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Újabb helyi érték a
megyei értékek között
A 2017 februárjában alakult települési
értéktár bizottság eddig harminchárom
értéket gyűjtött össze. Ebből kettő bekerült a Fejér Megyei Értéktárba is: a
barokk stílusú, 1779-ben készült Szentháromság-szobor és legutóbb Auguszta
26 története.
Hogy ki volt Auguszta? Nem, nem nemes
hölgy, nem is szép nevű és szépreményű
asszonyság. A 26. számú Auguszta Kismartonban lakott, a Dreher-féle uradalomban,
fajtája szerint magyar tarka tehén, de nem
akármilyen, hanem világrekorder. 1915.
április 11-én született, anyját, Auguszta
284-et jó néhány évvel korábban, 1903-ban
Tillmann Konrád tehénkereskedőtől vásárolták Hőgyészen négyszáztíz koronáért.
Apja közelebbről nem ismert, de az uradalmi saját tenyésztésű bikák közül lehetett
valamelyik.
Auguszta 26 négy utódot hozott világra,
mindegyikről részletes nyilvántartás készült.
Mint ahogyan pontos számadatok szólnak
arról is, hány kilogramm tejet és tejzsírt
adott a rekordtehén: Auguszta 26 rekordlaktációja alatt, vagyis 1923. május 3-ától
1924. május l-jéig 12,707 kg 6,04 zsírszázalékú tejet termelt. „Az ötödik tejelési időszakában lévő tehén világrekordot ért el
365 napi tejzsír-, illetve vajhozamával.” A
rekordot csak később, 1934-ben tudta felülmúlni egy Japánban tartott fekete tarka
tehén.
(Folytatás a 12. oldalon)

Auguszta 26 szobra Ráckeresztúr–Lászlópusztán

Ez történt 2020-ban
Jótékonysági akciók karácsony előtt
Interjú dr. Szakmány Tamással
Az önkéntes tűzoltók tevékenységéről
Tészta, tészta, tészta
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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: Erdei-Pintér Éva, Németh
Éva
Mindkét körzet közös rendelési ideje
december 1-jétől átmenetileg:
Hétfő: 9.00–14.00
Kedd: 9.00–14.00
Szerda: 9.00–14.00
Csütörtök: 9.00–14.00
Péntek: 8.00–12.00
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 Zsuzsannát Szabó
Hajnalka helyettesíti
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 Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél

Ajándékcsomagok az ünnepek előtt
Az önkormányzat karácsony közeledtével a hatvanötödik évüket betöltött szépkorú lakókat idén is kis ajándékcsomaggal köszöntötte, amibe kávé, kakaópor, tea, kis
üveg pezsgő, szaloncukor, multivitamin üdítő és mézes
puszedli került. Az ajándékokat a település fiataljai vitték
ki a címzetteknek több héten át tartó szorgos munkával.
Segítségüket ezúton is köszönjük! Reméljük, hogy a
személyes találkozások erősítik a generációk közötti
kapcsolatot is.
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
***
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő jóvoltából a választókerületünkben élő, így a Ráckeresztúron lakó rászorulók is kaphattak segélycsomagot az ünnepek előtt.
Az élelmiszereket tartalmazó adományok kihordásáról a
településen élő segítők gondoskodtak, akiknek munkáját
köszönjük. A csomagok összeállításáért a választókerület gazdasági szereplőit is köszönet illeti.
A segélycsomagok sokak számára segítettek derűsebbé, boldogabbá tenni az ünnepeket.
Köszönjük szépen Képviselő úr segítségét!
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

Ismét új évre virradtunk. Olyan ez, mintha sosem érne véget
egy esztendő. Nem tudom, ki hogyan érzi, de számomra úgy
tűnik, mintha csak mennének, jönnének a napok, elvész
ugyan a rossz, de a jó is, hiszen az idő magával sodorja
mindazt, amit fel sem tudunk tán dolgozni. Mi meg itt állunk
s várakozunk.
De ne csak álljunk és várakozzunk! Annyi sok szépség
rejlik a világban, hogy egy élet is kevés a felfedezésére. S itt
most nem kisvasutakra gondolok s az üresen kongó gigaépítményekre. Sokkal inkább azokra az értékekre, amik körülvesznek bennünket. Lehet ez egy-egy ősrégi fa, amelynek
törzsébe néhányan belekarcolták múlhatatlan szerelmük jeleként kézjegyüket. Vagy ott egy-egy útmenti kereszt, amely
arra figyelmeztet, hogy kalapot emeljünk…
Erről eszembe jut: amikor gyerekkoromban autóval mentünk valahová (bárhová), útközben nagymamám minden
egyes út menti kereszt láttán keresztet vetett, s elmormolta:
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mama hatalmas hitéről már
sokat írtam, de így, az esztendő elején megint csak vele hozakodom elő. Hiszem, hogy az általa vallott értékrend nem
merült még feledésbe. Tudom, sokak nagymamája érzett így,
s ez máris közösséget teremt. Csak meg kell találnunk a kapaszkodókat. Amint lehet. Minél előbb.
Ha a vírusveszély csillapodik, s újra kinyithat a könyvtár,
remélhetőleg ismét szervezhetünk igazi lélekemelő közösségi
programokat, amelyek segítenek túl- és átélni a mindennapokat, s talán segítenek abban is, hogy a helyi közösséget összekovácsolják. A tervek már megszülettek, a megvalósítás kérdéses még, de úgy vélem, semmi nem lehet akadály. Előttünk
áll 2021, s mi megyünk tovább az úton. Ehhez kérjük olvasóink támogatását, szeretetét. Minden észrevételt, ötletet
szívesen fogadunk.
Az esztendő kezdetén szeretettel ajánlom figyelmükbe
József Attila örökérvényű sorait: „Az én vezérem bensőmből
vezérel! / Emberek, nem vadak – / elmék vagyunk! Szivünk,
mig vágyat érlel, / nem kartoték-adat. / Jöjj el, szabadság! Te
szülj nekem rendet, / jó szóval oktasd, játszani is engedd /
szép, komoly fiadat!”.
Áldott, békés új esztendőt kívánok mindenkinek!

Gajdó Ágnes

Facebook: Ráckeresztúr Község Önkormányzat hivatalos oldala
Karácsonyi kvízjáték
A decemberi Ráckeresztúri Hírmondóban megjelent kvíz
helyes megfejtése: B, C, A, B, C, A, B, C, A, A

