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V ITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** K RISZ TUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEK EM

BOLDOG ÚJ ÉVET RÁCKEVE !
2019

Fotó: Kőhegyi Dániel

Újévi polgármesteri köszöntő
Az Óévet magunk mögött hagyva, de az Újév megkezdése előtt
érdemes összefoglalni, mi is történt városunkban 2018-ban, mi
várható az újesztendőben?
Sajnos az elmúlt évben több olyan személytől is búcsúznunk
kellett, akik munkájuk révén meghatározó szereplői, vezetői voltak városunknak: Tézli Károlyné óvodavezető, Papp Józsefné
könyvtárvezető, Balogh László Tanár Úr és díszpolgárunk, az
Árpád Múzeum alapítója, Dr. Kovács József László Tanár Úr.
Negatívan hatott az év folyamán a képviselő-testület munkájára
néhány képviselő részéről a költségvetés többszöri elutasítása.
Bár kevés időt dolgozhattam együtt példaképemmel, Dr. Vona Ferenccel, de sokszor eszembe jutott az a 2007. évi eset, amikor egy
képviselő nem szavazta meg az akkori költségvetést, Feri bácsi
„elbeszélgetett” vele, és ezután ilyen nem fordult elő. Remélem,
hogy egyszer minden képviselőtársam „átérzi a súlyát”, mit is

jelent a képviselői esküt megfogadva,
TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ-nek lenni.
Nehezítette feladataink teljesítését az
időszakosan bekövetkezett munkaerőhiány, ezért néhányszor a magas költségek
miatt nem hirdettünk eredményt kiírt
pályázatainkra.
Különleges látványt nyújtott a Duna alacsony vízállása.
Megállapodást kötöttünk az Aqualand fürdő tulajdonosaival,
így a nyár folyamán már 40% jegyár kedvezményben részesülhettek városunk állandó lakosai.
Több vezetőváltás történt intézményeinkben: új jegyző asszony
dolgozik a Polgármesteri Hivatal élén, munkáját szintén új aljegyző és pénzügyi irodavezető asszonyok segítik. Nyugdíjba vonulás
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miatt új vezetője van az óvodának, csakúgy, mint az egyik házi
gyermekorvosi ellátási feladatot is új doktornő látja el.
Új plébánosa van a Katolikus Egyháznak, Kótai Róbert személyében.
Egész esztendőben különböző módon segítettük a szociálisan
rászorulókat.
Pár példát felsorolva: volt ki tűzifát, Erzsébet-utalványt, gyógyszertámogatást kapott.
A Bursa ösztöndíjnak köszönhetően segítettük a fiatalok taníttatását.
Év végén pedig az eddigi hagyományainknak megfelelően ajándékcsomagban részesítettük a fogyatékos gyermeket nevelő családokat,
200 adag ételt osztottunk a rászorulóknak, és készpénzzel is támogattuk az anyagilag legnehezebb sorsúakat.
Több területet figyelembe véve többször is ünnepelhettünk az év
folyamán, a teljesség igénye nélkül:
januárban új testvér-testvértelepüléssel gazdagodtunk, megállapodást kötöttünk a Kárpátaljai Beregsom településsel.
Köszönthettük a megszületett hármasikreket (az Édesanya
munkáját a város egy külön gondozóvall segíti), a 60. házassági
évfordulóját ünneplő Boda házaspárt.
Több sportversenynek, sportsikernek részesei lehettünk.
Az 50000. fizető vendéget köszönthettük a Ráckevei Hajómalomban az Őszi Ászok Fesztivál ideje alatt.
Fantasztikus előadást láthattunk a Kéve Néptáncegyüttes 35. jubileumi gáláján.
Méltó módon ünnepeltük Fegyó Béla festőművész 75. születésnapja alkalmából nyílt tárlatot, a Szent László és Hunyadi Mátyás kiállításokat.
Tavalyi esztendőben nyílt meg a Keve Galéria pincéjében a Kőtár,
és év vége felé felavattuk a Reformáció Emlékművét.
A 4. egymást követő esztendőben részesülünk megyei kitüntetésben. Ezúttal a Ráckevei Újság szerkesztő asszonya, Jáki Réka kapott
Média díjat. Ezúton is köszönöm nemcsak városunk, hanem Pest
megye érdekében végzett munkáját, gratulálok az elismeréshez.
Befejeződött az Ady Endre Gimnázium energetikai korszerűsítése,
a Romantika cukrászda előtti közterület térkövezése, és majdnem
100%-osan elkészült a Szent János téri közterület.

korszerűsítés

December 20-án jóváhagyta a Magyar Kézilabda Szövetség a
Sportcsarnok elképzelésünket, így a jövő esztendő elején megindulhat
a tervek engedélyeztetése, a bontási-építési feladatok kiírása és majdani kivitelezése is.
A bekövetkezett téli időjárás miatt az idén valósul meg a BajcsyZsilinszky utca elején található közterület térkövezése és a korábban
meghirdetett több csapadékvíz elvezetésének munkálatai.
Várhatóan az idei esztendőben megkezdődik és reményeink
szerint több projekt elkészül 2019 végéig, így a „Szürke-ház” felújítása, az Árpád utca egy részének járda- és aszfaltfelújítása, a
Vályogos utca aszfaltozása és a 100 millió forint pályázati támogatásban részesített Erdész utca és Dömsödi utca egy szakaszának
aszfaltozása, járdaépítése is. Az Eötvös utca teljes szakaszán egészen a HÉV végállomásig az ivóvízminőség-javító program keretében az ivóvízvezeték rekonstrukciójára is sor kerül. A bíróság új
épületének kivitelezése, a csónaktároló megépítése, a Kossuth
Lajos utca egyirányú szakaszán járda, út felújítása, parkolók
kialakítása, kerékpársáv létesítése is megvalósul. Az ún. Szociális
Rehabilitációs Pályázatunk kivitelezési munkái is befejeződnek
„Pokolhegy” különböző területein. Ezen felsorolás csak a megelőző év/ek áthúzódó feladatait tartalmazza.
Ezeknek a munkáknak az elvégzése több forgalomkorlátozással jár.
Ezért ezúton kérem városunk lakosságát, hogy legyenek nagy-nagy
türelemmel a munkák idején.
A „Piac sétány” felújítása és a Kossuth Lajos utca kerékpárút létesítő
pályázataink még nem kerültek elbírálásra, várjuk a pozitív értesítést.
2019-ben az eddiginél még többen vehetik igénybe a szociális juttatásokat az év végén elfogadott rendelet értelmében.
Az eddigi 30 perc parkolási mentesség pedig 1 órára változik a II.
zónában.
Az idei esztendőben minden választópolgár két alkalommal
élhet szavazati jogával. Javasolom, hogy mindenki járuljon hozzá
voksával, hogy ki/k képviseljék hazánkat a következő európai uniós ciklusban, és kik legyenek a tagjai városunk következő képviselő-testületének.
Megértésben, egészségben, boldogságban, eredményekben gazdag
újesztendőt kívánok Ráckeve város minden polgára számára!
Szadai József polgármester

Átadásra került a Ráckevei Ady Endre
Gimnázium épületenergetika korszerűsítése
Ünnepélyes keretek között került sor december 13-án kora délután
a szalagátvágásra az Ady Endre Gimnázium bejáratánál, miután a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-5.2.9
„Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió
települési önkormányzatai számára” tárgyú felhívás keretében elnyert
pályázati támogatással a Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése, napelemes rendszer telepítése elkészült.
Szadai József, Ráckeve Város polgármestere köszöntötte először a megjelenteket, aki büszkén hangsúlyozta, hogy a 220.201.258 Ft összköltségvetésű
projekt az utóbbi évek legmagasabb összegű beruházása volt városunkban,
köszönhetően az Európai Unió Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával biztosított vissza nem térítendő támogatásnak.
A polgármester köszönetet mondott Pánczél Károly országgyűlési képviselőnek (FIDESZ-KDNP), aki a kezdetektől támogatta és közbenjárt a
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pályázat sikeréért. Örömmel tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a megvalósult fejlesztés azonkívül,
hogy nagyban hozzájárul a fenntartható energiaellátás megvalósításához, az üvegházhatást okozó
gázkibocsátás csökkentéséhez, az ellátásbiztonság
garantálásához és az importkiadások csökkentéséhez, ráadásul a Duna felől nézve még esztétikus és
korszerű látványt is nyújt.
Befejezésül vázolta, hogy az Ivóvízhálózat-rekonstrukció keretében a
gimnázium tágabb környezete is megszépül, hiszen várhatóan 2019. április-májusban a Pest Megyei Közút Igazgatóságával, az Ivóvízminőségjavító program kivitelezőivel, tervezőivel való közös egyeztetés után a
képviselő-testület megrendelte a Kossuth utca, Árpád híd – HÉV végállomás közötti szakasz és az Eötvös utcára vonatkozó korábbi fejlesztési
elképzeléseit, amely során a Kossuth Lajos és Eötvös utcában egyaránt felújításra kerül, azaz mind a 4 oldalon lesz járda, egy kerékpársáv, új aszfaltot kap az út, és még parkolót is létesítenek. Szadai József polgármester
köszönetet mondott a Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda munkatársainak, a kivitelezőknek és a gimnázium igazgatójának, Molnár Lászlónak a
gördülékeny együttműködésért.
Ezután Pánczél Károly országgyűlési képviselő (FIDESZ-KDNP) gratulált Ráckeve polgármesterének és a város vezetésének, nem csak ezért a
jelenlegi nagy beruházásért, hanem hogy az utóbbi években szem előtt
tartva a legfontosabbakat, a gyermekeket, fiatalokat, igyekszik a városunkban azokat az intézményeket (bölcsőde, óvoda, iskolák) fejleszteni, felújítani, ahol a jövő nemzedékéről gondoskodnak, ahol tanulnak.

korszerűsítés

Molnár László, a gimnázium igazgatója elmondta, hogy az intézmény
mindhárom épületének teljes külső
felülete felújítására került sor korszerű hőszigetelési technológiákkal. Az
épület minden régi külső nyílászáróját
megfelelő minőségű új szerkezetekre cserélték. A falak külső hőszigetelést és új színezést kaptak, ezzel megújítva az épület megjelenését. Az intézmény mindegyik épületénél elkészült a padlásfödémek szigetelése, valamint a
főépület tetőtér-szigetelése. A tornaterem lapostető új vízszigetelést
kapott. A projekt keretében megépített HMKE 40 kWp napelemes
rendszer napelemei a tornaterem lapostetőre, valamint a főépület
északi tetőrész keleti és nyugati tetősíkjára lettek felszerelve. Az erőmű a teljes intézmény elektromosenergia-szükségletét képes egész
évben fedezni, sőt időnként még vissza is tud termelni az elektromos
hálózatra. „Elmondhatjuk, hogy most már nem csak okosak, hanem
szépek is vagyunk” – jelentette ki az igazgató úr.
Molnár László köszönetét fejezte ki Szadai József polgármesternek,
Pánczél Károly országgyűlési képviselőnek, a műszaki iroda minden
munkatársának a közbenjárásukért és segítségükért, a két kivitelezőnek, a
Korax Gépgyár Kft. képviselőinek a napelemes rendszer kiépítéséért és a
Fehérép Kft.-nek, a szigetelésért és a nyílászárók cseréjéért, valamint a
gimnázium nevelőtestületének és a diákoknak a felújítás alatti időszak
alatt tanúsított türelméért.
Szöveg, fotók: Jáki Réka
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Testületi ülés
Ráckeve Város Képviselő-testülete 2018. december 18-án megtartotta soron következő nyilvános
és zárt testületi ülését.
***
402/2018.(XII.18.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az előző képviselő-testületi
ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2018. december 18.
***
403/2018.(XII.18.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hálás köszönetét fejezi ki Gyergyócsomafalva testvértelepülés önkormányzatának a
városban emelt székelykapuhoz ajándékként biztosított faanyagért és a székelykapu kivitelezés és
emelés munkálataiban való aktív, szakértő közreműködésért.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy Ráckeve Város Önkormányzat Képviselőtestületének köszönetét levélben is nyilvánítsa ki.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2018. december 31.
***
404/2018.(XII.18.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2018. december 18.
***
405/2018.(XII.18.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2018. évi városi költségvetésben a saját
bevételei és kiadási összegét az előterjesztés melléklete szerint módosítja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Bodor Lászlóné pénzügyi felelős
Határidő: 2018. december 31.
***
406/2018.(XII.18.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elutasította a város 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III.14) önkormányzati rendelet módosítását.
2. A képviselő-testület az 1. pontban megnevezett
rendelet módosításáról a 2019. év januári képviselő-testületi ülésén dönt.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Bodor Lászlóné pénzügyi felelős
Határidő: 2019. január 24.
***

407/2018.(XII.18.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Ráckeve 0244/2 hrsz-ú
ingatlan térképi mellékleten jelölt területének –
jelenleg K-V, különleges vízgazdálkodási üzemi
terület övezeti besorolású –, valamint a 0361/22
hrsz-ú ingatlan – jelenleg különleges mezőgazdasági Kb-Mü – különleges, megújuló energiatermelő (K-Me) övezetbe sorolását 1 MW teljesítményű napelemes erőmű létesítése céljából.
2. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Ráckeve 0244/2 és 0361/22 hrsz-ú
ingatlanokat a fejlesztés megvalósítása érdekében
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.
3. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete településrendezési szerződést köt az
ingatlan tulajdonosával a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos költségek kérelmező általi viselésére.
4. A képviselő-testület felkéri a városi főépítészt,
hogy készítse elő a településrendezési szerződés
megkötéséhez szükséges telepítési tanulmány
terv tartalmára vonatkozó követelményeket, valamint kérjen árajánlatot a településrendezési eszköz módosításának tervezésére településrendezési
eszközeink készítőjétől, a Pro Regio Nonprofit
Közhasznú Kft-től.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Vargáné Ágoston Julianna főépítész
Határidő: 2019. január 10.
***
408/2018.(XII.18.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 számú pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátására
kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek
nyilvánítja.
2. A képviselő-testület az ajánlattételi felhívásban
kért műszaki ellenőri feladatok ellátását a SIORG
Kft. (8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 3.
szám alatti) vállalkozástól rendeli meg bruttó
3.683.000 Ft vállalkozási díj ellenében.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Horváth Sándor projektmenedzser, Bodor Lászlóné
pénzügyi irodavezető
Határidő: 2018. december 31.
***
409/2018.(XII.18.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester társulásokban végzett
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester
Határidő: 2018. december 18.
***

