a morfológia érdekelte, később szövettani vizsgálatokat végzett nagybátyja, Lenhossék Mihály intézetében. Az első
világháborúban medikusként vett részt, de megsebesült, és hamarosan leszerelték. Orvosi oklevele megszerzése után Pozsonyban, Prágában, Berlinben, Leidenben, Groningenben, ezt követően Cambridge-ben (ahol 1927-ben kémiai doktorátust szerzett)
folytatott tanulmányokat, tartott előadásokat.” (Részlet a Magyar életrajzi lexikonból)

Beküldési határidő: 2020. december 5. E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com
.
A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek
gratulálunk!
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SAKK-SAROK Ingyenes online SakkSuli
iskoláknak
Még 2014-ben elindult LearningChess néven egy kezdeményezés, melynek küldetése a sakk mint játék és személyes
fejlődési eszköz népszerűsítése. A sakk ugyanis a gyerekeknek (és a felnőtteknek) nemcsak játék, hanem olyan
eszköz, amivel fejlődhet a problémamegoldó készségük,
koncentrálóképességük, memóriájuk, térlátásuk, képzelőerejük, önfegyelmük valamint a siker- és kudarctűrésük. A
LearningChess projekt csapata jórészt magyar tagokból áll,
de világszinten gondolkodnak, ezért online sakkos programjaikat és tananyagaikat kezdetben angolul tették elérhetővé.
A tartalmi fejlesztés már nagyon magas szintre ért, ezért
most már jutott idő és erő a többnyelvűségre is. Az internetes oldaluk elérhető francia, spanyol, cseh, szlovák és norvég nyelven is. Friss hír viszont, hogy a Magyar Sakkszövetség és a LearningChess együttműködésének eredményeként már magyar nyelven is elérhetők a LearningChess világszerte népszerű online tananyagai. A LearningChess
magyar alkotógárdája ingyenesen ajánlja fel oktató rendszerét a magyarországi és határon túli iskolák és szervezett
sakkoktatás részére, az „Online Sakksuli” program keretében. A programba az edzők és tanárok a Magyar Sakkszövetségnél jelentkezhetnek egy űrlap kitöltésével. Az űrlapot
a szövetség weblapján, a chess.hu címen lehet elérni. Érdemes lenne a környék iskoláinak is bekapcsolódni ebbe a
hasznos és érdekes programba. Egyébként magánemberként is regisztrálhatunk a learningchess.net oldalon, és így
is elérhető ingyenesen számos sakklecke és érdekes sakkos feladat, ezért minden sakk iránt érdeklődő fejlesztheti
vele a sakktudását.
Fejleszthetjük a tudásunkat mattfeladványok megoldásával is. A következő állásban világos két lépésben mattot
adhat, ha megtalálja a megfelelő lépéskombinációt. Mit kellene lépnie világosnak, hogy még a végjáték előtt mattadással fejezhesse be a játszmát?

A megoldás beküldhető a martonvalsakk@freemail.hu
e-mail-címre, és további feladványok is kérhetők. Sakkos
képességeink fejlesztéséhez sakkleckék és -feladványok
találhatók még az egyesületünk weblapján is, aminek címe:
martonvalsakk.hu.
Bakacs János MartonVál SC
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Az utolsó két őszi
forduló eredménye

LABDARÚGÁS

Október 18-án Alcsútdobozon játszott az MPFRáckeresztúr. Az eredmény: 1–4 (1–2). Gólszerzők: Lakatos János, Takács Benjámin, Bendák
László, Pintér László Zsolt..
Október 25-én a Gyúró csapata látogatott Ráckeresztúrra. Az eredmény: 1–2. Góllövő: Hartai
László.
Az őszi szezonban a csapat öt győzelmet ért el,
egyszer játszott döntetlent, s négyszer szenvedett
vereséget. Jelenleg 16 ponttal a tabella 5. helyén
szerepel (tizenkét ponttal lemaradva az első
helyen álló Dinnyés mögött).
A házi góllövőlistát Bendák László és Pintér
László Zsolt vezeti hét-hét találattal, harmadik
Cseprekál Gábor, aki négy gólt lőtt.
(Forrás: mlsz.hu)

BIZTONSÁGI ŐR
állást keresek, napi
8 vagy 12 órában.
Telefon: 06-70/299-0577
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„Minél jobban szeretek valakit, annál jobban megszenvedem. Nincs szeretet szenvedés nélkül, és csak az tud
igazán szenvedni, aki szeret.”
(Gyökössy Endre)

NYEREMÉNYJÁTÉK
Mi látható a képen? A fotó
R á c k e r e sz tú r o n k é sz ü l t.
Kérdés, hogy pontosan hol.
Adománygyűjtés a drogterápiás otthon javára
A Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Miszsziója több mint harminc éve jött létre, Ráckeresztúron jelenleg két
külön helyszínen foglalkoznak szenvedélybetegekkel. mára két modern épületegyüttesben egy harmincöt főt fogadni képes felnőttrészleg
(a 18–35 éves korosztálynak) és egy harminc fő gyógyulását segítő
serdülőrészleg (a 10–18 éveseknek) fogadja a szenvedélybetegséggel
küzdő (drog-, játék-, alkohol-, gyógyszerfüggő, politoxikomán), illetve
problémás szerhasználó fiatalokat az ország minden részéről.
A koronavírus-veszély miatt a létesítmények fenntartása még több
terhet ró a misszióra, az intézmények mindennapi fenntartása került
veszélybe. A drogbetegek élet-halál harcot vívnak a józanságért, s a
drogterápiás otthon munkatársai továbbra is mindenkinek szeretnék
megadni az esélyt, hogy sikeres terápiával új életet kezdhessen.
Épp ezért jótékonysági adománygyűjtő futást szerveztek volna két
alkalommal: december 5-én Mikulás-futást, december 19-én Betlehemi futást. A programot követek segítségével tervezték lebonyolítani,
akik tartják a kapcsolatot az intézménnyel és saját ismerőseikkel, rokonaikkal, barátaikkal is. A cél, hogy minél több felajánlás érkezzen, és
az otthonba érkező szenvedélybetegek továbbra is lehetőséget kapjanak a szermentes élethez.
A koronavírus-járvány azonban közbeszólt, s a kihirdetett gyülekezési tilalom miatt a Mikulás-futás biztosan elmarad. A szervezők jelenleg követeket toboroznak az esetlegesen megrendezendő Betlehemi
futáshoz, ám már most lehet adományokat utalni az Otthon a Terápiában Alapítvány számlájára.

A megfejtéseket elküldhetik a
következő e-mail-címre:

Határidő:
2020. december 5.
A szeptemberi Hírmondóban
megjelent feladvány megfejtése: a templom belsejének részlete.

gá Mindössze négy helyes megfej-

Otthon a Terápiában Alapítvány
Adományszámla:

57800026-10040313-00000000

tés érkezett. A szerencsés nyertes: Dienes Boldizsár.
Gratulálunk! A nyeremény a
könyvtárban vehető át nyitvatartási időben.
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