EGY PERC GONDOLAT –
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN

„Jegyezd meg: azt, ami
Többen beküldték a megfejtést, a sorsoláson öt játékosnak legegyszerűbben s legtermészetesben vezet célra,
kedvezett a szerencse.
kitalálni kevés ember dolga.
A nyertesek:
Az emberek legnagyobb
Herkli Istvánné, Király Ibolya, Mikó-Baráthné
része saját fejével nem
Rácz Ágnes, Palagyi Zita, Varga Petra
gondolkozik; s régi állásáNyereményük egy-egy Ráckeresztúr címerét ábrázoló toll ból annál kevésbé mozdul ki saját akaratánál fogva.
és hűtőmágnes.
A sokaságot szokás és előítéletek tartják fogva; s
Köszönjük a részvételt valamennyi játékosnak, és azoktól megszabadulni a lélek restsége nehezen
gratulálunk a nyerteseknek.
engedi.”
(Kölcsey Ferenc)
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Január 1.: száz éve született dr. Kapócs Ferenc
Január 25.: a magyar kultúra napja alkalmából színielőadás
az iskola aulájában
Február 14., 26.: farsang az iskolában
Márciusra megszépült a sportcsarnok, PVC sportparketta
lett a régi kopott padló helyett
Március 1.: a XXVII. Fejér Megyei Kor-Társ Nyugdíjas Ki
mit tud?-on Székesfehérváron a zsűri oklevéllel ismerte el a
Darázsderék produkcióját
Március közepe: Petőfi-hét az iskolában
Március 11-én országos veszélyhelyzetet hirdettek ki a
koronavírus-járvány miatt – a „maradj otthon!” időszak
kezdete
Március 13.: rendhagyó ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Hősök kertjében álló emlékműnél
Áprilisban a barokk Szentháromság-szobor bekerült a
Fejér Megyei Értéktárba
Áprilisban megérkeztek gólyáink, Timi és Misi
Április–augusztus folyamán a Magyar Falu programban
nyert pályázati támogatásnak köszönhetően megújult az
egészségház tetőszerkezete, megtörtént a nyílászárók
cseréje
Április 11.: a Posztolj verset az utcára! akció karanténváltozata
Május 14., 15: Közösségek Hete – Keresztúr képekben;
Értékmérő – online programok
Május 22.: négy új értékkel bővült a települési értéktár:
dr. Kapócs Ferenc életműve; MRE KIMM Drogterápiás
Otthona; Petheő Dénes publicisztikai tevékenysége; Király
Antal citerakészítő tevékenysége
Május 30.: hősök napja – online ünnepi megemlékezés
(keresztúri katonák fotóiból készült videó)
Májusban az óvodások birtokba vették a Magyar Falu
programban nyert fészekhintákat
Június 4.: megemlékezés a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulójáról
Június 12.: a nagycsoportosok búcsúzása az óvodában;
Gyurcsányiné Gyetvai Katalin óvodapedagógus Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet kapott
Június 13.: rendhagyó ballagás az általános iskolában – a
Falunk Diákja címet Garai Hanna és Furján Fanni kapta;
Fekete Éva testnevelő tanár és Takácsné Pergel Éva tanító
több évtizedes munkáját Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismerték el
Június 19.: az idén született gólyafiókák – Május, Mázli,
Manó – gyűrűzése
Június utolsó vasárnapján Virágot egy mosolyért! akció
Szigeti Kata szervezésében
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Július 1.: Németh Éva orvosi asszisztens negyven éven át
lelkiismeretesen végzett munkáját Ráckeresztúremlékplakettel ismerte el s köszönte meg az önkormányzat
Július 11.: a XXI. kézi aratóversenyen Balmazújvárosban 3.
helyezett lett a ráckeresztúri csapat: Radócz József, Kertész
Sándorné, Lukács Istvánné
Augusztusban megújult a védőnői szolgálat helyisége, s az
óvodában is tisztasági festés történt – mindkét helyszínen
lelkes fiatalok dolgoztak
Augusztus 20.: ünnepi szentmise és kenyérszentelés a
templomban
Augusztus végén az önkormányzat jövedelemhatártól
függetlenül nyújtott óvoda- és iskolakezdési támogatást a
családoknak
Szeptember 2.: rendhagyó tanévnyitó ünnepség
Szeptember 19.: II. Csülökfőzőverseny és Pálinkafesztivál
a tornacsarnoknál
Szeptember 21.: a Ráckeresztúri Települési Értéktár újabb
két elemmel bővült, bekerült az értéktárba a 48–56-os
emlékmű és Tóthné Bányai Márta papírcsipkepergamencsipke-készítő alkotótevékenysége
Október elején a szépkorúak köszöntése az idősek világnapja alkalmából
Október 5–11.: Országos Könyvtári Napok – Barangolás a
múltban (online rendezvény); Ki tud többet a könyvtárról? Totó;
Írj mesét Kertész Erzsivel! – eredményhirdetés
Október 17.: emlékezés a száz éve született dr. Kapócs
Ferencre, melyet két fia, Gábor és Imre szervezett Ráckeresztúron és Százhalombattán
Október 22.: rendhagyó megemlékezés és koszorúzás a
Hősök kertjében álló emlékműnél
Októberben érkezett a hír: az önkormányzat a Magyar Falu
programban 25,7 millió forintot nyert az óvoda energetikai
fejlesztésére és 4,1 milliót a temető infrastrukturális fejlesztésére
November elejétől megváltozott a forgalmi rend a temetőnél, a Kocsy-Mayer utcában
Novemberben tartották az elsőáldozást a templomban
Novemberben az óvoda elnyerte a Madárbarát óvoda címet
November 4-én újra kihirdették országosan a veszélyhelyzetet, korlátozó intézkedéseket vezettek be
Az adventi időszakban Hozz egy díszt! Ünnepeljünk együtt!
akció az önkormányzat ablakán lévő fenyőfánál, valamint
Világító adventi kalendárium akció a település több pontján
December 5.: piros kisbusszal házhoz ment a Mikulás
(Radócz Barna, Szabó József és segítőik)
December 11-én érkezett a hivatalos értesítés, hogy
Auguszta 26 története bekerült a Fejér Megyei Értéktárba
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Keresztúr hőse
Muránszki Mihályné ötletét valósították meg sokan, akik egytől
egyig megérdemlik a Keresztúr
hőse kitüntető címet. Radócz
Barna és a Nagy János vezette
Szív Csücske Alapítvány felkarolta az adománygyűjtő akciót.
Megszervezték, hogy hat helyszínen (Kovács vegyesbolt,
KreNa bolt, Csabi bolt, Édenkert zöldséges, Fesztfood büfé, Roxána virágbolt) is elhelyezhessék a
perselyeket, s az összegyűlt adományból karácsony előtt hatvan fő részére
meleg ételt, valamint tartós élelmiszereket (olajat, lisztet, tésztát, konzervet) tartalmazó csomagot adhassanak. Mintegy százhatvanhétezer forint
jött össze a lakossági adományokból. A meleg ételt a Rácmenza Kft. készítette, a vásárlásban Póka Noémi és Herkli Istvánné segített.

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk megköszöni mindenkinek, aki anyagilag támogatta ezt a nemes ügyet. Így nélkülöző családok, idős nénik asztalára
tudtunk meleg ételt és tartós élelmiszert tenni.
166 650 forintot sikerült összegyűjteni, amiből igen gazdagon sikerült bevásárolni, kellemes karácsonyt teremteni nagyon sok
családnak Ráckeresztúron. Szeretném KIEMELNI, és nagyon fontosnak tartom, és kimondom: EZ EGY NAGY ÖSSZEFOGÁSNAK KÖSZÖNHETŐ.
Sok ember adakozott, szemünkben ti vagytok a hősök! És akik ma tőlünk kaptak, nektek köszönik!!! Ez nagyon szép és hasznos megmozdulás, összefogás volt. Köszönjük, hogy a tervezett adagnál is jóval többet tudtunk letenni az asztalokra.
Köszönet a boltoknak, ahol kitehettük a gyűjtődobozokat. Külön köszönet a személyes segítségért Póka Noéminek, Herkliné Marikának, Muránszki Mihálynénak. Köszönjük a Rácmenzának a meleg ételeket.
Köszönet mindenkinek még egyszer mindenért, minden egyes forintért.
Radócz Barna és a Szív Csücske Alapítvány