önkormányzat
410/2018.(XII.18.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2019. évre vonatkozó munkatervét az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. január 1., majd folyamatos
***
411/2018.(XII.18.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy a „Ráckeve ún. Szürke-ház részleges felújítása” című Kbt. 113. § (1)
bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás érvényes.
2. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete érvényesnek nyilvánítja a Pritamin
Trend Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 51.)
ajánlatát.
3. A képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes, nyertes ajánlattevőnek – a bíráló bizottság javaslata alapján – a
Pritamin Trend Kft. (1163 Budapest, Veres Péter
út 51.) ajánlattevőt határozza meg nettó
45.268.731 Ft ajánlati árral. A beruházás forrása a
város 2018. évi költségvetése.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Bodor Lászlóné pénzügyi felelős
Határidő: szerződés aláírásra: Kbt. szerint
***
412/2018.(XII.18.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét az alábbi közbeszerzési eljárással egészíti ki:
7. Közbeszerzési eljárás tervezett időpontja:
2018. 12.
A szerződéshez rendelt elnevezés: „Dömsödi út és
Erdész utca – Vásártér utca útfelújítása”
Közbeszerzés tárgya: építési beruházás
Eljárás típusa: Kbt. harmadik rész, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás a Kbt. 113. § (1)
bekezdés szerinti nyílt eljárás
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné irodavezető
Határidő: 2018. december 18.
***
413/2018.(XII.18.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Dömsödi út és Erdész utca – Vásártér utca útfelújítása” című ajánlattételi felhívást
– az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
– nyílt közbeszerzési eljárás megindításának keretében elfogadja.
A képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 113. § (2) bekezdése
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szerinti előírásnak megfelelően az alábbi gazdasági szereplőknek küldi meg saját kezdeményezésre
az ajánlattételi felhívást:
– Algép-Bau Kft. 2300 Ráckeve, Péter bíró u. 18.
– Aszfalt és Bontás Kft. 1072 Budapest, Rákóczi
út 40. 4. em. 20.
– Aszfaltpálya Építő Kft. 2141 Csömör, Határ út
056/20.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné irodavezető
Határidő: 2018. december 20.
***
414/2018.(XII.18.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján az
előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a
2019-2023. időszakra vonatkozóan elfogadja, és
egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a dokumentum aláírására.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a
2019-2023. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot a helyben szokásos módon
tegye közzé, valamint küldje azt meg a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2018. december 31.
***
415/2018.(XII.18.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
szóló 2018. évi december havi tájékoztatását az
előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2018. december 18.
***
416/2018.(XII.18.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 számú
pályázat keretében térítésmentesen rendelkezésre
bocsátja az önkormányzat konzorciumi partnerének, a Kontakt Alapítványnak az Ács Károly
Művelődési Központban lévő helyiséget, a művelődési központ megbízott igazgatójával történt
időpont-meghatározást követően a fent megnevezett pályázat feladatainak ellátásáig, de legkésőbb
2019. szeptember 30-ig.
2. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza az Ács Károly Művelődési Központ megbízott igazgatóját a térítésmentes
bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Vereckei Zoltán alpolgármester, Horváth Sándor
projektmenedzser, Szerdahelyiné Lőrincz Nóra
intézményvezető
Határidő: 2018. december 31.

***
417/2018.(XII.18.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber Zoltán és Huber Zoltánné (1186
Budapest, Benedekfalva u. 1.) Ráckeve Somlyósziget 6366/28 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére értékesíti a Ráckeve Somlyó-sziget 6366/1
hrsz-ú ingatlanból – az ingatlan megosztása után –
a 6366/28 hrsz-ú ingatlannal határos 155 m2 nagyságú területrészt telek-kiegészítésként bruttó
570.950 forint eladási áron. A képviselő-testület
kijelenti, hogy az ingatlan megosztásához kötődő
minden további költség a vevőket egyetemlegesen terheli.
2. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ráckeve 6366/1 hrsz-ú 5598 m2 nagyságú
közterület területét 155 m2 nagyságú területtel
csökkenti és a 155 m2 nagyságú területnek közterületi jellegét megszünteti, egyben felkéri a jegyzőt a változás ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartásban történő átvezetésére.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné irodavezető
Határidő: az adásvételi szerződés megkötésére a
jogerős telekalakítást követő 2. hét
***
418/2018.(XII.18.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Ráckeve 5818 hrsz-ú ingatlana értékesítésre kerüljön, melynek előfeltétele, hogy az
ingatlan értékesítéshez nélkülözhetetlen ingatlanügyi értékbecslés díját a vevő fizesse meg.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékbecslés függvényében
határozza meg a vételárat, úgy, hogy a vevő
számára az 5%-os kedvezmény érvényesítésre
ne kerüljön. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. A képviselő-testület kijelenti, hogy a
jogügylettel kapcsolatos összes díjtétel a vevőt
terheli.
3. A képviselő-testület a fenti 2. pontban foglaltak
teljesülése esetén, a Ráckeve 5818 hrsz-ú 75 m2
nagyságú közterület közterületi jellegét megszünteti, egyben felkéri a jegyzőt a változás ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartásban történő átvezetésére.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné irodavezető
Határidő: 2019. február 28.
***
419/2018.(XII.18.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kiírására pályázatot nyújt be a testvértelepülési programok és együttműködések támogatása céljából.
2. A képviselő-testület a testvérvárosi tanácsnok

által koordinált, összeállított pályázati anyag benyújtásával egyetért.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Nagy Klára testvérvárosi tanácsnok, Feketéné Kiss
Zsuzsanna pályázati referens
Határidő: 2018. december 18.
***
420/2018.(XII.18.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című,
PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú felhívásra „Ráckeve új fanyilasi településrész csapadékvíz-elvezetése” címmel.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A végrehajtásban közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. január 23.
***
421/2018.(XII.18.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén” című pályázat benyújtásának
megalapozásához szükséges tervezői tevékenység, tervezési költségvetés és kapcsolódó feladatok elkészítésével az INNO-VIT’98 Bt. (Dunavarsány) vállalkozást bízza meg tekintettel arra,
hogy a fanyilasi terület korábbi csapadékvíz-elvezetési tervét a határozatban szereplő vállalkozás
készítette.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására. A tervezési feladatok forrása a város 2019. évi költségvetése.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A végrehajtásban közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Feketéné Kiss Zsuzsanna pályázati referens, Bodor Lászlóné pénzügyi felelős
Határidő: 2019. január 10.
***
422/2018.(XII.18.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén” című pályázat benyújtásához
kapcsolódóan felkéri a jegyzőt, hogy a pályázatírás tekintetében kérjen be 3 árajánlatot pályázatíró cégektől.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az összességében legkedvezőbb árajánlatot benyújtó céggel való szerződéskötésre. A pályázatírás forrása a város 2019. évi költségvetése.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
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A végrehajtásban közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Feketéné Kiss Zsuzsanna pályázati referens, Bodor Lászlóné pénzügyi felelős
Határidő: 2018. december 21.
***
423/2018.(XII.18.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselőtestülete továbbra is csatlakozik a Ráckevei
Kistérség azon településeihez, melyek közösen
biztosítani kívánják 2019. évben az országos
szúnyoggyérítésen felül a Ráckevei Kistérség
területén az idegenforgalmi céllal tervezett
szúnyoggyérítési programot. A képviselő-testület 400 ha légi és 50 ha földi gyérítést kér,
melynek Ráckeve településre jutó tervezett
költségét 4.244.484 Ft összeget a 2019. évi
költségvetésében biztosítja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a térségi szúnyoggyérítésre vonatkozó
megállapodás aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné irodavezető, Bodor Lászlóné pénzügyi felelős
Határidő: város 2019. évi költségvetésének elfogadása
***
424/2018.(XII.18.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 66/2018. (II.22.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A határozat 2. pontja a következőkre módosul:
„A projekt teljes bekerülési összege 11.778.951
Ft, amelyből az igényelt támogatás 10.000.000
Ft, az önerő 1.778.951 Ft.
Az 1.778.951 Ft önerőt az intézmény részére az
önkormányzat a 2018. évi költségvetésben
intézményfinanszírozásként rendelkezésre bocsátja.”
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző, Jáki Réka múzeumigazgató
A határozat végrehajtásában közreműködik: Bodor Lászlóné pénzügyi felelős
Határidő: 2018. december 20.
***
425/2018.(XII.18.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a Tanulókért, Oktatásért, az Iskoláért Alapítványt, hogy a 2018. február 16. napján
létrejött támogatási szerződésben rögzítetten, a
kapott támogatási összeget 2018. december 31.
napjáig a szerződésben meghatározott célra használja fel.
A képviselő-testület a támogatási összeg felhasználására nyitva álló határidőt nem hosszabbítja
meg.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A végrehajtásban közreműködik: Asztalos Csilla
igazgatási csoportvezető
Határidő: 2018. december 31.
***

426/2018.(XII.18.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
373/2018. (XI.22.) számú képviselő-testületi döntéssel jóváhagyott Ráckevei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti, a
hivatal alapító okiratát érintő adatmódosítások
Magyar Államkincstár általi jóváhagyásához
szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2018. december 31.
***
Zárt ülésen hozott határozatokról az alábbiakban adunk tájékoztatást:
402/2018.(XII.10.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jótállási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódóan Jóteljesítési bankgarancia
tárgyában hozott döntést.
***
427/2018.(XII.18.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a Rendelőintézeti Gazdasági Ellátó Szervezet intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás betöltésére lefolytatott pályázati eljárást
eredménytelenné nyilvánítja tekintettel arra,
hogy a benyújtott két pályázó közül az egyik
visszavonta pályázatát, míg a másik pályázó a
pályázati kiírás szerinti foglalkoztatás jellegét,
a vezetői feladatok teljes munkaidőben történő
ellátását nem vállalta,
2. a Rendelőintézeti Gazdasági Ellátó Szervezet
(továbbiakban: REGESZ) intézményvezetői
magasabb vezetői feladatok ideiglenes ellátásával 2019. január 1. napjától 2019. december 31.
napjáig terjedő időszakra – változatlan kinevezés és bérezés mellett – Nándori Ferencet, a
REGESZ pénzügyi-gazdasági tanácsadóját bízza meg, mivel a magasabb vezetői munkakör
haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül
szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési
eszközökkel nem biztosíthatóak.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert
és a mb. intézményvezetőt, hogy a foglalkoztatással kapcsolatos álláspontjaikat egyeztessék.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Bodor Lászlóné pénzügyi felelős, Turcsán
Ágnes személyzeti ügyintéző
Határidő: 2018. december 31.
***
428/2018.(XII.18.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el az alábbi határozati
javaslatot: „Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézeti Gaz-

önkormányzat
dasági Ellátó Szervezet közalkalmazottai felett
a munkáltatói jogokat a 2019. január 1. –
2019. december 31. szerinti időtartamra a polgármesterre ruházza át.”
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2018. december 18.
***
429/2018.(XII.18.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Rendelőintézeti Gazdasági Ellátó Szervezet megbízott intézményvezetőjét, Nándori Ferencet, hogy a képviselő-testület soron következő ülésére készítsen beszámolót az önkormányzati intézmény 2018. évi
működéséről, illetve a jövőbeni szervezeti felépítésről, különös tekintettel a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról adjon tájékoztatást.
Felelős: Nándori Ferenc mb intézményvezető
Határidő: 2019. januári testületi ülés
***
430/2018.(XII.18.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Ráckevei Polgármesteri Hivatal 2300 Ráckeve,
Szent István tér 4. számú 540/2 hrsz-ú
ingatlan épületén lévő antennatartó szerkezetet a Hiteles Kft. (8788 Sénye, Felsőhegy
u. 1. szám alatti) vállalkozásnak 2019. január 1. napjától 2028. december 31. napjáig
bruttó 500.000 forint/év bérleti díj fejében
bérbe adja, úgy, hogy a szerződés hatálybalépésétől számított 5 év elteltével a bérleti
díjat felülvizsgálja, és Bérbeadó egyoldalú
nyilatkozatával a bérleti díj a KSH szerinti
infláció mértékével a 6. évtől emelhető.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: szerződés megkötésére: 2019. január 15.
***
431/2018.(XII.18.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat folyamatban lévő
peres ügyeiről szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2018. december 18.
***
432/2018.(XII.18.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete gazdasági érdekkörébe tartozó kérdésről
döntött.
***
A képviselő-testület a soron következő ülését
2019. január 24-én tartja.
***
A testületi ülés teljes jegyzőkönyve a www.
rackeve.hu oldalon olvasható.
Jáki Réka

2019. január
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kutak engedélyeztetése

Jogszabályváltozás kutak vízjogi engedélyezése kapcsán!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országgyűlés 2018. 12.
12-én megszavazta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
egyes részeinek módosítását.
A 2018. 12. 21-től hatályos jogszabályváltozás alapján a kutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2020. december 31-ig lehet bírságmentesen kérelmezni.
A döntés értelmében amíg az eljárásrendet tisztázó jogszabály
nem jelenik meg, addig a TULAJDONOSOKNAK SEMMILYEN
KÖTELEZETTSÉGE NINCS.
A kormány az eljárási rendet várhatóan a jövő tavaszi ülésszakban
határozza meg.
A Tisztelt Lakosság számára az eljárásrend megalkotását követően
további részletes tájékoztatást adunk.
Ráckevei Polgármesteri Hivatal – Műszaki Iroda

Ráckeve Város Önkormányzata
értékesíti a tulajdonában lévő
alábbi ingatlanát
Ráckeve,
Somlyó-sziget
6351 hrsz-ú
beépítetlen
terület
megnevezésű
ingatlan
(volt csőszház),
területe 2649 m2,
eladási ár:
5.600.000 Ft.
Az értékesítéssel kapcsolatban érdeklődni lehet
a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján
az alábbi elérhetőségeken: tel.: 06-24-523-344, 345 vagy

muszak@rackeve.hu

felhívások

Pályázati felhívás óvodapedagógus munkakör betöltésére
Ráckevei Szivárvány Óvodaa „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet Ráckevei Szivárvány Óvoda 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére
(teljes munkaidő).
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Ráckevei Szivárvány Óvoda tagintézményei.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógiai feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógusi végzettség.
• Büntetlen előéletű, cselekvőképes, nem áll közügyektől eltiltás
hatálya alatt, nem áll foglalkozástól, tevékenységtől eltiltás hatálya
alatt.
• Magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy
letelepedett.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz,
• Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
• Motivációs levél,
• Erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. 02. 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bőcze
Ferencné intézményvezető nyújt, a 06/70-456-8723-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Bőcze Ferencné intézményvezető részére az
ovi@rackeve.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 29.
Értesítés: csak a nyertes pályázó kerül kiértesítésre.

A Rávüsz Kft. ügyfélfogadása
Kedd: 9–11, 13–15 óráig, Csütörtök: 9–11 óráig.
Ráckeve, Bajcsy-Zs. u. 66.

A RÁVÜSZ Kft. munkatársat
keres!
– 1 fő traktoros munkakörbe.
Jelentkezni lehet a kft. ügyvezetőjénél,
Juhász Lászlónál. Tel.: 30/279-8231
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Megyenap

kitüntetések

tűzoltó felhívás

A Megyenap díjazottai
Pest Megye Közgyűlése december 7-én köszöntötte a jubileumi, 20.
megyenapi díjazottakat.
Pest Megye Közgyűlése 1999-ben határozott úgy, hogy december 4.
napját Megyenappá nyilvánítja, annak emlékére, hogy Pest-Pilis-Solt vármegyét 359 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én alapították. Az ünnepség
rangját emeli, hogy ekkor adják át a megyei kitüntető díjakat – elismerve a
közművelődés, a tudomány, a kultúra, az építészet, a környezetvédelem,
valamint a közbiztonság és a társadalmi összetartozás érdekében tett erőfeszítéseket; s ekkor kerül átadásra a Pest Megye Díszpolgára cím is. A közgyűlés köszönetet mond mindazoknak, akik a hivatásukban vagy a mindennapokban képesek voltak a példamutató tettekre, az átlagon felüli teljesítményekre.
Az idei ünnepséget Harrach Péter országgyűlési képviselő nyitotta
meg. Elmondta, hogy a megyenapi díjazottak hozzájárulnak Pest megye
identitásának erősítéséhez. Hozzátette, hogy a Megyenap pedig jó példa
arra, hogy egy nagyobb közösség is igényli az összetartozás élményét.
„A mai ünnepségnek hagyománya van: múltja, történelme és jelentése.
Hogy mi, Pest megyei emberek, magyarok, itthon és szerte a nagyvilágban
fogjuk egymás kezét. Számon tartjuk a nekünk fontos embereket és értékeket” – jelentette ki Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke,
majd hozzátette: „Ma azok miatt vagyunk itt, akik minden egyes nap, újra
és újra, megteremtik a magyarok közösségét. Azok miatt, akik képesek a
cselekvésre; akik példamutató, elhivatott és elkötelezett erőfeszítésekkel
vállalnak többet, olyan ügyekben, melyektől mindannyiunk sorsa függ.
Miattunk vagyunk itt, hogy köszönetet mondjunk nekik.”
Pest Megye Közgyűlése Díszpolgári címet adományozott Balczó
András részére kimagasló sportolói eredményei és közéleti tevékenysége
elismeréséül.
Balczó András háromszoros olimpiai, tízszeres világbajnok öttusázó, a
Nemzet Sportolója. Tehetsége és hihetetlen akaratereje már korán a legjobbak közé emelte, 1960-ban Rómában tagja volt az olimpiai aranyérmes
öttusa-válogatottnak.
Saját maga edzőjeként 1963 és 1969 között sorozatban öt világbajnok-

ságon nyert egyéni aranyérmet, az 1969-es budapesti diadal különösen
emlékezetes maradt, mert a befejező napon ezrek futottak mellette és
ünnepelték a Hármashatárhegyen. Csodálatos pályafutását végül 1972ben, Münchenben sikerült megkoronáznia, harmincnégy évesen egyéniben is olimpiai bajnok lett. Feleségével budakeszi házukban élnek, amit
Balczó András maga épített.
Ismét lett Ráckeve Városának megyei díjazottja:
A Pest megyében élők korrekt és kiegyensúlyozott tájékoztatásáért, Pest
Megye Közgyűlésének és Önkormányzatának tevékenységét, eredményeit hitelesen bemutató munkájáért Pest Megyei Média-díjat adományoz
Jáki Réka, a Ráckevei Újság felelős szerkesztője részére.

Te is lehetsz tűzoltó

Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi,
pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatát az 57/2009. (X. 30.) IRMÖM-PTNM együttes rendelet szabályozza.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába jelentkezők részére a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ (FKI TEPMEK) Egészségügyi Osztálya végzi
(1081 Budapest, Dologház u. 1.). Az egészségügyi alkalmasság felmérése
során az alábbi vizsgálatok elvégzésére kerül sor:
1. A jelentkezőnek háziorvosi igazolást kell kérnie a korábbi megbetegedéseivel kapcsolatban, valamint a fizikai alkalmassági vizsgálaton történő részvételhez.
2. Egy teljes laborvizsgálat elvégeztetése, melynek eredményét a jelentkezőnek a csapatorvosi vizsgálatra magával kell hoznia.
3. 1 éven belüli, érvényes (negatív) tüdőszűrő lelettel kell rendelkezni.
4. Urológiai vizsgálat előzetes elvégeztetése, ennek eredményét szintén
a csapatorvosnál kell leadni.
5. Csapatorvosi vizsgálat.
A pszichikai alkalmassági vizsgálatra az FKI TEPMEK Pszichológiai
Osztályán kerül sor (1025 Budapest, Budakeszi út 45.). Ennek keretében
teljeskörű alkalmassági vizsgálatot végeztetünk, mely tesztekből, műszeres vizsgálatokból áll. A pszichikai vizsgálat minimálisan 4 óra időtartamú, ezért azon kipihenten kell megjelenni!
Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakma iránt, jelentkezni, bővebb
tájékoztatást kérni a (+36-1) 469-41-05-ös telefonszámon vagy a
Pest.Human@katved.gov.hu e-mail címen lehet.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet
beosztott tűzoltó munkakörre. Minden érdeklődő jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.
A tűzoltó hivatás előnyei: – változatos munkakör – a kiképzést követően
átlagosan havi 8 szolgálat – sok szabadidő – tanulási, továbbképzési
lehetőség – egyéb szakma megszerzésének lehetősége
Hogyan lehetek tűzoltó? Beosztott tűzoltói képzésbe való bekerülés feltétele az előzetes fizikai, egészségügyi és pszichikai vizsgálaton történő
alkalmasság, a vizsgálaton túl ún. kifogástalan életvitel ellenőrzésen is át
kell esnie a jelentkezőknek.
A hivatásos állományba vétel feltétele: • 18. életév betöltése • büntetlen
és kifogástalan életvitel • cselekvőképesség • magyar állampolgárság •
legalább középfokú állami iskolai végzettség (érettségi vagy szakiskolai
végzettség) • alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés • Előny: „C”
kategóriás jogosítvány
A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt nettó 150.000 forint támogatást, egészségbiztosítási járulékfizetést, ruházatot, szállást és napi
háromszori étkezést térítésmentesen biztosítunk a képzésben résztvevőknek.
A felvételi eljárás menete: A felvételi tájékoztatóra a háziorvossal kitöltött nyomtatványon kívül a jelentkező hozza magával az önéletrajzát, személyes okmányait, valamint – mivel a beiskolázás feltétele minimálisan az
érettségi vizsga vagy a szakiskolai végzettség megléte –, ezért az érettségit
vagy a szakiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát.

Jáki Réka felelős szerkesztőként számos alkalommal készített
anyagot a megyei közgyűlés és a megyei önkormányzat munkájáról.
Ötleteivel, szakmai tudásával rendszeresen népszerűsíti a megyei
önkormányzat projektjeit.
Ambrus András
Pest Megye Sajtófőnöke
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alpolgármester

karácsony

VIGI konyha

Kincskereső karácsony
Öröm és boldogság: ezzel a két fogalommal lehetne meghatározni a Kincskereső karácsonyt. A rendezvényen mintegy 100
meghívott vett részt, s 34 óvodáskorú kisgyermek kapta meg azt
az ajándékot, amire vágyott.
A civil kezdeményezésű akciót még novemberben hirdettük meg a
Facebookon és a Ráckevei Újságban, ahol azt kértük: olyan emberek jelentkezzenek, akik 5-10 000 Ft közötti összegig tudják vállalni, hogy ráckevei,
óvodáskorú kisgyerekek karácsonyi vágyát valóra váltsák. A felhívásra 29en jelentkeztek a megadott határidőig, de mivel még utána is jöttek a hívások, így végül 34 nemes lelkű adományozóval zártuk a sort. A Kincskereső
karácsony speciális jellegét két dolog adta: az egyik, hogy a 21-i rendezvény
keretében, amelyet a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskolában tartottunk – az ajándékozóknak lehetőségük nyílt személyesen is találkozniuk a
megajándékozottakkal. A másik, hogy – mivel az óvó nénik segítségével
előzőleg mindenkinek kipuhatoltuk a kívánságát – a kicsik pontosan azt a
meglepetést kapták, amit a karácsonyfa alatt a legjobban látni szerettek volna. Ennek megfelelően a csomagokban sok minden rejlett: színes ceruza,
tűzoltóautó, szirénázó rendőrautó, távirányításos csodajárgány, (öltöztethető) babák minden mennyiségben, babakocsi, sőt még egy roller is. Volt is
nevetés, mert bajban volt a csöpp kislány, amikor kézhez kapta: hétrét görnyedve tudta csak az ülőhelyéig cipelni a hozzá képest hatalmas dobozt, de
bizony még a segítség erejéig sem akarta elengedni egy pillanatig sem.
Az ajándékokon kívül műsorral is kedveskedtünk a piciknek: Kósa
Dénes énekelt két szép dalt, a tőle megszokott magas színvonalon, majd a
Szigethalmi Négyszínvirág Óvoda pedagógusai mutattak be professzionális bábelőadást.

Köszönjük szépen nekik, akik névvel és név
nélkül vállalták az ajándékozást, illetve pénzzel,
munkájukkal támogatták a műsort.
Ajándékozók:
Gyarmati Margit Éva, Boros Katalin, Budai
Gréta, Buzás Zsuzsanna Márti, dr. Dankó
Patrícia, dr. Farooq Zahida, Farooqné Bartal
Magdolna, Fekete Brigitta, Fekete Eszter
Bettina, Gőcze Renáta, Hefler Katalin, Illés Julianna, Juhászné Lacsni
Henriette, Kabarc Zsófia, Belušić Forgács Kitti, Lőrincz Andrea, Matics
Istvánné, Mózes Antal, dr. Pusztai Attila, Romanóckiné Kenessey Ilona,
Schenk József, Simon Árpád, dr. Varga Réka, Varga Viktória, Vereckei
Zoltán, Viski-Papsity Flóra, Zsarnai Ilona, valamint több névtelenséget
kérő adományozó.
Köszönet illeti ifjabb és idősebb Petre Bélát, valamint a Horgásztanya Étterem adományozó vendégeit, a Szivárvány Óvoda segítőkész
óvó nénijeit, az ajándékokat összegyűjtő Skarica Máté Városi Könyvtár
dolgozóit, valamint a rendezvényünknek helyet adó RÁFÁI vezetőit.
Akik pedig a rendezvényen közreműködtek és segítettek: a Szigethalmi Négyszínvirág Óvoda óvónői (Török Ilona, Romász Erika,
Marlin Erika), Balázsné Millei Anikó, Kósa Dénes énekes, műsorvezető.
Szervezők: dr. Farooq Zahida, Magyar Mária, Schenk József, Varga Viktória, Vásárhelyi Nagy Mária, Végh Mária s jómagam.
Vereckei Zoltán
alpolgármester
Fotó: Jakab Gergely

Tisztelt ráckevei lakosok!
Az Ady Endre Gimnázium alagsorában (Ráckeve, Kossuth L. u. 82.
szám) lévő Városi Konyha ebédlője bérelhető előzetes egyeztetés
alapján rendezvényekre, családi eseményekre, osztálytalálkozókra,
a teljes étkezés lebonyolításával.
Ugyanitt ebéd rendelhető kedvezményes áron az összeállított heti
menü alapján.
Érdeklődni a konyhán az élelmezésvezetőnél (06-24/519-050, 8-as
mellék), illetve a VIGI irodájában (Ráckeve, Szent István tér 5.
szám alatt, 06-24/517-365).
Bodor Lászlóné
VIGI-vezető
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Molnár Céh

Alapítvány

beszámoló

Ráckevei Molnár Céh Alapítvány András-napi beszámolója
2018. 12. 02.
Napirendi pontok:
2018. évi tevékenységünk,
turisztikai statisztika,
egyebek.
2018. évi események:
2018. 03. 18. – 03. 30. között a malom vízre tétele óta most végeztük a legnagyobb
külső karbantartást a hajótesteken. Teljes
csiszolás, állagmegóvó festés. Új táblát
kapott a régi kopott helyett a malmon lévő
„Ráckevei Hajómalom Ipartörténeti Emlékhely” tábla.
Ez idő alatt megtartottuk a tűz- és balesetvédelmi oktatást.

2018. 04. 01. A malom szokásos első nyitvatartási napja.
2018. 05. 18. Újra működik a webkameránk. Köszönet a KEVENET INTERNET
szolgáltatónak, Mikola Péternek.
2018. 08. 03. Ráckeve testvérvárosainak
búzaösszeöntése. Díszvendég Baktalórántháza volt. Az összeöntésen először vett részt
a kárpátaljai új testvértelepülésünk, Beregsom.
Hagyományaink ápolásaként ebben az
évben is áthoztuk a katolikus templomból a
molnár zászlót. A katolikus és a református
egyházak részéről köszönjük az áldást.