Jótékonysági betlehemi futás
A Magyarországi Református Egyház
Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója több
mint harminc éve jött létre, a misszió
motorja Erdős Eszter lelkész. Ráckeresztúron jelenleg két külön helyszínen
foglalkoznak szenvedélybetegekkel, idén
azonban a koronavírus-veszély miatt a
létesítmények fenntartása még több terhet jelent, az intézmények mindennapi
fenntartása került veszélybe. Mint Eszter
elmondta, ezért kezdeményeztek adománygyűjtő akciót s a jótékonysági betlehemi futást, amelyet a gyülekezési tilalom miatt csak szűk körben, az otthon
udvarán rendeztek meg.
Gresó Lénárdtól, a drogterápiás otthon stratégiai munkatársától megtudtuk, hogy a Magyarországon még kevésbé
ismert követes adománygyűjtést választották, ami azt jelenti, hogy egy-egy jótékonysági nagykövet gyűjt az otthon
javára adományokat barátaitól, ismerőseitől. Még hozzá úgy, hogy ő maga vállal valamit, tesz valamilyen felajánlást.
„Valójában nem a vállalás nagysága, hanem a jó ügy képviselete a lényeg. Van, aki futóverseny szervezését, más a
súlyfeleslege leadását vállalja, megint más azt, hogy üzeneteket továbbít a bentlakóknak” – magyarázta Lénárd a gyűjtés lényegét. Erdős Eszter, az otthon vezetője például azt vállalta, hogy angyalnak öltözve lefut a vállalkozó kedvű
kliensekkel együtt egy kilométert, holott nagyon régen futott már, nincs edzésben.
A futásra karácsony előtt, december 19-én került sor, ám már tíz nappal előtte megjelentek a facebookon Eszter
különféle posztjai, melyekben fölidézte a múltat, megtérését, szolgálatának lényegét, s melyekben adakozásra biztatott. „A rovott múlt máshol hátrány lehet, nálunk viszont előny, mert a sebeinkkel segítünk” – írta december 15-én.
A betlehemi futás és az adománygyűjtő akció jól sikerült – összegzett Lénárd, akitől azt is megtudtuk, hogy egymillió-kétszázezer forint gyűlt össze. Ez nagy segítség a drogterápiás otthonnak, amelynek dolgozói mindenkinek
szeretnének segíteni, aki hozzájuk fordul, s szeretnék megadni az esélyt a szermentes életre.
Az eseményről a Duna Televízió a Református Magazin című műsorban számolt be.

GÁ; fotó: Református Magazin
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AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK – INTERJÚ DR. SZAKMÁNY TAMÁSSAL
Szakmány Tamás, Walesben élő orvosprofesszor hihetetlen energiával, lehetetlent nem ismerve gyógyít,
és mindig a fejlődést tartja szem előtt. Munkája elismeréseként II. Erzsébet királynő a Brit Birodalmi Rend
tagjainak sorába emelte. Nagyszülei Ráckeresztúron
éltek, szülei itt nőttek fel, gyerekkorában ő maga is
sokszor megfordult településünkön. Megkértük,
meséljen az életéről, hivatásáról, családjáról, ráckeresztúri emlékeiről. Ő – rengeteg elfoglaltsága mellett
– készséggel állt a Ráckeresztúri Hírmondó rendelkezésére.
– Tamás! Mindenekelőtt gratulálok a kitüntetésedhez!
Kérlek, meséld el, hogyan választottad az orvosi hivatást? Hol tanultál, hova jártál iskolába?
– Köszönöm szépen! Százhalombattán jártam általános
iskolába, és már itt a biológia és kémia felé fordult az érdeklődésem, annak ellenére, hogy matematikatagozatos

révén a számokat is nagyon szerettem. Mivel tudtam,
hogy valamilyen reál irányban szeretnék majd továbbtanulni, olyan gimnáziumot kerestem, ami ezekben erős. Az
érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumnál nem is találhattam
volna jobbat!
– Kik azok az emberek, akik a legnagyobb hatással
voltak rád, hogy idáig eljutottál?
– Két meghatározó tanáromnak köszönhetem azt, hogy
elindultam az orvosi pályán: dr Szerényi Gábornak, aki
biológiát és Tiringerné Bencsik Margitnak, aki kémiát tanított. Bár sokáig kacérkodtam az állatorvosi egyetem gondolatával a pécsi felvételi előkészítők megerősítették bennem az elhatározást, hogy mégis inkább az emberek gyógyítása felé forduljak. Az egyetemen nagyon korán megtetszett az intenzív terápia nehéz, de izgalmas világa. Harmadéves medikusként kezdtem el klinikai kutatással foglalkozni prof. Molnár Zsolt irányításával, aki akkoriban érkezett haza Liverpoolból. Az egyetem elvégzése után nála
voltam PhD-hallgató. Az ő szellemisége, segítsége és

kitartása máig tartó barátságban és munkakapcsolatban
testesül meg. Elsősorban neki köszönhetem azt, hogy
elindultam a klinikai kutatás rögös útján.
– Fiatalabb korodban néptáncoltál. Ez milyen hatással
volt a későbbi életedre? Milyen emlékeket őrzöl erről
az időszakról? Jelenleg van kapcsolatod a néptánccal?
– A mai napig nagy szeretettel gondolok vissza a Forrásban eltöltött több, mint tíz évre. Igazi barátságok születtek,
melyek közül néhány a mai napig kitart. Bár itt, Walesben
nincs alkalmam gyakorolni, a magyar népzene továbbra is
felbukkan a lejátszási listámon.
– Milyen utat jártál be orvosként? Mik karriered főbb
állomásai?
– Pécsett végeztem az egyetemen, majd utána villámgyorsan megszereztem a doktori (PhD) fokozatot. Bekerültem
a rezidensképzésbe, és 2004 nyarán lehetőségem nyílt
arra, hogy Liverpoolban, az ottani egyetemi klinikán töltsek
el időt, megismerve a brit szakképzést. Két és fél év elteltével szakvizsgát tettem mint aneszteziológus
és intenzív terápiás szakorvos, majd
megszereztem az európai szakképesítéseket is. Mivel a fő érdeklődési területem az intenzív terápia, ilyen
irányú állásokat kerestem. 2008-ban
kerültem Walesbe, ahol egy megyei
kórház intenzív osztályának a vezetését vettem át. Ekkor kapcsolódtam
be ismét a klinikai kutatásokba, és
kezdtem kialakítani azt a csapatot
és kapcsolatrendszert, ami a mai
napig kísér. 2015-ben munkahelyet
váltottam, és azóta az Aneurin Bevan-ról, a Nemzeti Egészségügyi
Szolgálat (NHS) megalapítójáról elnevezett regionális ellátórendszer kórházaiban dolgozom. Emellett az elmúlt öt
évben a walesi intenzív terápiás hálózat klinikai vezetője
voltam, illetve a cardiffi egyetemen töltöttem be különböző
kutatásvezetői és tudományos posztokat. Jelenleg a klinikai munka mellett, melyet november közepe óta a vadonatúj Grange University Hospitalban (Grange Egyetemi
Oktatókórház) látok el, a cardiffi egyetem meghívott professzora vagyok, illetve az én feladatom az egész Walesre
kiterjedő és minden intenzív osztályon bevezetésre kerülő
új elektronikus információs rendszer megtervezése és
implementációja.
– Mit jelent és mivel jár számodra ez a kitüntetés?
– A Member of the British Empire (A Brit Birodalmi Lovagrend tagja) kitüntetést általában egy élet munkájának az
elismeréseként szokták odaítélni. Ezért is fantasztikus,
hogy méltónak találtak erre! A legkézzelfoghatóbb változás, hogy a nevem mögött büszkén viselhetem az MBE
betűket. Ettől függetlenül továbbra is ugyanúgy kell bejárni
dolgozni!
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– Mesélj kicsit a családodról!
– Feleségemmel, Orsival – aki szintén orvos – két gyermeket nevelünk. A tizennégy éves Bence fiunk a jó tanulmányi eredmények mellett ígéretes sakkozó. A tízéves
Brigitta érdeklődése sokkal inkább a zene, tánc és színpadi mesterségek felé fordult, így sok különböző hatásnak
vagyunk kitéve.
– Mivel töltöd szívesen a szabadidődet?
– Két, „veszélyes sportnak” tartott hobbim van. Az egyik a
mélytengeri búvárkodás, melyet már több, mint egy évtizede űzök. A víz alatt teljes kikapcsolódásban van részem,
ott nincs mobiltelefon, zoom vagy WhatsApp, csak magamra, a búvártársra és a hajóroncsra na meg az élővilágra kell koncentrálni. A másik hobbi úgymond kényszerből
jött: néhány éve úgy alakult, hogy egyszerűbb volt két keréken munkába járni, és azóta is a motorom a leggyakrabban használt közlekedési eszköz. Büszkén mondhatom,
hogy tavaly megszereztem a polgári viszonylatban legmagasabb szintű képesítést, ami után a rendőrmotoros oktatók viccesen felajánlották, hogy beléphetek hozzájuk, ha
meguntam az orvoskodást.
– Gyerekkorodban gyakran megfordultál Ráckeresztúron. Milyen emlékeid vannak?
– Nagyszüleim és a tágabb rokonság Keresztúron élt. Mindig nagyon szívesen látogattam ide. Rengeteg nyarat töltöttem a faluban, és a természet szeretetét itt tanultam
meg igazán.
– Mik a terveid közép- és hosszú távon, a hivatásodban és a magánéletben?
– Az elmúlt évben szerencsésnek mondhatom magam,
hiszen sok korábban közép- vagy hosszú távra tervezett
eredményt sikeresen elértem. A klinikai munkában terveim
között szerepel a tele-ICU, a távgyógyítás alapjainak lerakása és ennek bevezetése Walesben. Bár sokaknak futurisztikusnak tűnik, a munkaszervezés ezen formája már
évtizedes hagyományra tekint vissza az USA-ban. A másik célom, hogy a vendégprofesszori címet valódi katedrára cserélhessem, ennek eléréséhez kemény munkát végzünk a klinikai kutatás terén. A magánéletben szeretném
biztosítani gyermekeimnek a lehető legjobb alapokat, hogy
aztán ők is kiteljesedhessenek választott szakmájukban.
Remélem, hogy emellett jut majd idő újabb elfeledett hajóroncsok felfedezésére és új utak bejárására NagyBritanniában és a világon.
– Mit üzensz az olvasóknak, mit tudsz tanácsolni ebben a pandémiás helyzetben, amivel jelenleg a világ
küzd?
– A világjárványt csak a tudomány és kutatás eredményeinek következetes alkalmazásával tudjuk legyőzni. Az elmúlt tíz hónap alatt fantasztikus eredményeket értünk el,
egy világszintű összefogásnak köszönhetően. Az, hogy
már három, igazoltan biztonságos és effektív vakcina, több
bizonyítottan sikeres kezelési módszer áll a rendelkezésünkre, csak a kutatásokban részt vevő betegek, tudósok
és kutatók tették lehetővé. Tartozunk nekik, illetve magunknak, a családunknak és barátainknak annyival, hogy

ha lehetőség van
rá, akkor beoltatjuk
magunkat (mi már
megtettük!), illetve,
hogy betartjuk a
szociális távolságtartás, maszkviselés és általános
higiéné szabályait.
A vírus nem válogat, de ezekkel az
eszközökkel
a
terjedés meggátolható. Az esetszám
csökkenése pedig
lehetővé
fogja
tenni az egészségügyi ellátórendszernek, hogy ne csak a koronavírusos
betegekkel tudjon foglalkozni.
Köszönjük dr. Szakmány Tamás professzor úrnak,
hogy rendelkezésünkre állt, így olvasóink olyan embertől értesülhettek a világjárvány okozta megbetegedés kezeléséről, aki a frontvonalban küzd a betegek
gyógyulásáért. Érdemes megfogadni a tanácsait! További sikereket kívánunk mind a hivatásában, mind a
magánéletében! Gondoljunk bele, hogy mennyi munka, tanulás, kitartás, befektetett energia, esetenként
lemondás kellett ahhoz, hogy idáig eljuthasson, ezeket
az eredményeket elérje! Az utóbbi napokban, számtalan, a világon ismert vezető médiumnak adott interjút,
és szívesen nyilatkozott lapunknak is. Mindenféle
sztárallűrt nélkülözve tudtunk beszélgetni, a tőle megszokott szerénységgel válaszolt kérdéseinkre, ami
csak a legnagyobbak kiváltsága.
Dienes Gábor

Megkérdeztük Tamás szüleit is
„Tamás szilveszter reggel hívott bennünket, hogy mielőtt
elindul az intenzív osztályra dolgozni, tudassa velünk a hírt.
Azon a reggelen jelent meg a kitüntetettek névsora a Buckingham Palota hivatalos közlönyében. Először nem értettük,
miről van szó, olyan hihetetlennek tűnt. Mikor felocsúdtunk,
kimondhatatlan boldogság és büszkeség töltött el bennünket. Január 2-án, amikor itthon is közzétette a média, nem
győztük a telefonokat kapkodni, az e-maileket és SMS-eket
olvasni. Nagyon jólesett a sok őszinte gratuláció.
A járvány kitörése óta hetente-kéthetente skype-on vagy
viberen tartjuk Tamással és családjával a kapcsolatot.
Nyáron két hétre sikerült unokáinknak és édesanyjuknak
hazajönni. Tamás pontosan egy éve volt itthon, azóta nem
találkoztunk vele. Fiunk véleménye szerint ősznél előbb
nincs is erre esély, amíg az átoltottság nem valósul meg” –
írta kérdésünkre
Szakmányné Bilik Mária és Szakmány János
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Eredményes évet zártak