Idén is sok finomságot sütöttek az asszonyok, nagyon köszönjük.
2018. 09. 16. Őszi Ászok Fesztivál. Egy
jeles nap a malom történetében. Ezen a napon
15 óra 36 perckor köszöntöttük az 50.000.
látogatónkat. Örömmel vettük, hogy egy
szomszédos településről jött az 50.000. látogató.
2018. 09. 28. Szakmai fórumon vettünk
részt Pápateszéren, a volt „Kapcsándi”, ma Schwartz malomban:
Babarczi István, Kalmár István és
Szőgyényi Gábor. Sok régi kollégát
üdvözölhettünk, és új ismeretséget is
kötöttünk.
Nagyon örültünk, hogy találkoztunk Wöller István malomkutató és
malomgépésszel, régi jó barátunkkal.
2018. 10. 03. Meghívást kapott az
alapítványunk Paksról a Pákolitz
István Városi Könyvtártól, hogy
tartsunk egy beszámolót a Ráckevei
Hajómalom építéséről, üzemben tartásáról és a turisztikai tapasztalatainkról.
Pakson is nagy hagyománya van a
hajómalmoknak és szerettek volna
tájékozódni egy hajómalom építésének, üzemeltetésének részleteiről.
Nagy számú érdeklődő mellett egy
jó hangulatú fórumon vettünk részt,
Viski József, Taligás Sándor, Taligásné Fartel Zuszsanna és Szőgyényi Gábor.
2018. 10. 21. Az utolsó nyitvatartási napunk, szemerkélő esőben kezdtük, de délelőtt ennek a napnak a
kedvéért még az eső is elállt. Szép
idő volt.
Egy jól sikerült szezon után egy
jól sikerült szezonzáró nap kerekedett.
Köszönjük a résztvevőknek a főzést és a finom süteményeket.
Ennek a napnak az estéjén kaptuk
a szomorú hírt, hogy dr. Kovács
József László, a Duna vizén malom
forog című könyv szerzője elhunyt.
Ez a könyv nagyban segített abban,
hogy Ráckevén fennmaradjon a régi
vízimolnárság emléke. 2018. 10. 31-
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Molnár Céh
én kísértük utolsó útjára a ráckevei katolikus
temetőben.
2018. 10. 22. A szokásos zárás utáni malomtakarítás volt. Eltaláltuk a napot, gyönyörű napsütéses időben végeztük a munkát.
Köszönjük a sok segítőnek a munkáját.
2018. évben 246 fő város vendége és helyi
iskolások és óvodások voltak a malomban.
Az alapítványnak 79 vendége volt ebben
az évben.
A város, az alapítvány vendégei és az iskolások, óvodások látogatásakor őrlés bemutatót tartottunk.
A fizető látogatói létszám 2018. évben
7309 fő volt.
A 2010. évi nyitás óta
a 2018. évi zárásig összesen 51342 fő fizetős
látogató volt a malomban.
Eben az évben a nyitvatartási napok száma
181 nap volt, ebből 32
szakmai nap volt az
őrlési technológia bemutatásával.
2018. évben 1151 társadalmi munkaóra volt.
A malom működtetését társadalmi munkában segítők:
Babarczi István
Babarczi Istvánné Ica
Beliczay Gábor
Benda Kálmán
Bendáné Varga Edit
Banók Csaba
Csordásné Fartel Piroska
Fartel Gergő
Illés János
Juhász Edit
Kalmár Bence
Kalmár István
Kalmár Miklós
Kecskés András
Kiss Zsolt

Alapítvány
Kissné Jónás Edit
Lukácsné Ürögi Veronika
Mucsi Károly
Nagy Sándor
Nagy Sándorné Jutka
Palásti Tamara
Parti Ernő
Papdiné Riemer Veronika
Solti János
Taligásné Fartel Zsuzsanna
Taligás Sándor
Taligás Mihály
Varga Zoltán
Viski József
Viski Józsefné Borika

Támogatók:
Erdős Pincészet – Erdős Bálint
Kartontechnika Kft. – Gyetkó Károly
Keve Szövetkezet – Varnyú János
KEVENET – Mikola Péter
Mézes-Krémes cukrászüzem – Kovács
László
Taligás Pékség – Taligás Szilvia
Babarczi István
Illés János

beszámoló
Gyetkó Károlyné Sárika
Schuszter János – GYESUB Kft.
Taligás Sándor
Mucsi Károly
Gál Imre
Mondrák Vendel
dr. Nagy Klára önkormányzati képviselő
Ráckeve Város Önkormányzata
RÁVÜSZ Kft. – Juhász László
Taligás János asztalosmester
Bodor István ácsmester
Viski György asztalosmester
Kiss Zsolt asztalosmester
Beliczay Gábor építészmérnök
Egész év során minden őrlési bemutatón
vasárnap és több alkalommal a hétköznapi csoportos látogatásoknál Viski
József főmolnár térítésmentesen, kifogástalanul,
a látogató vendégek nagy
megelégedésére vezette az
őrlési bemutatókat.
Köszönjük a hajómalom működtetésére áldozott idejét!
Köszönjük Gyetkóné Sárikának az alapítvány könyvelését, amit idén is térítésmentesen végzett!
Köszönjük a hajómalomra szánt idejét!
Köszönjük Parti Ernőnek
az egész évben kifogástalanul működő automata vízszintérzékelő berendezést.
Ebben az évben új tárlatvezető lett Bede
Miklós, akinek munkájával meg voltunk
elégedve. A következő évben is számítunk
Rá.
Szeretnénk megköszönni az alapítvány
tagjainak és támogatóinak az áldozatos munkájukat és támogatásukat!
Szőgyényi Gábor
elnök
Ráckevei Molnár Céh Alapítvány
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Mikulás

futás

ajándékozás

„Nemes és szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek,
Csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.” Pázmány Péter

Legnagyobb ajándék az önzetlen segítség!
Köszönetet szeretnék mondani a Mikulásfutásért mindenkinek, aki azon volt, hogy városunkba egy kis melegséget, szeretetet vigyünk.
Családoknak, gyermekeknek örömet szerezzünk! Mikulás jegyében egy kicsit együtt mozogjunk! Hihetetlen, mire képes egy kis emberséges, szeretetből jövő összefogás, hittel, reménységgel és bizalommal. Helyezettek:
Óvodás korcsoport
1. Dudás Ádám
2. Farkas Lívia
3. Pál Jázmin
4. Csereklei Borka
5. Tódor Ida
6. Vígh Levente
Alsós kisiskolás korcsoport
1. Kerek József Bence
2. Jeszenszky Blanka
3. Balázs Olivér
4. Csató Dóra és László Áron

5. Nagy Eszter és Kocsis Róbert
6. Kálmán Viktória és Vígh Bendegúz
Felsős korcsoport
1. Méri Botond
2. Méri Marcell
3. Vadnai Levente
4. Bécsi Virág és Czékmán Balázs
5. Böcze Gerda és Deffent Csaba
6. Kerek Sándor
Gimnazista korcsoport 9-12. évfolyam
1. Csoma András
2. Major Attila
3. Nagy Gyula
Felnőttek
1. Marcsinyi Marcell
2. Nagy Csaba
3. Horváth Attila
Nyugdíjasok:
1. Nagy Sándorné
2. Székács Mihályné

A rendezvény támogatói:
Ráckeve Város Önkormányzata és Képviselő-testülete, Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesülete, Hordó Élményvasút (Farkas
Gábor), hordóvasutazás a Duna-parton, Suli Buli papír-írószer bolt (Ugrai Katalin), Aqua Land
Termál- és Élményfürdő, Kaptár Ráckeve, Galenus Gyógyszertár, Honvágy Ingatlan, Rongyrázó Használtruha Bolt, DanceFitness (Bajai
Andrea), Tesco Szupermarket, Ráckeve, dr.
Nagy Klára képviselő asszony, Szent István
Gyógyszertár, Incsi-Fincsi Fagylaltozó, Kálmán
Bácsi Rendezvényház, Gabi Spinning, Nagy
Bútorház, Mészáros Zoltán Die Cast Múzeum –
retró játékautó kiállítás. Köszönjük szépen a
támogatásukat és felajánlásaikat!
Reméljük, mindenki jól érezte magát a mai
napon!
Veterán box
Fotók: Jáki Réka, Veterán box
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Városi Mikulás

ünnepség

Taligás pékség

Városi Mikulás-ünnepség
A Szivárvány Óvoda szervezésében december 7-én délután
ismét megérkezett az
Ács Károly Művelődési Központba a
Városi Mikulás.
Bár kevesebben
fogadták el a meghívást, de akik ott voltak, azok nagyon jól
érezték magukat.
A hangulatról az
előző évekhez hasonlóan az „Eleven
Társulat” előadói
gondoskodtak.
A fájós fogú Mikulás és a csokoládét szerető Manó története után minden kisgyerek csomagot és szaloncukrot kapott ajándékba, majd a bátrabb gyermekekről és
a Mikulásról közös fénykép is készült. A program zárásaként ebben az
évben is finom kakaós tekercset és meleg teát kaptak a gyerekek és szüleik
a Városi Konyha jóvoltából.
A program megrendezéséhez nyújtott támogatásért köszönetet
mondok: Szadai József polgármester úrnak a szaloncukorért,
Dr. Nagy Klára képviselő asszonynak a csokoládéért,

Vargáné Ágoston Juliannának és Varga Lászlónak az almáért,
Bodor Lászlónénak, Schmidtné Feigl
Juditnak és a VIGI-Városi Konyha dolgozóinak a finomságokért,
Szerdahelyiné Lőrincz Nórának és az
Ács Károly Művelődési Ház munkatársainak
a helyszín biztosításáért,
a Vörösmarty úti Óvoda dolgozóinak a terem díszítéséért és a vendéglátásban nyújtott közreműködésükért.
Bőcze Ferencné intézményvezető

Mikulás a R.V. Duna Kft.-nél… ahogy mi ismerjük,
a Taligás pékségben
A pékségben (Irinyi u. 2.) és a hozzá
tartozó egységekben 26-an dolgoznak.
Sokuknál van kicsi gyerek, akik többször kérdezgették, hogyan is készül a kenyér, a kalács, a kakaós csiga...
Az üzemvezetőnk, Taligás Sándor Máté mindig készségesen elmagyarázta a
folyamatot, de azért az nem ugyanaz,
mint ha látják is. Így jött az ötlet idén,
hogy egy kis interaktív programot szervezünk számukra december 1-jén, minden
reményünk szerint hagyományteremtő
jelleggel.
Miután ez megfogalmazódott bennünk,
jött ezer ötlet: csináljunk ezt, csináljunk
még azt. Annyi mindent szerettünk volna,
hogy éreztük, le kell redukálni. Így miután Máté körbevezette a gyerekeket (akik
ismerik, és ő is név szerint ismeri őket) és
a lelkes kísérőket, kalácsot készítettek, a
dagasztástól, a fonáson, a dekoráláson és
a kelesztésen át a sütésig.
Közben a mi Mamink (Taligás Sándorné Margitka) gondoskodott róla, hogy
senki ne szenvedjen hiányt semmiben.
Mindenkit etetett, itatott.

Őrá különösen büszkék vagyunk, hiszen idén ő lett Ráckevén az év vállalkozója. 25 éves munka áll emögött!
A gyerekek hozzáállása melegséggel
töltötte el a szívünket, hihetetlen érdeklődést mutattak minden iránt. Pontosan kellett elmagyarázni például, melyik gép
hogyan működik és a lisztek „nevében” a
számok mit jelentenek. Mindemellett
nagyon jól viselkedtek, semmilyen problémát nem okoztak.
Annyi minden készült, hogy pár kosár
kalács és ökörszem is maradt másnapra,
amit a kis manók nem vittek haza. Ezeket
a boltba betérő vásárlóinknak ajándékoztuk, miután elmeséltük, kik és hogyan is
készítették. A legcsodálatosabb, hogy pár
nap múlva keresték azt a fahéjas kalácsot
és az olyan süteményt, amit pár napja
vasárnap ettek. Mert az valahogy olyan
finom volt! Nem értettük miért, mert
ugyanúgy készült, mint minden nap...
Erre csak azt mondta valaki: „A szeretettől más, higgyétek el!”
Major Veronika
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nyugdíjas karácsony

ünnep

„Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket karcolja éles, kék jégkörmivel.”
Kosztolányi Dezső

Nyugdíjas Karácsony
December 16-án a hagyományokhoz híven
Ráckeve Város Önkormányzata ismét egy
nagyon szép és vidám ünnepséggel ajándékozta
meg városunk szépkorú polgárait. A Ráckevei
Árpád Fejedelem Általános Iskola tornatermében Szadai József polgármester köszöntötte először a kedves vendégeket, akik száma idén is
meghaladta a százat. Szadai József elmondta,
hogy azért is tartja a város vezetése fontosnak a
nyugdíjasok számára ezt a rendezvényt minden
évben, közeledvén a szeretet ünnepéhez, mert
talán többen vannak már közöttük, akik egyedül
élnek, és gyermekeik, unokáik sem mindig tudnak velük lenni. Ezért itt együtt talán oldja
magányukat egy kis vendéglátással, ajándékkal,
szórakoztató műsorral a rájuk figyelő önkormányzat.

Az est házigazdája az idén is Dr. Nagy Klára
képviselő, tanácsnok és az ünnepség fő szervezője és Papp László képviselő voltak.
Első fellépő Hevesvári Zoltán volt, aki nélkül
elképzelhetetlen egy ilyen műsor, és bizony hihetetlen frissességgel lépett fel a színpadra, ráadásul
fejből szavalta el versét, csak ámult mindenki, amikor bevallotta, hogy jövőre tölti be 95. életévét.
Reméljük, Zoli Bácsival együtt fogjuk 5 év múlva
is ezt az estét ünnepelni, 100 éves korában!!!
Az Őszidő Nyugdíjas Klub tagjai nagyon
szép karácsonyi verseket és dalokat adtak elő, és
bizony akár Szász Vera előadása, akár Barczi
Józsefné Erzsike gyönyörű szavalata párássá tette az érzékenyebb hallgatóság szemét, melegséget hozva a szívekbe.
Aztán következett az est legvidámabb szakasza, hiszen immár harmadszorra léptek
színpadra azok a fellépők, akiket a ráckevei nyugdíjasok nem tudnak megunni és már vissza is várnak ezen az
alkalmon. Tarnai Kiss László, a Dankó
Rádió művészeti vezetője, valamint
Fiai és vendégei, Kalina Enikő és Dócs
Péter olyan fergeteges hangulatot
varázsoltak ismét a színpadra, előadásukat kiegészítve tréfás összekötő szövegeikkel, hogy bizony többször hangos nevetéstől is visszhangzott a tornaterem, amellett, hogy a jól ismert nótákat, operett betéteket, örökzöld dallamokat együtt énekelték velük a jelenlévők.

Köszönőlevél

Ezúton szeretném hálás köszönetemet kifejezni mindazoknak a vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a 2018. évben Portugáliában megrendezett Karate Európa-bajnokságon szerepelhessek.
Támogatók sorában mindenekelőtt az IC
Tatami Karate SE-nek, hogy csapatukban
indulhattam. Külön köszönet Csipák János
edzőnek támogató tevékenységéért, szervező
munkájával és a technikai részletek gördülékeny kivitelezésével értem el 2 EB aranyérmet. Köszönet Mantics Andrásnak, aki a
csapatkata felkészülésben segített nagyon
sokat. Olteán Judit, aki rengeteg lelki segítséget adott, hogy mindez sikerülhessen, Földi Szabolcsnak, aki abban segített, hogy a
súlyom a megfelelő értéken álljon. Legnagyobb köszönet Nagy Anettnak, aki nélkül

karate – köszönet
Az este végén Szadai József polgármester és a
szervezők virággal köszönték meg a konyha
dolgozóinak és a segítőknek, hogy segítettek
ünnepet varázsolni a ráckevei szépkorú hölgyek
és urak számára és mosolyt csalni az arcukra.
Köszönet a szép estéért Ráckeve Város Önkormányzatának és a szervezőknek.
Az ünnepség létrejöttét segítették: Szadai
József polgármester úr, Juhász László, a Rávüsz
Kft. vezetője, Bodor Lászlóné, a pénzügyi iroda
vezetője, Gyergyádes Ágnes, a RÁFÁI intézményvezető-helyettese, Dr. Nagy Klára, Papp
László, Bobek Gábor képviselők.
Támogatóink voltak: Poli-propán Bt: Papp
László, Piróth Zoltán: fenyőfa.
A vacsorát felszolgálták az iskolai konyha
dolgozói: Bóna Andrásné, Taligás Ferencné,
Lendvai Csabáné, Bisop Attiláné, Nagy Ágnes.
Hangosítás: Márki Viktor
A termet berendezték, feldíszítették: Pahocsa
Margit, Szamosvári Istvánné, Bobek Gáborné,
Palik Antalné, Gottnerné Aradi Ilona, Juhászné
Lacsni Henriette, Lovassy Gyula, Lovassy
Gyuláné, Papp Lászlóné, Sallai Imréné, Szűcs
Sándorné.
Fotók, szöveg: Jáki Réka

nagyon nehezen oldottuk volna meg, hogy
részt vehessek ezen a versenyen. Nagyon
sokat szenvedve, de végigcsináltam és sikerült! A barátaimat és néhány osztálytársamat
sem hagyhatom ki, akik végig tartották bennem a lelket, minden nap azt mondták, hogy
pár nap és túl vagy rajta... Végig hittek abban,
hogy meg tudom csinálni és sikerülni fog:
Farkas Kitti, Szilágyi Bettina, Pataki
Nikolett és Balogh Eszter.
Támogatóim:
Szadai József, Ráckeve város polgármestere,
dr. Czerny Károly, Nagy Anett, Knapik István
és felesége, Hevesi Antal, Erdős László, Máté
László és Peres Renáta, Kirchner Kolos és
Kirchner Bea.
De mégiscsak legtöbbet a Szüleimnek
köszönhetek.
Balázs Réka
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Szabó Attila

Kenu

Akadémia

Szabó Attila Kenu Akadémia Évzáró
A Duna Relax & Event Hotelben az idei évben is együtt
ünnepeltek az Akadémia versenyzői a szülőkkel, edzőkkel
és a Szövetség képviselőivel. A rendezvényt Hüttner Csaba
felnőtt szövetségi kapitány nyitotta meg, majd Dr. RauszSzabó Attila mesteredző vont mérleget tavalyi ígérete és a
született eredmények között. Jól dolgoztak együtt, az évet 13
fős versenyzői csapat zárja a 150 egyesület közül a 66.
helyen. Pedig nem könnyű az utat kitaposni. A város sportolni vágyó lakói gyakran mondják – ,,ha nem ide születek,
mire juthattam volna!” Ebben az egyesületben más a jövőkép! A gyerekek a profi szemléletet edzőjüktől tudják elsajátítani. Mesterük fáradhatatlanul mutatja be a korszerű technikákat és a világ legjobbjait sorakoztatja fel példaképül.
Együtt tanulva könnyebb.
Most már a ráckevei kenusok is otthonosan mozognak a
menők között. Egy neves felnőtt edző szavai aggodalmát
fejezik ki, miszerint ,,pár év múlva számolnunk kell a ráckevei akadémia versenyzőivel!”
A jelenlegi eredmények és a versenyzők szorgalma bizta-

tó. Több országos bajnoki érem született. Fehér
Annát meghívták a válogatottba, és Méri Botond
is együtt készülhetett a legjobbakkal. A jelenlévő
Kovács Tamás MKKSZ sportszakmai referens
elégedett volt teljesítményükkel. A rendezvény
díszvendége, Wichmann Tamás örömmel látta a
sok lelkes versenyzőt, és mesélt nekik sportolói
múltjáról.
Jövőre MKKSZ támogatással az egyesület
elindítja kajak szakosztályát, ahol kajakos
lányok élsportra való felkészítésével fog foglalkozni. Ez a módszer már működött a Kovács
Katalin, Janics Natasa és Kozmann György,
Kolonics György párosnál, akiket Fábiánné
Rozsnyói Katalin és Dr. Rausz-Szabó Attila
együtt készítettek világversenyekre. Az Akadémia mesteredzője a garancia arra, hogy aki a
munkát elvégzi, elérheti célját.
dr. Borkovits Margit

Sikerekben Gazdag Boldog Új
Évet Kívánunk!
Aki az elmúlt évben munkánkat segítette: Ráckeve Város Önkormányzata, Kiskunlacháza Önkormányzata, Ráckevei Árpád Fejedelem
Általános Iskola, Ráckevei Ady Endre Gimnázium, Árpád Múzeum,
Skarica Máté Városi Könyvtár, Ács Károly Művelődési Központ, Nagy
Anett, Lőrincz Veronika, Major Zsolt, Sophia Utazási Iroda, Dr. Nagy
Klára, Dr. Palásti Sándor, Gőcze Kft., RÁVÜSZ Kft., Lipóti Pékség.
Köszönjük a segítséget!
Szabó Attila Kenu Akadémia Egyesület
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Adventi Fények

székelykapu

avatás

Adventi fényekben a város és a székelykapu
Már évek óta hagyomány, hogy Ráckeve Város Önkormányzata újabb
és újabb karácsonyi fényekkel díszíti fel most már nem csak a belvárost, a
tereinket és az Árpád hidat, hanem a hátsó utcákba is egyre több helyre jutnak a karácsonyi hangulatot idéző fények.
Idén is hatalmas tömeg gyűlt össze november 30-án a Szent István
téren, hogy együtt számoljanak vissza gyerekek és felnőttek Szadai József
polgármesterrel, majd nagy tapssal fejezzék ki örömüket, amikor egy csapásra fénybe borul Ráckeve.
Most azonban a szokásos ünnepség előtt egy nagyon megható eseményre is sor került: ezen a délutánon a gyergyócsomafalvi testvérvárosunktól kapott ajándék, a székelykapu felavatására. Az ősz folyamán
kereste fel Ráckeve Város Önkormányzata testvérvárosát, hogy a Szent
István téren szeretnének egy székelykaput állíttatni. A lehetőséggel élve, a
testvértelepülési kapcsolat megerősítése érdekében a Helyi Tanács összefogásából, a csomafalvi mesteremberek elkészítették a kaput és elszállították Ráckevére. Már a kapu elhelyezésének folyamata is jelképes volt,
ahogy a ráckevei és székely férfiak vállvetve, egymásnak támaszkodva
emelték helyére. Nem volt egyszerű feladat, megküzdöttek vele, de
elmondhatták utána: „Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
A helyszín is magáért beszél, ahogyan azt Szadai József polgármester
köszöntőjében hangsúlyozta, mert méltó helyen, a római katolikus templom és Szent István szobra között magasodik büszkén ezentúl Ráckeve új
éke, a székelyek számára többféle jelentést hordozó székelykapu.
Gyergyócsomafalva alpolgármestere, Jánosi Borsos Attila avató beszédében elmondta, hogy az évszázadok során a székelykapu elsősorban
funkcionális része volt egy portának, annak határára állította a gazda, azzal
köszöntötte a hozzáérkezőket. Határra állította, de nem elhatárolta magától
a világot, mindössze megjelölte: „Eddig az enyém, onnan tovább másé. Itt
kezdődik az otthon, ott kint van a nagyvilág. A kapun belül volt az élet.”
Alpolgármester úr tolmácsolta Márton László Szilárd, Gyergyócsomafalva polgármestere – aki egy hivatalos rendezvény miatt nem tudott
ezen az eseményen részt venni – meleg szavait testvérvárosuk polgárainak, a ráckeveieknek:
„Örömmel fogadtuk Csomafalván a felajánlott lehetőséget, hogy testvértelepülésünkön, Ráckevén is csomafalvi székelykapu álljon. Örömmel
fogadtuk, mert az idők során a székelykapu a székelység egyik szimbóluma
lett. Szívesen vittük Ráckevére, mert úgy gondoljuk, megerősíti barátságunkat, szorosabbra fűzi a testvéri szálakat közöttünk.
Elvittük a csomafalvi fát, a csomafalvi kapuépítő, fafaragó tudást. Velük
együtt üzenetet: „Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez – testvér – ne légy hűtlen soha.” Számtalan székelykapun található felirat ez.
Kérünk Benneteket és feladatul hagyjuk, hogy valahányszor átmentek e
kapun vagy e kapu közelében halad el léptetek, jusson eszetekbe, hogy őseink hite segített megmaradni székelyként, magyarként több mint ezer éven
át itthon és otthon. Édes anyanyelvünk, közös kultúránk, épített örökségünk, fajtánk szívóssága, konoksága, életszeretete, mind olyan mélyen

kapaszkodó gyökerek, amelyek nemzetünknek megtartó ereje volt és
marad, ha vigyázunk rájuk, ha nem leszünk hűtlenek soha hozzájuk.
(… ) Kívánjuk, hogy a székelykapu valóban éke legyen a városnak,
sokan megtapasztalják az Önök szeretetét és kedvességét. Jó érzés tudni,
hogy most már otthoni kaputól az itthoni kapuig utazhatunk, ha elindulunk
több mint 600 kilométeres utunkra, úgy tehetjük, hogy tudjuk: hazaérkezünk.”
Szadai József, Ráckeve polgármestere köszöntötte a jelenlévő Lukanénye, Székelykeve, Kovin testvértelepülések képviselőit is, majd köszönetét fejezte ki Gyergyócsomafalva polgármesterének, a megjelent
alpolgármesternek, valamit a vele érkező Kovács Györgynek és Csata
Ernőnek, hogy elhozták és segítettek helyére emelni a kaput, valamint a
ráckeveieknek, akik részt vettek ebben az erőt próbáló munkában.
A kaput a római katolikus és a református egyház képviselői felszentelték és megáldották, ezután közösen sor került az ünnepélyes szalagelvágás
ceremóniájára, majd elénekeltük együtt a magyar és a székely himnuszt a
testvéri összetartozás érzését erősítve.
Aztán kezdetét vette az adventi forgatag: a szokásos színpadi előadások,
ahol az óvodásoktól a nagyobbakig karácsonyi műsorral szórakoztatták a
forralt bort, teát iszogató, zsíros kenyeret fogyasztó és vásárolgató közönséget. Idén is kedvelt eleme volt ennek az estének a kisvonat, valamint
ahogyan már tavaly is az a bensőséges adventi vásárudvar, amelyet az
Incsi-Fincsi Étterem tulajdonosai varázsoltak.
Bár már december 28-án megnyílt a Skarica Máté Városi Könyvtárban
a Mézes Ráckeve kiállítás, most is nagyon sokan mentek megcsodálni a
szebbnél szebb remekműveket, apró és nagyobb csodákat, közben kicsit
fel is olvadva a könyvtár melegében.
Azt hiszem, méltón vette kezdetét Ráckevén a várakozás időszaka, az
advent, amikor már lélekben is kezdünk ráhangolódni a legszebb és legnagyobb keresztény ünnepünkre, a szeretet ünnepére, karácsonyra.
Köszönet Ráckeve Város Önkormányzatának, a részt vevő városi intézményeknek, civil szervezeteknek és vállalkozásoknak, hogy ismét díszbe
öltöztette városunkat és szívünket!
Szöveg, fotók: Jáki Réka

Köszönet
Köszönet illeti Bozóki István vállalkozót (Keve Beton Kft.), aki a
székelykapu felállításához szükséges beton felajánlásával hozzájárult
ehhez az újabb nagyszerű kezdeményezéshez.
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Adventi Fények

székelykapu

„Ahhoz, hogy egy emberi alkotás remekbe sikerüljön, s időtlen
ragyogással kápráztassa és gyönyörködtesse az embereket, a
tehetség, a téma, a kivitel tökéletessége mellett kell valami
más is. A remekműben van valamilyen tündéri elem is, mely
csodálatos fényével átsugárzik az egészen, oly gyöngéden és
megejtően, mint ahogyan az északi fény világít a nyári éjszakában...” Márai Sándor

Mézes Ráckeve
2018 adventjére ismét egy csoda született Ráckevén. Mézes, fahéj- és
szegfűszegillatú, mesés...
Harmadik alkalommal hirdettük meg a Mézes Ráckeve felhívásunkat,
melynek idén a Mesés Ráckeve címet adtuk.
Úgy gondoltuk, idén egy igazán mesebeli
kiállítással szeretnénk az adventi várakozás
időszakát még színesebbé varázsolni – és azt
gondolom, ez sikerült is! Gyermeki kíváncsisággal vártuk, milyen mézeskalács házikók, építmények, csodák érkeznek majd, és
csak ámultunk az érkező alkotásokat látva.
Szebbnél szebb építményeket helyezhettünk
el a terepasztalon, díszíthettünk körbe, hogy
november 28-án délután megnyílhasson a
III. Mézes Ráckeve kiállítás, melynek december első három hetében a Skarica Máté
Városi Könyvtár adott otthont. Gyerekek,

mézes kiállítás

felnőttek, kicsik és nagyok jöttek el megnézni az idei mesevárost – és talán
hazavittek egy kis melegséget a szívükben, egy kis darabka szeretetet
abból a szeretetből, amely minden alkotásból sugárzik.
Kiállításunkat december 19-én átköltöztettük az AquaLand Termálfürdőbe, hogy a téli szünet idején Ráckevére érkező vendégek is részesülhessenek ebben a csodában.
Akik az idei kiállításhoz szívüket-lelküket adták:
AquaLand Termálfürdő és Tókert Csárda, Ráckeve
Balázs Kornélia Ágnes
Farkas Boglárka – Farkasné Tar Ágota – Farkas Ferenc
Gál-Babicz Ágnes
Kiss Károlyné Mária
Molnárné Hettmann Emília
Nagyné Szűcs Szilvia
Skarica Máté Városi Könyvtár dolgozói
Szász Attila – Szász Szabolcs
Szivárvány Óvoda Iskola úti Tagintézménye – Katica csoport
Tóth Ágnes – Vásárhelyi Anett
Városi Szabadidőközpont dolgozói,
Szigethalom
Ezúton is köszönjük mindannyiuk áldozatos munkáját!
Lelkesedésünk töretlen, jövőre ismét
várunk mindenkit!
Szerdahelyiné Lőrincz Nóra
megbízott intézményvezető
Fotók: Jáki Réka
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KARÁCSONYI KONCERT ÉS KITÜNTETETTEK – 2018
Ráckeve Város Önkormányzata
évről évre a nagy városi karácsonyi
ünnepséggel, a Karácsonyi Koncerttel zárja le az évet, ahol sor
kerül a kitüntető díjak átadására is.
Tavaly már debütált az Ady Endre
Gimnázium tornaterme, úgyhogy
most már nem előzte meg olyan
feszült várakozás a helyszínt, és az
Ács Károly Művelődési Központ
Szerdahelyiné Lőrincz Nóra megbízott igazgató irányításával ismét
karácsonyi hangulatúvá varázsolta
a termet.
Az est házigazdája: Kósa Dénes
színművész volt. Fellépett a két
ráckevei egyházi kórus, a Szegedi
Kis István Református Kórus és a Keresztelő Szent János Kórus, és
kiválóan válogatott és előadott karácsonyi műsorával mindkét együt-