Az önkéntes tűzoltóság működése
2020-ban

A Ráckeresztúri Mosoly Óvodában a járványhelyzet
ellenére kiemelkedő szakmai munka folyt a 2020-as A térségünkben az önkéntes tűzoltói munka iránt érdekévben is, bár számos tervezett program elmaradt.
lődőket fogja össze a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó
Egyesület (Marton ÖTE), mely Ráckeresztúr mellett
Zöld óvoda, madárbarát óvoda – ezeket a címeket hivatalos Martonvásár, Baracska, Gyúró és Tordas településeken,
úton nyerte el az intézmény, ugyanakkor bátran kijelenthetjük: valamint a környező területeken, utakon vesz részt a
gyerekbarát óvoda is. Az ott dolgozók ugyanis arra töreked- tűzoltási és műszaki mentési közfeladat-ellátásban.
nek, hogy a kicsik minél több élményben részesüljenek, hogy
Az elmúlt év nagyon aktív, de az előzetes terveinktől
minél emlékezetesebbé tegyék számukra az oviban töltött teljesen eltérő év volt a tűzoltó egyesület életében. Szánéveket. A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda vezetője, Gáborné dékainkat szinte az élet minden területén felülírták a
Kutasi Katalin a fenntartó, azaz a községi önkormányzat és a koronavírus-járvány hatásai és a védekezéshez kapcsolószülők támogatását is hangsúlyozta, hiszen nélkülük nem dó intézkedések, programjaink nagyrészt elmaradtak, de
tudtak volna előre haladni, a kitűzött célokat elérni. Az önkor- a védekezés új feladatokat és kihívásokat is hozott
mányzat partner minden egyes pályázat benyújtásában, kivi- számunkra.
Változatlanul 59 taggal működünk, közülük 15 tag és
telezésében, így idén például a Magyar Falu programban az
óvoda játszótere két fészekhintával gyarapodott, de várható 6 pártoló tag ráckeresztúri. A tűzoltói szaktevékenység
az épület energetikai felújítása is, azaz megvalósulhat a fűtési végzésére jogosult önkénteseink száma 36, közülük tízen
rendszer korszerűsítése (a radiátorok és a fűtéscsövek teljes élnek Ráckeresztúron. Tagjaink közül 25-en láttak el
készenlétet 2020-ban, összesen 41 024 óra ügyeleti időt
körű cseréje).
teljesítettek tűzoltóink az év folyamán. Ennek 19 százaA szülők segítségével az óvoda épületének tisztasági feslékával járultak hozzá az önkéntes tűzoltóság működésétésére is sor került a nyáron. Sok fiatal a helyben maradásra hez az egyesület munkájából rendszeresen részt vállaló
ösztönző pályázat keretében végzett közösségi munkát, töb- keresztúri tagjaink: Cserna László, Dienes Gábor, Radócz
ben plusz felajánlást is tettek. Számos program persze elma- Barna, Szalay László és Venczkó Tamás.
radt a vírusveszély és a központilag elrendelt korlátozások
Felszereléseink vonatkozásában nagyobb változás
miatt, de az oviban igyekeztek a lehetőségekhez mérten ér- nem történt 2020-ban, de kismértékben bővítettük eszdekessé tenni a mindennapokat, kiemelt figyelmet szentelve közállományunkat. Az egyik tűzoltó gépjárműfecskenaz ünnepekre. Az intézményvezető minden hónapban beszá- dőnk mindig riasztható a martonvásári készenléti helyémolt a Ráckeresztúri Hírmondóban a fontosabb történésekről, ről, míg Ráckeresztúron és Tordason egy-egy személyígy akik olvasták, nem kételkedhetnek abban: minden nehéz- gépjárművet üzemeltetünk.
ség ellenére az elmúlt időszak legkiemelkedőbb évét zárják
idén. Ahogy Gáborné Kutasi Katalin fogalmazott: „– A legjobb
évünk volt ez, mióta idekerültem. Kívül-belül megújultunk,
szakmailag kiemelkedő teljesítményt nyújtottunk. Büszke
vagyok a munkatársaimra, s köszönöm nekik a helytállásukat.
Csak együtt tudtuk mindezt megvalósítani.”
S hogy mi minden történt e furcsa esztendőben a Mosoly
oviban? Az óvodavezető kiemelte, amíg lehetett szakmai
napokon vettek részt, előadásokat hallgattak, képezték magukat. Tavasszal sok növényt kaptak a falubeliektől, facsemetéket, cserjéket, eperpalántákat. Rendezték az óvoda udvarát,
a régi homokozóból például epreskertet alakítottak ki. Az
óvónők salátát, hagymát vetettek; ősszel aztán újabb ágyások készültek lelkes apukák közreműködésével, amelyekbe A tűzoltási és mentési feladatainkat az elmúlt évekhez
fokhagymák és dughagymák kerültek. E projekt az iskolakert- hasonló elkötelezettséggel és felelősséggel végeztük. A
óvodakert pályázathoz kapcsolódva valósult meg. Két óvónő Marton ÖTE szakmai elismertségét az is kifejezi, hogy
esetenként távolabbi káresemények felszámolása érdekéelvégezte a szakmai továbbképzést is, így jövőre még szakben is segítségül hívták egységünket. Áprilisban két alkaszerűbben irányíthatják a kerti munkát, bevonva a kicsiket is lommal vonultunk Budaörsre és egyszer Biatorbágyra
a veteményezés, gazolás, növénygondozás rejtelmeibe.
nagy kiterjedésű erdőtüzekhez, míg szeptemberben ErA gyerekek ezenkívül múzeumpedagógiai foglalkozásokon csiben oltottunk szabadtéri tüzet. Szeptember 5-én részt
vettek részt, zenei tehetséggondozásban részesültek. vettünk a Vál térségében bekövetkezett hőlégbalon balTavasztól a besnyői Szironta együttes tagjai tartottak csen- esethez kapcsolódó felderítési és beavatkozási munkákgettyűfoglalkozásokat, s ősszel megérkeztek az oviba a pá- ban is.
lyázaton nyert hangszerek is. A digitális kompetenciafejleszÖnkéntes tűzoltóságunk kiugróan magas számú tűztés sem maradt el, ehhez tableteket használnak, amiket szin- és káresetnél avatkozott be 2020-ban. 146 tűz- és káreseményhez vonultunk (2019: 107), ebből 80 műszaki mentén pályázaton nyertek.
gá tés és 66 tűzeset volt. 43 alkalommal önállóan (2019: 40),
más tűzoltó egység közreműködése nélkül végeztük fel(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap
adatunkat, ebből 30 műszaki mentés, 13 tűzeset volt.
2020. december 28-i számában.)
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Beavatkozásaink egy része jóval összetettebb és embert próbálóbb volt, mint a korábbi években, számos
komoly káreseménynél és „kemény” helyzetben kellett
helyt állnunk. Volt, amikor az elvégzendő feladat, de
többnyire a káreset körülményei, a helyszínen tapasztaltak
kezelése és feldolgozása jelentett kihívást az elhárításban
részt vevő tagjainknak.
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valamint több szabadban bekövetkezett tűzesetet számoltunk fel. Szerencsére az épületekben bekövetkezett tűzesetek száma továbbra sem magas a területünkön, de
ilyen káresetek is előfordultak (pl. kéménytűz, elektromos
tűz, melléképület). Több esetben vonultunk vezetéksérülés miatt bekövetkezett gázömléshez, valamint szénmonoxid-szivárgásra vonatkozó jelzésre. Az év folyamán
néhány alkalommal több káresethez is kaptunk riasztást
egyidejűleg, melyekre a Marton ÖTE erőit és járműveit
megosztva tudtunk reagálni.
Tűz- és
káresetek
2020-ban

Martonvásár
Baracska
Gyúró
Rácke2020-ban sok súlyos közúti balesethez vonultunk, ahol resztúr
több esetben is beszorult sérültek kimentése volt az egy- Tordas
ségek feladata. Sok balesetnél segítettünk a 7. számú fő- Összesen:

úton, az M6 és M7 autópályán, valamint az Ercsi–Gyúró
között húzódó (6204 és 81108 számú) úton. Csak könynyebb személyi sérüléssel járt, de kiemelt feladatot jelentett szeptember 27-én egy felborult kamion mentése az
M7 autópályán.

Műszaki
mentés

Tűzeset

Összesen

Önállóan
felszámolva

28

29

57

11

15
18

13
2

28
20

10
10

10

11

21

8

9
80

11
66

20
146

4
43

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulástól és
a Katasztrófavédelemtől érkező támogatások biztosítják
az önkéntes tűzoltóság éves működéséhez szükséges források nagy részét. 2020-ban a Katasztrófavédelem két
pályázatán is sikerrel szerepeltünk: az önkéntes tűzoltó
egyesületek részére kiírt pályázaton a maximális 1 millió
100 ezer forint mértékű támogatásban részesültünk, míg
önkéntes mentőszervezetként – mint a Martonvásár Járási Mentőcsoport tagja – terepjáró gépjárművünk üzemeltetéséhez nyertünk hozzájárulást.
2020-ban első ízben fogadhattuk a személyi jövedelemadó 1%-ának felhasználására irányuló felajánlásokat,
melynek keretében közel 390 ezer forintot utalt ki a NAV
egyesületünknek.
Büszkék vagyunk önkénteseink munkájára, és köszönjük mindenkinek, aki hozzájárul ahhoz, hogy segíthetünk!

Amennyiben kíváncsi, hogy mivel is foglalkozik a
Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület, kövesse
A viharos időjárás miatt az útra, háztetőkre, elektromos Facebook-oldalunkat, vagy látogassa meg szervezevezetékekre dőlt, illetőleg azokat veszélyeztető fák eltávo- tünk honlapját: tuzoltosag.martonvasar.hu.
lítása, valamint az eső által elöntött épületekből történő
vízeltávolítás is gyakran feladatunk. Ezt végeztük a június
Dr. Pimper László
14-i gyúrói villámárvíz után is: egységünk három gépjára Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
művel több mint egy tucat helyszínen avatkozott be.
A tűzesetek közül két eseménytípus emelhető ki: több (Az összefoglaló második részét februári lapszámunkban olvashatgépjármű tüzét oltottuk működési területünk úthálózatán, ják. – a szerk.)
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SZAMURÁJ 07 KFT.

AKCIÓK
2000 forinttól!

AKCIÓS
ESZKÖZCSOMAGOK
SZERELÉSSEL
MÁR 80 000 Ft-tól!
06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723
www.szamuraj07.hu
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 a 06-20/405-8315-ös telefonszámon vagy
a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail-címen.

(HULLADÉKSZÁLLÍTÁS)
Ügyfélszolgálat címe: 2451 Ercsi, Rákóczi út 80.

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
Telefon: 06-25/436-535
E-mail: dunanett@dunanett.hu
Honlap: www.dunanett.hu
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– even worse – injured. Compared to other group fitness classes, indoor cardio cycling (also called spinning) is also a little
harder to pick up when trying it for the first time. Follow these
A cikksorozat befejezéséül a Euroexam nyelvvizsga feladatsorá- rules to know what you should never do in an indoor cycling
ba nyerhetünk röpke betekintést. Nézzük meg, miért is érdemes class.
ezt a vizsgatípust választani:
● Komplex, egynyelvű vizsgaként 4 készséget tesztelnek, me- Paragraph 2
As a rule, be on time for any fitness class, but more so if you
lyek az olvasásértés (Reading), az íráskészség (Writing), a hallás utáni értés (Listening) és a beszédkészség (Speaking), így plan on riding. Most gyms require students to register ahead of
külön nyelvtant tesztelő résszel nem lesz dolgunk. Ez nagy se- time (either online or using a sign-up sheet) as they usually have
gítség azon vizsgázóknak, akik kevésbé magabiztosak a nyelv a limited number of bikes. If you show up late, chances are the
bike you registered for will be taken, or, if you did not sign up at
ezen területén.
all, the class will be full.
● Az egyik legkiválóbb, legeredményesebb nyelvvizsgaközpont,
amely modern gondolkodásmódjának, közvetlen kommunikáció- Paragraph 3
jának köszönhető. A legtöbb tájékoztatást ez a vizsgaközpont As one size doesn’t fit all, and the person who was on the bike
nyújtja a vizsgázóknak, mely nemcsak a részletes honlapon previously may have been much taller or heavier than you, do
található meg, de mindenképp érdemes felkeresni a facebook not forget to adjust the bike to suit your body to avoid injuries
oldalukat, youtube csa- and to ensure a comfortable ride.
tornájukat,
ezenkívül Paragraph 4
pedig ingyenes előadá- Bring one towel to wipe up sweat and another to place on your
sokat is rendszeresen handlebars to avoid any slipping and sliding. Water is essential,
tartanak. Ezen előadá- too. As indoor cardio cycling is a calorie-torching workout that
sok korábban személyesen voltak látogathatóak, a vírushelyzet- often focuses on intervals, you will find that a few sips of healthy
re való tekintettel pedig online elérhetők.
liquid during class can make all the difference.
● Biztonságos online vizsga: a euroexam vizsgaközpont elsőGere-Horváth Nikolett
ként vezette be az online vizsgázási lehetőséget a vírushelyzet
angol nyelvvizsgabiztos, magántanár
kialakulásakor, így nem kell attól tartanunk, hogy a zsúfolt vizsgateremben megfertőződünk. Az online vizsgához speciális
ÚTRAVALÓ ÜZENET
eszköz beszerzésére nincsen szükség, internetkapcsolat, szá„–
Akkor mit tegyen az ember, ha sajnálatot érez egy
mítógép és mobiltelefon elegendő az otthoni vizsgatermünk
másik
ember iránt?
berendezéséhez. Az online vizsgára való jelentkezés határideje
–
Hagyja
őt ott, ahol a helye van... Isten kezében.
jóval rövidebb, így ha esetlegesen lecsúsztunk a személyes
vizsgáról, nem kell várnunk egy-két hónapot a következő idő- – Ez nagyon szigorúan és nyersen hangzik.
– Közel sem olyan veszélyes, mint engedni a felszínes
pontig.
● Természetesen a személyes vizsga kedvelőinek továbbra is sajnálatnak.”
(Agatha Christie)
elérhető a „normál” vizsgázási mód. A központ a hatályos szabályok szigorú betartását kéri a vizsgázóktól és vizsgáztató
kollegáktól egyaránt.
● Azonos esélyek a vizsgán: azon vizsgázóknak, akik igazoltan
diszlexiával vagy diszgráfiával küzdenek, vagy látássérültek,
hallássérültek, a vizsgaközpont egyéni elbírálás alapján egyedi
formátumú vizsgafeladatsort, többletidőt biztosít. Ennek részletes feltételei a www.euroexam.org oldalon megtalálhatók.
Végül pedig következzen egy olvasásértést tesztelő feladat,
mely megegyezik a vizsgán található három feladattípus egyikével. A megoldás során, mint ahogy a teljes vizsgán is, szótár
használható. Jó munkát kívánok!
Euroexam – Reading – Task 1
Paragraph Heading
You will read an article about spinning.
Match each paragraph to the correct heading.
There are two paragraph headings that you DO NOT need.

Tudnivalók a nyelvvizsgáról III.
Angol próbavizsga-részlet

Headings:
Do not arrive to class late
Do not come without a bottle of water and towel
Importance of consuming enough liquid
Do not hop on the bike as it is
Learn more about spinning
How to adjust the bike
Paragraph 1
Indoor cycling classes are an amazing cardio workout, but if you
don’t know what you are doing, you will walk away frustrated or
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Újabb helyi érték a
megyei értékek között

(Folytatás az 1. oldalról)
Auguszta 26 történetét felidézve szólni kell Gunda
Mihály elismert tehenészeti szakember munkásságáról is, akit Dreher Antal szerződtetett martonvásári uradalmába. Gunda Mihály az 1920-ban újjáalakuló Tejellenőrző Egyesület II. körzetének tejgazdasági ellenőre volt. Fia, a híres Herder-díjas
néprajztudós, Gunda Béla is megemlékezett a rekorder tehénről: gyakran együtt mosták, tisztították Augusztát annak gondozójával, az albán szárPátkai Péter agrármérnök is tevékenyen részt vett,
amit ezúton is köszönök. Istvánfalvi Miklós, a Tej
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke, a
Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. elnök-igazgatója
támogatói nyilatkozatában azt írta: „…Auguszta
teljesítménye saját korában csodálatot és elismerést váltott ki hazai és nemzetközi viszonylatban,
szakmai és szakmán kívüli körökben egyaránt. Teljesítménye hírnevet és megbecsülést szerzett a magyar állattenyésztésnek, és dicsőséget jelentett a
szakmában dolgozó embereknek. A szobor

mazású Gyurisits Risztóval. Ahogy a korabeli sajtóból s visszaemlékezésekből tudjuk, az állat rendkívül érzékeny volt a környezeti változásokra, s igen
odaadó gondoskodást igényelt.