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
PRO URBE EMLÉKÉREM
kitüntetésben részesítette
FEGYÓ BÉLÁT
Fegyó Béla 1943-ban született Ráckevén. Az
Ady Endre Gimnáziumban érettségizett, majd
1963-tól 1967-ig a Magyar Képzőművészeti
Főiskolán végezte tanulmányait, festő szakon.
Mesterei Veres Sándor László és Patay László
voltak. A festői tevékenység mellett több évtizedes pedagógus munkát
végeztt, nagy hozzáértéssel és türelemmel oktatta növendékeit.
Tanulmányait befejezve Gyálon talált munkát feleségével, Szentgyörgyhegyi Máriával együtt. A pedagógus állás mellett festett, a festészet
mellett zenélt is, 40 évig dobolt. 40 éves koráig szenvedélye volt a kézilabda, melyet aktívan űzött.
Egy korábban, a Ráckevei Újságnak adott interjú alkalmával elmondta,
hogy a Gyálon eltöltött közel négy évtized alatt csak két képet festett
Gyálról, amely nem véletlen, hiszen minden hétvégén hazajárt Ráckevére, és innen merített ihletet témáihoz.
Az Ő szavait idézve: „Egyszerűen szeretem Ráckevét, nem tudok és
soha nem is tudtam elszakadni tőle… sem fizikailag nem tudtam

tes ünnepi hangulatot varázsolt a
nézőkben.
Szadai József polgármester a
városi kitüntetések átadása előtt
büszkén közölte a jelenlévőkkel,
hogy ebben az évben is van megyei
kitüntetettje városunknak, majd
gyönyörű virágcsokorral és ajándékkal köszöntötte Jáki Rékát, a
Ráckevei Újság szerkesztőjét, aki
december 7-én ünnepélyes keretek
között a Vármegyeházán vehette át
Pest Megye Önkormányzatának
Média-díját.
A városi kitüntetések átadása
után pedig a Republic Quartet nyújtott valódi komolyzenei koncertélményt az ünneplő közönség számára.
dr. Kereszturi Zita jegyző, felelős kiadó

Ráckevétől elszakadni, sem mint festőművész. Mikor itthon voltam,
jártam a Duna-partot, a várost, és elraktároztam magamban a színeket,
fényeket, témákat. Hazavittem és Gyálon is Ráckevét festettem.”
Nagy öröm és büszkeség a város számára, hogy húsz évvel ezelőtt viszszatért szülővárosába és itt telepedett le családjával, egy olyan otthont
teremtve, amely rendelkezik galériával – Fegyó Béla Műterem Galéria
– ahol alkotásai láthatóak.
1972-től folyamatosan megtekinthetőek művei egyéni, illetve válogatott csoportos kiállításokon nemcsak hazánkban, hanem külföldön is.
Művészi hitvallása: „Minden szellemi értéket hordozó mű valamennyi
befogadóját azonos gondolati irányba indítja el. Az, hogy a szemlélő az
azonos irányú úton milyen messzire jut, hány rétegét fejti meg az
alkotásnak, az természetesen sosem lesz azonos. Függ ez a műveltségtől, az érdeklődési körtől, kortól, nemtől is, de az irány mindenkinél
azonos!”
Egész életét a művészetnek, különösen a festészetnek szentelte, gazdag
munkássága mellett törekedett arra, hogy tudását, szemléletmódját
megossza az ifjúsággal.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fegyó Bélát PRO URBE Emlékérem Díj
kitüntetésben részesítette.
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Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
RÁCKEVE SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ
kitüntetésben részesítette
JÁKI RÉKÁT
Jáki Réka 1991-ben végzett Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Ráckevére az egyetem elvégzése
után került. 1994-től már az Árpád Múzeumban
dolgozott, ahol 2000. évtől megbízott igazgatóként, majd 2001. évtől területi igazgatóként látta el feladatát.
Az Árpád Múzeumot 1962-ben alapították, amely az akkori megyei
múzeumi rendszer szabályainak megfelelően 1987-ben bekerült a
Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának szervezetébe. 2007-ben
megyei átszervezés következtében a ráckevei Árpád Múzeum
elveszítette a területi múzeumi rangját, önállóságát, és ez az állapot
egészen 2012-ig tartott, amíg a megyei múzeumi rendszer feloszlatásra került.
Ráckeve Város Önkormányzata 2013-ban úgy határozott, hogy

Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Sport, Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága
A 2018. ÉV IFJÚ SPORTOLÓJA DÍJ
kitüntetésben részesítette
FEHÉR ANNÁT
Fehér Anna 2005-ben született. Ráckevei lakos,
a Szabó Attila Kenu Akadémia Egyesület
versenyzője. Edzője Dr. Rausz-Szabó Attila
mesteredző. Anna korábban több sportágat kipróbált, míg végül megtalálta a kenu sportágat és az egyesületet, ahol kiváló szakmai munka
folyik. Ennek eredményeként az idei évben bekerült a korosztályos
válogatottba. Egy hagyományosan eredményes olimpiai sportágban
nagy szó vidéki versenyzőként a legjobbak között szerepelni. Anna a
Kajak-Kenu Magyar Bajnokságon C-4 es versenyszámban 5. lett, a
keretfeltöltő versenyen pedig C-1-es versenyszámban a legjobb 5
versenyző között szerepelt. Ezzel az eredménnyel meghívást kapott a
Nemzeti Válogatottba és keret edzőtáborban vehet részt. Szorgalmas
sportoló, naponta két edzésen vesz részt, emellett tanulmányi
előmenetele is kiváló.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének Sport, Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága Fehér Annát A 2018. Év Ifjú Sportolója Díj kitüntetésben
részesítette.

felvállalja, hogy saját fenntartásban működteti tovább múzeumát,
amely akkor még nem rendelkezett önálló területi múzeumi minősítéssel, pedig az intézménynek ugyanaz az értékes gyűjteménye volt, mint
korábban.
Jáki Réka szakmai irányításával, szorgalmas és kitartó munkájának
köszönhetően, hosszadalmas küzdelem árán, a múzeum 2015. év
novemberében visszaszerezte a területi múzeumi rangját, tekintettel
arra, hogy a gyűjtemény további gazdagításával és a tudományos munka gyarapításával a rang visszanyeréséhez történő szigorú feltételeknek
eleget tett.
Jáki Réka a múzeum igazgatásán túl 2002 januárjától ellátja a Ráckevei
Újság főszerkesztői feladatait is. Réka kétségkívül Ráckeve kulturális
életéhez számos ponton kapcsolódik, munkásságával hozzájárul a város
értékeinek felkutatásához, növeléséhez, kulturális és idegenforgalmi
életének színesítéséhez.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jáki Rékát Ráckeve Szolgálatáért Díj kitüntetésben részesítette.

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ
kitüntetésben részesítette
PAPP LÁSZLÓT
Papp László 1972-ben született Ráckevén. Itt
végezte tanulmányait is az Árpád Fejedelem
Általános Iskolában és az Ady Endre Gimnáziumban.
Sokirányú tehetsége a sportban hamar megmutatkozott. Akik
ismerik, pontosan tudják, hogy neki mindegy, hogy a labdát rúgni, ütni, netán dobni kell. Kiváló érzéke van a labdarúgáshoz, a
röplabdához, a vízilabdához, a jégkoronghoz, számos egyéni
sportághoz.
Ügyessége átlagon felüli, amely magas játékintelligenciával
párosul.
Ha helyben megadatott volna neki a lehetőség, sportolóként akár
első osztályú játékos is lehetett volna.
Papp László azon utolsó generációk képviselője, akinek általános
iskolásként még a legendás testnevelő, Gazdag Béla egyengette
az útját és inspirálta arra, hogy felnőtté válva ő is ezt a pályát
válassza.
Ehhez gimnazistaként a Borkovits-házaspártól kapott megerősítést és útravalót.
A Testnevelési Egyetemet és az Eötvös Lóránt Tudományegyetemet kiváló eredménnyel elvégezve szerzett testnevelő és
rekreációs tanári diplomát. Tanulmányai befejeztével szülővárosában helyezkedett el testnevelő tanárként.
Kellő tapasztalat megszerzését követően elvégezte a Magyar
Labdarúgó Szövetség UEFA B licences edzői tanfolyamát, és a
ráckevei labdarúgás utánpótlás képzésének az élére állt.
Olykor kissé magára hagyottan sem téveszti szem elől a célt: a
gyerekekbe plántálni a mozgás örömét, a sport szeretetét.
Jelen naphoz kötődő ünnepi esemény népes családja, szülei, két
húga, felesége, kisfia és nevelt lánya számára is jelentős.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Papp Lászlót Testnevelési és
Sport Díj kitüntetésben részesítette.
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Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
KÖZALKALMAZOTTI DÍJ
kitüntetésben részesítette
MAGYAR MÁRIÁT

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
KÖZALKALMAZOTTI DÍJ
kitüntetésben részesítette
SCHMIDTNÉ FEIGL JUDITOT

Magyar Mária pénzügyi ügyintézői,
képesített könyvelői és felsőfokú munkaügyi szakképesítésekkel rendelkező szakember, aki 2000. január 1. napjától dolgozik a Ráckevei Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Irodáján. Dolgozói bérszámfejtést, házipénztár kezelést, a Magyar Államkincstár felé bevallás-előkészítést, valamint
számos pénztárosi feladathoz kötődő egyéb munkát végez, igen
nagy odafigyeléssel és precizitással. Nagyfokú szakmai felkészültséggel látja el a mindennapok során jelentkező számos
feladatot. Munkájára a lelkiismeretesség, fegyelmezettség
jellemző.
A polgármesteri hivatal olyan köztisztviselője, akinek nem
csak a szakmai odafigyelése kiemelkedő, hanem személyisége, jókedélye és közvetlensége miatt is egy nagyon szerethető ember. Magyar Mária meghatározó résztvevője a hivatalt érintő közösségépítő rendezvényeknek, programoknak, igazi csapatjátékosként fontos szereplő a hivatal közösségformáló életében.
Munkatársaival a kapcsolata kiegyensúlyozott, felettesei mindig
magas szintű teljesítményt kapnak tőle. Belső és külső partnerekkel jó kapcsolati rendszert alakított ki, melynek ápolására
nagy gondot fordít.

Schmidtné Feigl Judit 1984. január elsején kezdte
meg munkáját abban az épületben, amely jelenleg is
munkahelyéül szolgál. Az elmúlt több mint három
évtized alatt, különböző munkáltatóknak végezve a
munkát, dolgozott a helyi termelőszövetkezetben,
járási hivatalban pénzügyi előadóként.
A gimnáziumba történő munkavégzés kapcsán először pénzügytechnikai
feladatot bíztak rá, melyet lelkiismeretesen és precízen végzett. Szervező
készségére már az akkori iskolavezetés is felfigyelt, és belső átszervezést
követően lett az intézmény élelmezésvezetője, amely pozíciót a mai napig
betölti.
A szükséges szakmai előírásoknak megfelelő iskolai végzettségeket
megszerezve, lelkes kezdeményezője lett, hogy a gyermekétkeztetéshez
szükséges nyersanyagokat a konyha helyben szerezze be. Különös figyelmet fordít arra, hogy az ételek megfeleljenek a gyermekétkeztetésben részt
vevő gyermekek életkori sajátosságainak, azok legyenek egészségesek és
finomak. Munkáját a legrettegettebb revizorok is elismerték.
Judittól nehezen kérhető bármi, aminek teljesítését meg ne próbálná megvalósítani. Ő kifejezetten a megoldások embere. Szigorú vezető, aki beosztottjaitól elvárja a pontos munkavégzést, ugyanakkor ki is áll értük, gyakran vállalva ezzel konfliktust saját feletteseivel szemben. Szókimondó,
egyenes ember, kedves személyisége ugyanakkor népszerűvé teszi környezetében.

Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyar Máriát Közalkalmazotti Díj kitüntetésben részesítette.

Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Schmidtné Feigl Juditot Közalkalmazotti Díj
kitüntetésben részesítette.