megyei értéktárba történő felvételével egyszerre
emlékeznénk a múlt dicsőségére és egyben kifejeznénk elismerésünket, megbecsülésünket a napjainkban az állattenyésztésben dolgozó szakemberek
számára.”
Auguszta 26 története immár a megyei értéktárat is gazdagítja, s erre mi igazán büszkék
lehetünk.
Kuriózum hogy a rekorder tehénnek 1975-ben
szobrot állítottak Ráckeresztúr-Lászlópusztán, a
tehenészeti telep főbejáratánál. A Kossuth-díjas
szobrászművész, Antal Károly alkotása ma is látható. Auguszta 26-ról még egy szobor készült, ezt a
Magyar Mezőgazdasági Múzeum képzőművészeti
gyűjteményében őrzik: ez egy festett gipsz szobor,
1:5 életnagyságú, készítője Vastagh László.
Auguszta 26 történetének felderítésében fontos
forrásként használtuk Lukács László professzor
több írását, s a javaslat összeállításában

Gajdó Ágnes
(Az írás szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap
2021. január 8-i számában.)

Gondolatébresztő…
„Bárki, aki bármely élőlény életét
értéktelennek tartja, azzal a veszéllyel
néz szembe, hogy előbb vagy utóbb az
emberi életet is értéktelennek fogja tekinteni.”

(Albert Schweitzer)
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13

Új könyvek a könyvtárban

Ha zárva tart a könyvtár…
...akkor sem unatkozunk. Karácsony előtt több kézműves
videóval jelentkeztünk, ha már foglalkozásokat nem tudtunk szervezni. Az újrahasznosítás jegyében papírgurigákból s néhány kellékből előállítható figurák elkészítési módját mutatta be Garainé Máté Andrea. Mikuláskor rénszarvas, karácsony előtt mókus, az esztendő végén hóember
készült. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek köszönhetően kézműves kellékeket is kaptunk, így a kreppés színes papírt, a zseníliadrótot, a mozgó szemeket vagy
épp a filctollakat nem kellett külön beszerezni. A videók
fölkerültek a könyvtár Facebook-oldalára, és letölthetők a
youtube-ról is:
www.youtube.com/watch?v=4IzB9xFFX9E&t=20s
www.youtube.com/watch?v=yj_ABqYmp2s
www.youtube.com/watch?v=Qp3gTKPUze0
A kézműveskedés mellett rendszeresek a nyereményjátékok is, melyeket ezúttal online, a könyvtár facebookoldalán, a település honlapján és a helyi újságban népszerűsítünk. Ősszel a nagy földrajzi felfedezések volt a téma
annak apropóján, hogy Magellán ötszáz évvel ezelőtt érte
el a Csendes-óceánt. Decemberben Ludwig van Beethoven születésének kétszázötvenedik évfordulóján a zeneszerző életéről szóló totót tölthettek ki az érdeklődők. E
kettőt Horváth Enikő állította össze,
köszönjük munkáját.
A tavalyi év utolsó könyvtári
programján tíz kérdésből álló karácsonyi krimikvíz várta az olvasókat,
melynek helyes megfejtői közül öten
Alekszandra Marinyina nemrég
megjelent, A szóművész című regényét nyerhették meg, mely az Orosz
krimik sorozat legújabb kötete. A
szerencsés nyertesek: Csáp
Mónika, Elek Katalin, Herkli Istvánné, Mózsik Viktória,
Szabóné dr. Kántor Szilvia.
Januárban elsősorban a gyerekeknek szóló játékok
várhatók, ugyanis a kényszerű zárvatartás idején a kisebbekkel kevesebbet találkoztunk, s igencsak hiányoljuk
őket.
GÁ

King, S.: Az intézet
Murakami Haruki: 1Q84 1–2.
Leitner, M.: Elisabeth, a Hitler-lány
Siegel, D.: A szülői jelenlét ereje
Gregory, P.: A füvesasszony
Gavalda, A.: 35 kiló remény
Hoover, C.: Verity
Halls, S.: Familiárisok
Backman, F.: Hétköznapi szorongások
Moccia, F.: Ezer éjszaka nélküled
Douglas, M.: Mindhunter
Brown, B.: A szárd szikla
Mazzantini, M.: Újjászületés
Matzen, R.: A holland lány
MacKenzie, J.: Kézikönyv mérgező
emberekhez
Galidi, R.: Az autista és a postagalamb
Adler-Olsen, J.: A 2117. áldozat
Gaiman, N.: A temető könyve
Berry, S.: A varsói protokoll
Shakespeare, W.: Hogyne szeretnélek!
Tittel Kinga: A Duna kincsei
101 csoda
Maros Edit: Bonyolult egy csaj
Király Anikó: Semmi pánik!
Boldizsár Ildikó: A fiú, aki Varjúvárról
álmodott
Gingalló. Magyar népmesék óvodáskortól
Lőrinc László: 25 szelfi a török korból
Képes enciklopédia gyerekeknek
Fiala Borcsa: Balatoni nyomozás

Kedves Olvasóink!
A korlátozó intézkedéseket február 1-jéig meghosszabbították, így a könyvtár sem nyithat még ki.
Januártól szerdánként 10 és 14 óra között be tudják hozni a könyvtárba a lejárt határidejű könyveket. A kölcsönzés egyelőre csak úgy lehetséges, ha
előre leadják cím szerint a kérésüket telefonon
vagy e-mailben, s szerdánként el tudják vinni a kért
köteteket. A katalógusban ellenőrizhetik, hogy egyegy könyv megvan-e az állományunkban. A katalógus a következő címen érhető el: http://
tlwww.vmk.hu/tlwww/ -- Itt a Hatáskörnél lehet
kiválasztani a települést.
A kényszerű zárvatartás idején is igyekszünk értékes olvasnivalókkal szolgálni, kérjük, kövessék
facebook-oldalunkat:
KÖZSÉGI KÖNYVTÁR, RÁCKERESZTÚR.
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Tészta, tészta, tészta
Legyen olyan az életed, mint a spagetti: hosszú és egyenes. Ha így
nézzük, az élet körforgásába a tészta szervesen beletartozik, sőt szimbolizálja is azt. Gabona és víz elegye, amely aztán táplálja az embert,
beteljesíti azt a feladatát, amelyre hivatott. Vita van arról,
melyik nép hogyan, milyen módon találta ki ezt a méltán
állíthatjuk, zseniális élelmiszert. Kínai rizslisztből vagy a
japán udon hajdinából, esetleg a legtöbbet emlegetett
olasz tészta az első a világtörténelemben, durumbúzából
gyúrva? Talán sosem derül ki. Mindenesetre mi, magyarok
is nagyon szeretjük, és gyakran kerül az asztalunkra. Ma
már el vagyunk kényeztetve, hiszen a boltok polcain hihetetlen a választék, csak győzzük venni, enni. Van tojásos,
színes, betű formájú, gluténmentes, teljes kiőrlésű. Nem
sorolom. Azok, akik egész nap dolgoznak, ezer dolgot kell
intézniük, egy gyors vacsorát készíthetnek a száraz tészták segítségével. Kis fantázia, odafigyelés, és a rémesen
unalmas sajtos-tejfölös tészta új lendületet kap pirított fokhagyma, szalonnadarabok vagy petrezselyemzöld hozzáadásával. Persze, érthető, ha a karantén alatt ez lett az
egyik legtöbbet készülő étel, de fel lehet dobni, minimális
energia és idő ráfordításával. A nagyszüleim cirka negyven évvel ezelőtt beruháztak egy olasz tésztanyújtó kézi
készülékbe, amit a mai napig tudok használni. Néha, ha
különlegesen jó tésztaételt akarok az asztalra tenni, bizony nekiállok meggyúrni magam a tésztát. Fél kiló liszt,
két jófajta tojás, só és kicsi víz. Ahogy mondani szokták,
amennyit felvesz. Szépen gyúrható, nem ragacsos, és
viszonylag kemény tésztát kell kapnunk. Ekkor lesz nagy
segítség a tésztanyújtó. A legjobb káposztás vagy krumplis és persze túrós tészta bizony gyúrt tésztából készül.
Ezt utána kiválóan le is lehet pirítani egy arra alkalmas
serpenyőben. Habár ezek az ételek a „semmi extra” lebecsmérlő kategóriába esnek, és gyakori vendégek a kollégiumok, iskolai étkezdék étlapján, de kifejezetten élvezetes, finom étel is lehet belőlük, ha megadjuk nekik a kellő
tiszteletet és a megfelelő alapot. Arról nem érdemes vitatkozni, hogy kocka, szélesmetélt, lebbencs alakú legyen,
de a friss vagy akár szárított, de házi készítésű tészta mindenképp megéri a fáradságot, ha rászánjuk.
Spagettin sok gyerek felnőtt már, talán az alakja miatt
annyira népszerű a kicsik körében. Nálunk sok évig csak
csupaszon fogyott el, most már az én kedvencem, a fok-