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ
kitüntetésben részesítette
a RŐZSE TÁNCEGYÜTTEST
2014-ben néhány szülőben, akik a gyermekeik révén kötődtek a néptánc és népzene világához, az a gondolat merült fel, hogy a nézőtéren
helyet foglaló, hajat fonó, kisebbeket öltöztető, fellépésekre kísérő
szerepből kicsit kilépve, jó lenne belekerülni a néptáncosok aktív
világába – így született meg a Rőzse Néptáncegyüttes.
A kezdetben csupán a közös élményeket kereső csapat Kakuk Pált
és lányát, Kakuk Mariannt kérte fel arra, hogy hétfő esténként táncokat tanítsanak nekik. Pali bácsiék örömmel vállalták ezt a feladatot, így 2014 szeptemberében megkezdődhettek a próbák. A Rőzse
nevet a két „ifjabb” együttes, a Bokréta és a Kéve után határozták

meg, ezzel is utalva arra, hogy ők az „idősebb” korosztályt
képviselik a ráckevei néptáncosok nagy családjában.
A csoport lelkesedése, a néptánc iránti érdeklődése hamar kovácsolt belőlük jó közösséget, táncuk évről évre egyre összeszedettebb, kifinomultabb lett. Ahogy fejlődött a tánctudásuk, úgy készültek az egyre dinamikusabb, nehezebb koreográfiák.
A család, a munka és a gyerekek mindennapjainak rendezése mellett az
együttes tagjai hétről hétre jelen vannak hétfő esténként a próbákon,
lelkesen, vidáman igyekeznek megtanulni a könnyebb vagy épp
nehezebb lépéseket. Az elkészült koreográfiákkal rendszeres résztvevői
Ráckeve város nagyobb rendezvényeinek, és a Csepel-sziget számos
más településére is gyakran hívják őket. Igazi összetartó közösség, akik,
ha kell, a fellépések mellett aktívan részt vesznek egy-egy rendezvényen, segítő kezet nyújtanak, és közben egyengetik a gyermekeik néptáncos útját is – akár a Bokrétában, akár a Kéve Néptáncegyüttesben. Ez
a generációkon átívelő kapocs
talán az, amitől a Rőzse Néptáncegyüttes olyan különleges.
Kitartásuk, hozzáállásuk példaértékű lehet sokak számára.
Kiemelkedő munkájuknak elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rőzse Táncegyüttest
Közművelődési Díj kitüntetésben részesítette.
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Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
KÖZBIZTONSÁGI DÍJ
kitüntetésben részesítette
WESSELÉNYI MIKLÓS R. FŐTÖRZSŐRMESTERT
TÓTH GÁBOR C. R.TÖRZSŐRMESTERT
DOSZKOCS GÁBOR R. TÖRZSZÁSZLÓST
Wesselényi Miklós r. főtörzsőrmester 2009. május 16. hatállyal került a
rendőrség állományába. Kezdetben a Ráckevei Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztály Közrendvédelmi Alosztályán járőri, ezt követően 2013. február 01-től a Kiskunlacházi Rendőrőrsön, majd 2015.
október 01-től a Járőr- és Őrszolgálati Alosztályon körzeti megbízotti
feladatokat lát el.
Tóth Gábor c. r. törzsőrmester 2009. május 16. hatállyal került a
rendőrség állományába. Kezdetben a Ráckevei Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztály Közrendvédelmi Alosztályán járőri, ezt
követően 2015. április 1-től a Járőr- és Őrszolgálati Alosztályon
járőrvezetői, majd járőrparancsnoki beosztásban látja el a feladatait.
Doszkocs Gábor r. törzszászlós 2009. május 16. hatállyal került a
rendőrség állományába. Kezdetben a Ráckevei Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztály Közrendvédelmi Alosztályán járőri, ezt
követően 2011. január 16-ától a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon
körzeti megbízotti, 2012. 09. 01-től pedig nyomozó beosztásban
végezte feladatait.
A Ráckevei Rendőrkapitányságra 2013. október 01-jén szerelt viszsza a Közrendvédelmi Osztály, Járőr- és Őrszolgálati Alosztályra
járőrvezetőnek, majd 2014. augusztus 1-jétől a Közrendvédelmi
Osztályon szolgálatparancsnokként látja el feladatait.
2018. október 12-én 01.10 órakor Doszkocs Gábor r. törzszászlós a

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
AZ ÉV VÁLLALKOZÓJA DÍJ
kitüntetésben részesítette
AZ R.V. DUNA KFT.-T
A családi vállalkozást 1993. december 18.
napján alapították, amely kezdetben kereskedelemmel foglalkozott. Később a vállalkozás
vezetése elgondolkodott azon, hogy bővíteni
kellene a tevékenységüket, és az egyik közeli
barát ajánlására kezdtek bele egy kisebb pékségbe. Az ötlet megvalósítása eredményesnek
bizonyult, amelyet az évek során folyamatosan
bővítettek. Kezdetben a környékre szállítottak pékárut, de hamar
elterjedt a jó hírük a környező térségekben. Így megkezdték nagyobb
üzletláncoknak a beszállítást, és ezzel együtt üzleteik száma is
egyenes arányban nőtt.
Taligás Sándorné az ügyvezetője a társaságnak, aki 2012. márciusában nyugdíjba ment, de ettől függetlenül aktívan vesz részt a
munkában, és a vállalkozás családi jellegét megtartva gyermekeit
vonta be a társaság vezetésébe. A családi vállalkozás 26 embernek ad
munkát.
A „Taligás Pékség” a napi 1500 ételadagot előállító ráckevei városi
konyha kenyér- és pékárujának fő beszállítója. A pékség szinte minden városi és intézményi rendezvényhez hozzájárul termékeivel, ezen
felül számos esetben pénzadományával is segíti a város rendezvényeinek eredményes megvalósulását.
Kiemelkedő és segítő munkájuknak elismeréséül Ráckeve Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az R.V. Duna Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot Az Év Vállalkozása
Díj kitüntetésben részesíti.

szolgálata ellátása során a
rendőrkapitányság szolgálatparancsnoki helyiségében a térfigyelő kamerán
észlelte, hogy egy személy
hosszabb ideje a híd közepén várakozik, rajta kívül
senki sincs a hídon, illetve
annak közelében.
Doszkocs Gábor r. törzszászlós a helyszínre irányította Wesselényi
Miklós r. főtörzsőrmestert és Tóth Gábor c. r. törzsőrmestert, akik a
szolgálatparancsnokkal közösen közelítettek a személyhez, aki
őket meglátva a hídról hozzávetőlegesen 10 méter magasból a
Dunába ugrott.
Wesselényi Miklós a folyóba beúszva a parttól 15 méterre megtalálta az
eszméletlen ráckevei lakost. Tóth Gábor c. r. törzsőrmester derékig
ment be a folyóba világítva kollégájának, majd közösen a partra húzták.
A Dunába ugrott személy a járőrök segítségével visszanyerte
eszméletét, a rendőrök a kihűlés veszélye miatt a ruházatukkal
betakarták, hozzá mentőt hívtak, majd az Országos Mentőszolgálat a
nevezettet kórházba szállította.
Fent megnevezett rendőrök mindhárman a Ráckevei Rendőrkapitányság elismert és megbízható munkatársai, a fentiekben részletezett szolgálatteljesítésük példaértékű.
Kiemelkedő munkájuk elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Wesselényi Miklós r. főtörzsőrmestert, Tóth
Gábor c. r. törzsőrmestert és Doszkocs Gábor r. törzszászlóst Közbiztonsági Díj kitüntetésben részesítette.

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
MŰVÉSZETI DÍJ
kitüntetésben részesítette
HETÉNYI-KULCSÁR KLÁRÁT
Hetényi-Kulcsár Klára táncos pályafutását 6
évesen a ráckevei Bokréta Táncegyüttesben
kezdte, majd 12 évesen a Kéve Néptáncegyüttesben folytatta 2006. májusáig, amikor a
Magyar Állami Népi Együttes hivatásos táncosa lett.
Munkahelye azóta is a Hagyományok Háza –
Magyar Állami Népi Együttes, ahol többször kap szólótáncosi
feladatokat, Három a tánc, Álomidő, Az örök Kalotaszeg, Édeskeserű, Hajnali Hold, Magam járom…, Magyar Concerto, Naplegenda
produkciókban is szerepelt.
2002-2003-ban a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere
János Főiskolán Győrben művelődésszervező szakon tanult, majd
2003-2009 között a Magyar Táncművészeti Főiskola – táncpedagógus szakon, néptánc szakirányon diplomázott.
Több táncegyüttesben vállalt tanítást, amelyek közül néhány: Bokréta Táncegyüttes – Ráckeve, Höcögő Néptáncegyüttes – Zsámbék,
Csicsörke Táncegyüttes – Csömör, Kincső Táncegyüttes – Budapest.
Szakmai kapcsolata megmaradt a Ráckevei Kéve Néptáncegyüttessel is, több alkalommal részt vett a táncegyüttes jubileumi műsoraiban. A csoportvezetők felkérésére tánckoreográfiát készített, és
tanított a „Kévéseknek”. Számos versenyen vett részt és nyert díjakat,
utoljára 2017. évben Aranygyöngyös táncos lett.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hetényi-Kulcsár Klárát Művészeti Díj
kitüntetésben részesíti.
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Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
PEDAGÓGIAI DÍJ
kitüntetésben részesítette

Ráckeve Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
PEDAGÓGIAI DÍJ
kitüntetésben részesítette

GYETKÓ KATALINT

VÉGH MÁRIÁT

Gyetkó Katalin 1984 óta van tanítói pályán. A Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskolában 1992. év óta
dolgozik.
Képzettségei, végzettsége révén mindig is fontos
területet foglalt el munkájában a tehetséggondozás, a
tehetségek felkutatása, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása.
Környezetpedagógia szakot végzett – az iskola környezetvédelmi
munkájának vezetője lett 1995-től. Azóta irányítja, szervezi e témában a
foglalkozásokat, projekteket, egészségnapot, fenntarthatósági témaheteket
rendez.
Munkája mellett szociál-pedagógia szakot, mentálhigiénés, művelődésszervező szakot is végzett.
2013-ban pedagógus szakvizsgát tett.
Haladva a korral a modern technikai eszközök használatát elsajátította.
Mindennapi munkája során alkalmazza az interaktív eszközöket.
Tanítási óráin a leggyakrabban használt módszerek a csoportmunka, differenciált munkaszervezés, mely mind a tehetséggondozás mindennapi tevékenységéhez kapcsolódik.
A tanórán kívüli tevékenységei közül kiemelkedő a több éve vezetett
környezetvédelmi szakköre. Itt minden gyermek megtalálja a helyét, olyan
tanulók is végezhetnek nem szorosan a tantárgyhoz kapcsolódó magas
színvonalú tevékenységet, akik matematikából vagy magyarból nem
annyira felkészültek.
Eredményként elmondható, hogy iskolájában megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés, amely vonatkozásában az intézmény Ökoiskolai címet nyert
másodszor is.
Az itt tanuló gyermekek fontosnak érzik a környezetük védelmét, az
egészséges életmód elsajátítását, a folyamatos környezetvédő tevékenységet.
Jó pedagógus kolléga, tapasztalatait szívesen átadja a fiatalabbaknak.
Munkáját nagy odaadással, lelkiismeretesen végzi, tanulói nagy tiszteletet
és szeretetet tanúsítanak irányában.

Végh Mária óvodapedagógus, tagintézmény-vezető 1985 nyarán végzett óvónőként Gödöllőn.
Pályáját napközis nevelőként kezdte a ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskolában, ott dolgozott 1992ig, ekkor került a Szivárvány Óvoda
Vörösmarty úti intézményébe, ahol 3 évet töltött el.
Az élet a pedagógiai munkától 1995-ben a versenyszférába vezényelte, vállalkozóként dolgozott sok évig.
Közben 1997-ben Szarvason főiskolai óvodapedagógusi diplomát, majd 2001-ben általános iskolai tanítói
végzettséget szerzett.
2006-ban tért vissza az óvodás korosztályhoz, az Iskola úti tagintézményben kezdett dolgozni, és a mai
napig ott tevékenykedik. Következetes, differenciált
pedagógiai munkával igyekszik felkészíteni óvodásait,
hogy közel azonos tanulási eséllyel induljanak az
iskolába.
Az évek során több továbbképzésen is részt vett,
folyamatosan fejleszti tudását, keresi a kihívásokat, az
új lehetőségeket.
2011-től az óvodában tagintézmény-vezetői feladatokat
is ellát.
Tudatos és magabiztos személyisége, pedagógiai
tevékenysége révén az intézmény meghatározó dolgozója.
2015 tavaszától aktívan vesz részt az Ráckeve Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és
Szociális Bizottságának munkájában, külsős bizottsági
tagként.

Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Gyetkó Katalint Pedagógiai Díj kitüntetésben részesítette.

Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Végh Máriát
Pedagógiai Díj kitüntetésben részesítette.

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
RÁCKEVE KIVÁLÓ MESTERE DÍJ
kitüntetésben részesítette
KOLLER ANDRÁST
Koller András 1959-ben született Ráckevén.
Általános iskolai tanulmányait is a városban
folytatta, és 1977-ben sikeresen érettségizett a
Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban. Tanulmányai során matematika és fizika tantárgyakból ért el kimagasló eredményt, mely tárgyak
iránti érdeklődését Koralewski Vilmos és Bóna
József tanár urak keltették fel benne. Kitartó szorgalmával és tehetségével, továbbá a szakértő segítségekkel felvételt nyert a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahonnan öt év múlva villamosmérnöki
oklevéllel a zsebében távozott.
Fiatal mérnökként elméleti tudását először a csepeli, majd a ráckevei üzemeknél gyakorlati tapasztalatokkal egészítette ki. Később

az erősáramú elektrotechnika immár minden csínját-bínját ismerő szakember a távközlési szakmában is kipróbálta magát, ahol
magas színvonalú munkájával és segítő tanácsaival érte el munkatársai és a vállalatvezetés elismerését. A távközlési céghez már
másodállású villanyszerelő mesterként érkezett.
Vállalkozását pénzkereseti céllal indította, ám a későbbiekben
egyre inkább a közösségi élmények, a társadalmi szerepvállalások
és a szakmai kihívások kerültek előtérbe. Munkáját szakmai precizitás, pontosság és a megrendelő igényének maximális teljesítése
jellemzi, megrendeléseit határidőre, pontosan teljesíti.
Rendszeresen dolgozik a város intézményeiben és gyakran ajánlja
fel munkadíját az intézmények javára, miközben jószándékú kritikával segíti a képviselő-testület munkáját is.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koller Andrást Ráckeve Kiváló
Mestere Díj kitüntetésben részesíti.
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Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ
kitüntetésben részesítette
TÓTH JULIANNÁT
Tóth Julianna 1991. február 1. napján lépte először
át a szakrendelő intézet gazdasági részlege
irodájának küszöbét, annak ellenére, hogy a rendelő csak 1991. augusztus 2. napján nyitott. Ezen
intézmény a munkahelye ma is. Pénztárosként
kezdte pályáját, majd miután lánya születése után
visszajött dolgozni, elvégezte a mérlegképes könyvelői tanfolyamot,
valamint tovább képezte magát és egy középfokú szoftverüzemeltetői
képesítéssel az egész szakrendelő rendszergazdája lett, így a teljes géppark üzemeltetése a feladatai közé tartozik. 1992-ben a szakrendelő

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ
kitüntetésben részesítette
A GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE DOLGOZÓIT
A Gólyafészek bölcsődét Ráckeve vezetése 1972. október 1. napján
alapította. Működését 1973 őszén kezdte meg 40 férőhellyel. A bölcsőde 2008. április 1. napjától uniós forrásnak köszönhetően kibővítve és
felújítva áll rendelkezésre kis lakói számára.
Az évek során egyre nagyobb lett a szülői igény a kisgyermekek napközbeni ellátására. Ráckeve Város Önkormányzata Képviselőtestületének döntése alapján 2016. szeptember 1. napjától 8 csoportra
bővült az intézmény, 104 gyermek ellátását biztosítja 20 hetes kortól 3
éves korig. Az intézményben jelenleg 28 fő dolgozó van.
A bölcsőde nevelésének és gondozásának középpontjában a kisgyermek áll. A nevelők meleg, szeretetteljes odafigyeléssel segítik és támogatják a rájuk bízott gyermekek fejlődését. Ingergazdag játékok,
mondókák, énekek tanításával járulnak a kicsik fejlődéséhez, közös
céljuk, hogy elfogadva és tiszteletben tartva a gyermekek egyéniségét,
testben és lélekben egyaránt egészséges személyiségű gyermekké formálják őket.