hagymás-paradicsomos is lecsúszik. Két gerezd fokhagyma olívaolajon, erre öntöm a sűrű paradicsomszószt, só,
cukor, friss bazsalikom. Ennyi az alap. Ezt persze lehet
cifrázni, néha érdemes is, olajbogyó, chili, pirított gomba,
sonka is kerülhet bele. Akár mindezek egyszerre. A pont
az i-re a parmezán, amiből mivel nagyon kevés is elég,
talán még nem kell rá luxuscikként gondolni, sokáig eláll,
ha egy légmentes dobozban tároljuk felbontás után.
Egy szintén viszonylag gyors és ismeretlen feltétet szeretnék most idecitálni, hátha vannak olyan merészek, hogy
ki is próbálják. Sült paprika, lehetőleg kápia szükséges
hozzá, mert az megsütve egészen édesre karamellizálódik. Tepsiben egymás mellé tesszük a paprikákat és egy
fej fokhagymát,
és addig sütjük,
míg a paprika
héja
kissé
megfeketedik,
amit érdemes
akkor készíteni,
ha egyébként
is megy a sütő.
A készre sült
paprikát légmentesen lefedve hűtjük ki,
így
könnyen
eltávolíthatjuk
vékony héját Krumplis laska
(és a magházat). A fokhagyma héját is eltávolítjuk, de krémesre sült állaga miatt könnyen ki lehet belőle nyomkodni.
Apróbb darabokra vágva a paprika és a fokhagymapép
mehet pici olívaolajra, só, frissen őrölt bors kell még hozzá, végül két deci tejszín, és pár kanálnyi a tészta főzőlevéből, amitől szószt jól el lehet oszlatni a kifőtt tésztán.
Édeskés a fokhagyma és a paprika, no meg a tejszín, enyhén sós is, és persze borsos. Néha, ha éppen úgy tartja
kedvem, csípős paprikát is csempészek bele, egészen
izgalmas ízkavalkád. Szélesmetélt vagy spagetti lehet a
társa.
Nálunk a másik klasszikus a sonkás tészta, ami szigorúan füstölt főtt csülökből készül, ledarálva. Kocka metélttel összekeverjük, kikent, zsemlemorzsával megszórt jénaiba egyengetjük, a tetején jó sok tejföllel készre pirítjuk.
Savanyúság nagyon ajánlott hozzá. Jó kísérletezést és
étvágyat Önöknek!

Katona Anita

Melyik növény levele látható a képen?
Beküldési határidő: 2021. február 5.
E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com
.
A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!
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Ajánljuk olvasóink figyelmébe a következő elgondolkodtató feladványt is. Ebben az állásban világos két lépésben
A monacói Cercle d’Echecs de Monte-Carlo együttese mattot adhat, ha megtalálja a megfelelő lépéssorrendet.
győzött az online rapid Női Klubcsapatok Európa- Mi lenne világos legjobb lépése?
kupáján. A rajtlistát vezető csapat éltábláján a világranglista második orosz Alekszandra Gorjacskina játszott,
még négy nemzet nagymesternői alkották az együttest.
Két orosz gárda végzett még a dobogón, az UGRA és a
GAMBIT Volgográd. A magyar színeket képviselő Hello
Sakk a hetedik helyen fejezte be szerelését, olimpiai válogatottunk tagjai három mérkőzést nyertek meg, két találkozójuk döntetlennel ért véget, négy meccset vesztettek el. A csapat tagjai: Gara Anita, Papp Petra, Lázárné
Vajda Szidónia, Gara Tícia és Hoang Thanh Trang. Gratulálunk a csapatnak a szép eredményhez!
A másik friss hírünk szintén a hölgyekhez kapcsolódik.
A Nemzetközi Sakkszövetség kiadta az aktuális újévi női
világranglistáját, melyen a játékosaink figyelemre méltó
helyeken szerepelnek. Két sakkozónk is az első százban
van. 58. helyen áll Hoang Thanh Trang 2404 és 86. helyen áll Gara Tícia 2379 ponttal. Gara Anita 2350, Lázárné Vajda Szidónia 2345, Marjanovics Annamária 2338, A megoldás beküldhető a martonvalsakk@freemail.hu
Papp Petra 2336, Mádl Ildikó 2321, Terbe Julianna 2269 e-mail-címre. Hogy a játék még izgalmasabb legyen, inés Havanecz Bianka pedig 2257 ponttal rendelkezik. nentől kezdve, aki hat alkalommal is helyesen küld be
Ilyen játékosgárdával nem is csoda, hogy a csapatverse- megoldást a feladványokra, Magyar Sakkvilág magazint
kap ajándékba, melyet postai úton juttatunk el hozzá.
nyeken is jól szerepelünk.
Nekünk sem kell lemondanunk a sakkozásról. A sakk- Sakkos képességeink fejlesztéséhez sakkleckék és
táblát a legrosszabb téli időben is elő tudjuk venni. Ha -feladványok találhatók még az egyesületünk weblapján
akad ellenfél, akkor játszhatunk egy partit. Illetve foglal- is, aminek címe: martonvalsakk.hu.
Bakacs János MartonVál SC
kozhatunk érdekes állások megoldásával is. Mindenekelőtt szeretnék elnézést kérni, amiért az előző szám felA KERESZTÚRI KÉPESKÖNYV MÁR
adványához mellékelt ábra hibás volt. Köszönjük olvasóTÖBB MINT EZER FOTÓT TARTALMAZ.
inknak, hogy felhívták rá a figyelmet! A helyes ábra a
Legal-mattos feladványhoz, aminél világos kétlépéses
Megtekinthető
mattal tudja befejezni a partit:
a facebookon:

SAKK-SAROK

Télen is jó játék a sakk

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.
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A tablót Peszter Zsuzsanna védőnő készítette.
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