által létrehozott alapítvány könyvelését és az ehhez tartozó összes
adminisztrációs feladatot ellátta. Igazi háttérmunkás, a rendelőnek a
statisztikáit, jelentéseit készíti, a visszaigazolt jelentéseket feldolgozza,
controllingos feladatokat lát el, amelyek nevezetesen teljesítmények
figyelése és felügyelete, a teljesítés volumen korláthoz való igazítása.
Ezeken túlmenően segítséget nyújt a foglalkozás-egészségügyi szerződések megkötése esetén is, továbbá ehhez kapcsolódóan számlázási
feladatokat is végez. Nehezen kérhető tőle bármi, amit meg ne próbálna
megvalósítani, teljesíteni. Munkatársaival kedves, segítőkész, személyisége népszerűvé teszi őt környezetében. Munkája iránt elhivatott,
megbízható munkatárs.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Juliannát Közegészségügyi Díj kitüntetésben részesítette.

A bölcsődei létet folyamatos megújulás és a nevelők folyamatos
szakmai fejlődése jellemzi, ami abban nyilvánul meg, hogy gyakorlati
és vizsga helyet biztosít az intézmény a leendő kisgyermek nevelők
számára. A nevelők belülről fakadó igényére figyelemmel a látókörük
szélesítését célzó önképzésen, szakmai képzésen és programon, konferencián való részvétel gyakori a dolgozók körében. Az intézmény célja,
hogy aki a jövő nemzetékek nevelését, gondozását felvállalja, nem mellőzheti munkájában a szakmai igényességet.
Az intézmény legújabb kezdeményezése az, hogy a gyermekek gyökereik, hagyományaik megismeréséhez és megtartásához hozzájárulva, az
„Így tedd rá!” program bevezetésre került, melynek alkalmazása során
mind a gyermekek, mind a pedagógusok értékes tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodnak.
Az intézmény dolgozói elkötelezettek abban, hogy a hétköznapokban
minél tartalmasabb élményeket biztosítsanak a rájuk bízott kisgyermekeknek, megmutatva, hogy a bölcsődei élet vidám, sokszínű,
szeretetteljes és kalandos!
Kiemelkedő munkájuknak elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gólyafészek Bölcsőde Dolgozóit Közegészségügyi Díj kitüntetésben részesíti.
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haj- és fejviselet

„Ha az asszony növeszti meg haját, díszére van,
mert haját fátyol gyanánt kapta.”
(Kor. 11:14–15)

Haj- és fejviselet kiállítás nyílt az Árpád Múzeumban
December 13-án estefelé, Luca napján, a
magyar hiedelemvilág téli ünnepkörének egyik
jeles napján, amikor a boszorkányokat meg
lehet látni a templomokban Luca székére állva,
nyílt meg az Árpád Múzeumban a 2018-as év
utolsó időszakos kiállítása. Szinte már hagyomány, hogy minden évben egy néprajzi jellegű
viselet kiállítást nyitunk meg így év vége felé, de
most a viseleteknek azon részletét tártuk az
érdeklődő nagyközönség elé, amely talán a legkevésbé feltűnő, mégis nagyon-nagyon fontos
jelzés értékkel bírtak valamikor a magyar és a Magyarországon élő itt bemutatott szlovák nemzetiség hagyományaiban is: a haj- és fejviseleteket.
A kiállítást az Árpád Múzeum és a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete közösen szervezte, Jáki Réka, a
múzeum igazgatója és Király
Katalin néprajzkutató, a kiállítás kurátora rendezésében. A
megnyitón közreműködött
Csasztvan Zsuzsanna népdalénekes, aki valóban ezen az
estén a vendégek elé idézte
gyönyörű előadásában a régmúlt hangulatait.
Az első teremben a vanyarci evangélikus templom
belső fotója köszönti a belépőket igazán megdöbbentő hatással, mintha
belépnének az evangélikus templomba és ott
ülnének a faluban élő, különböző korú gyönyörűséges kendőket viselő asszonyok. Ebben a teremben még láthatóak a magyarországi szlovákok által többféleképpen viselt
hajfonatok, nem csak hajakon bemutatva,
hanem egy videófilmen is rögzítve, akár elsajátíthatóan is az érdeklődők számára. A tárlókban bemutatunk számos főkötőt, amely
több magyarországi szlovákok által lakott
településről származik.
A második teremben egy születéstől az utolsó
útig tartó szlovák női fejviseletet követhetnek
nyomon az emberi élet legfontosabb fordulóin
keresztül, fotókon, főkötőkön és egész viseletes
babákon bemutatva.
Király Katalin a megnyitó beszédében
részletesen ismertette a kiállítást, szinte tárlatvezetést tartva:
„Bár a haj- és a fejviselet a legalkalmasabb a
két nem közötti különbségek hangsúlyozására,

karonülő és kisgyermekkorban a leányokra és a
fiúkra egyaránt kis főkötőt (čepčok) adtak.
A leányok, nők haját olló ritkán érintette, általában a születéstől kezdve növesztették.
A múltban a gyermekek haját babonából sem
vágták egyéves koruk előtt, mivel féltek a megbetegedéstől és hogy elvágják az eszét.
A leányok hajviselete nagyban függött a haj
hosszúságától. A kislányok haját általában
középen elválasztották. Mindkét oldalon fonatot
készítettek vagy szorosan megsodorták, ill. a tar-

kón összekötötték, és ha elég hosszú volt, befonták. A fonat a háton szabadon lógott, esetleg
koszorúba kötötték vagy a fej körül körbe letűzték. Az iskolás leányoknak 3-5 ágú fonatuk volt,
melynek végét pertlivel rögzítették és díszítésként szalagot kötöttek bele.
Miután kijárták az iskolát (10-14 évesen),
már nagylányosan fésülködtek. Kibontott hajjal
csak elsőáldozásra mentek. A múlt század elején
a református leányok a konfirmálástól kezdve
választék nélkül fejtetőre fésülték hajukat, míg a
bérmálkozó katolikusok T-alakban, középen fejtetőig és fültől-fülig elválasztották, s fültőre
lecsapva viselték. Vasárnap a lesimított előhajat
hullámosítva jelentek meg a templomban.
Divattá vált az előhaj tekergetése, sodrása is. A
sodrás a választéktól vezette az előhajat a
hátihajba. A sodrásnál köznapibb, egyben
parasztosabb volt az előhaj fonása. A fonat,
akárcsak a sodrás, a fül mögött csatlakozott a
hátihajba. Az ünnepre készült fonat 5–7–9 ágú
volt. A múlt század elején a feltűzött, fésűre

akasztott hajat magyartalannak tartották. A
copfot úgy vastagították, hogy ágait vászoncsíkokba, a kész fonatot díszpántlikába csavarták,
a végénél és a hajtőnél pedig szalagcsokorral
díszítették. Polgári, városi hatásra a hátihajat
koszorúba is rögzíthették. A leányok nyáron
minden nap fésülködtek, azonban télen, amikor
kendőt hordtak, csak minden másnap vagy harmadnap. Amikor elérték 15. életévüket, már felnőtteknek számítottak, s onnantól kezdve egészen férjhezmenetelig a nagyünnepek alkalmával felnőtt frizurát viselhettek.
Az évszázadok folyamán a
leányok fejrevalói hitelesítették a leány családi állapotát. A leányfejre az előhajat
rögzítő hajszorító, koszorú
és párta illett.
A leányt köznapra az anyja
fésülte meg. A jeles ünnephez
illő, bonyolult frizurákat ügyes
kezű fésülőasszonyokra bízták
csakúgy, mint a lakodalom éjszakáján a kontyolás szertartását. A leány életének sorsfordulóján, menyegzőjén, a
párta mellett 3-6 részből álló
élővirág koszorút is viselt,
amelyhez szorosan hozzátartozott a rozmaringág, mely
koszorúba kötve a menyaszszony tisztaságát jelképezte,
kivéve, ha megesett a leány, mert akkor copfos
fejét asszonymódra bekötötte.
A művirág-koszorú, majd a polgári, fehér
mirtuszkoszorú, viaszvirágok hatására a parasztmenyasszonyok koszorúja is fehér lett. A
koszorút az ifjú pár fotójával együtt őrizték egy
üveges fali kisszekrényben halálukig.
Mivel keresztény Európában csak a leányok
járhattak hajadonfőtt, az asszonyok hajuk eltakarásával, főkötő alá szorításával ismerték el
férjüknek való alárendeltségüket. Kontyukat
csak hetente bontották ki, s közben csak az
előhajat igazgatták meg. A vasárnapi fésülködéshez már szombaton megtörténtek az előkészületek. A lúgos vagy szappanos vízben mosott
hajat éjszaka apró fonatokban szárítva hullámosították. Ahol viszont a lesimított hajat szerették,
szappanos, cukros vízzel tapasztották halántékukhoz, esetleg nedvesen, fésűvel igazították a
kívánt formára. A hátihajat csonttűre tekerték, s
a 19. század elejétől a kontyfák helyett kezdtek
kovács által készített kontyvasat használni, me-
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lyet – az esküvő évszámával, tulajdonosa nevével ellátva – jegyajándékként
illesztették először az újasszony kontyába, majd többnyire ezzel is temették el. A
konty az asszony korával is változhatott,
az idősödő asszony kontyát egyre mélyebbre tűzték meg. A kontyot alsófőkötővel takarták. Miután felkötötték a
menyasszony kontyát, többé hajadonfőtt
még otthon sem mutatkozhatott. Éjszakára térve a főkötőt tette le utoljára, reggel ezt vette fel elsőnek.
Időben és térben is legszélesebben a
hímzett kontyfőkötők terjedtek. A neccelt, horgolt csipkefőkötőket – melyek
készítésére Tessedik Sámuel ev. lelkész
felesége tanította a parasztasszonyokat –
selyem-, bársonyszalagokkal, tarka pántlikákkal, gyöngyökkel, rezgőkkel tették különféle
jeles alkalmakra még ünnepélyesebbé. A sapkaszerű, áll alatt megkötött, nyaknál fodros gyolcsfőkötő szintén hímzetten terjedt el a Nógrád
megyei szlovák evangélikusok körében. A kéregkontyot fejre fogó, kiszélesített homlokszorító az
újasszony fejét ékesítette. Az újmenyecske-főkötőt a fiatalasszony a lakodalom után csak egy
esztendőig, ill. az első gyermeke megszületéséig
és csupán ünnepi felkészüléskor viselhette. A
főkötők szerepének fakulásával a felső főkötő
helyébe lépett a slingolt vasalt kendő, hátra kikötött kendő. A fejkendők megjelenése, terjedése
tovább gyengítette a főkötők szerepét.
A női öltözet egyik legszínesebb darabja a fejre való kendő. A leány első kendőjét keresztanyjától kapta. Amikor az újszülöttet keresztelni vitték, ezzel az ajándékba kapott kendővel takarták
le, hogy megóvják a szemmelveréstől. Első alkalommal a konfirmációhoz kötötte a fejére,
később nagyobb ünnepek alkalmával, s utoljára
a saját esküvőjén.
A kendő anyaga sokféle lehetett: selyem, kékfestő, kasmír, bársony, posztó. Selyem és kasmír
kendőt csak a leányok és fiatal asszonyok hordtak. Az idősebb asszonyok kékfestő, posztó és
gyapjú kendőt viseltek. Az asszony kendő nélkül
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és egy központi helyre felfüggesztik annak
a menyecskének a fehér kendőjét, aki
pünkösd után elsőként megy férjhez.”

nem lépett ki az udvarra. Minél távolabb ment
az otthonától, annál szebb kendőt kötött a fejére.
A határba olyan kendőt hordtak, mint otthon.
Másmilyen kendőt kötöttek, ha szomszédolni
mentek, mást, amikor boltba vagy templomba, a
városba, lakodalomba vagy temetésre. A kendőt
többnyire áll alatt kötötték meg. Kivéve, ha
mezőgazdasági munkát végeztek, mert olyankor
a tarkójukon kötötték meg.
A kendőket ládában, szekrényben vagy sublótban tároltak. Általában a vásárban vagy a
boltosnál vásárolták. A háború idején, amikor a
textiliparban áttértek a katonaruhák gyártására,
a lányok maguk hímezték, javították a virágmintás kelméket.
A Nógrád megyében élő szlovák evangélikusok az évszázadok során fontosnak tartották,
hogy viseletük is tükrözze felekezeti hovatartozásukat. Ennek szép példája a lyapuskás főkötő,
melynek dísze az ágostai hitvallású lutheránusok „előkéjét”, Mózes két kőtábláját idézi. Ez a z
egyedülálló viseleti darab már Nógrádikummá
vált. A leány egy-egy életfordulójához tartozó
fejviseletek az evangélikus közösségek pünkösdi
szokásában erőteljesen jelen vannak, hiszen
ilyenkor a templomban felállított zöld topolyafák ágait teleaggatják pántlikákkal, kendőkkel,

A kiállításban szereplő viseleti darabok
a következő szlovákok által lakott településekről származnak:
Acsa/Jača • Bakonycsernye/Čerňa •
Birk • Csővár/Čuvár • Dabas-Sári/Šára •
Ecser/Ečer • Galgaguta/Guta • Galgagyörk/Ďurk • Kesztölc/Kestúc • Kistarcsa/Malá Tarča • Kiskőrös/Malý Kereš
• Nagybánhegyes/Bánhedeš • Pilisszentkereszt/Mlynky • Püspökhatvan/Pišpek •
Sárisáp/Šarišáp • Vanyarc.
A kiállítás 2018. december 13-tól
2019. március 31-ig tart nyitva.
Látogatható:
Hétfő kivételével minden nap:
Kedd–Péntek: 08.00–16.00
Szombat–Vasárnap: 09.00–17.00
Tel.: 06-24-519-035
E-mail: muzeum@rackeve.hu
Szeretettel várunk minden érdeklődő vendéget!
Jáki Réka
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Becse

Vesszős György vitéz

Kultúrfalatkák ínyenceknek

A becsei pokoljáró különös kalandjai 1. rész
Különös sorsokat rejt Ráckeve és környéke története: gondoljunk
csak a legendás huszárkapitány, Horváth Nepomuki János vagy az
1848-ban kivégzett gróf Zichy Ödön életére vagy éppen halálára. De
ha kicsit tovább merészkedünk a múlt göröngyös útján, kalandos
sétánk során egy még furcsább életrajznál torpanhatunk meg: az első
magyar pokoljáróénál, Krizsafán fia Györgyénél, akit a kutatók többsége Becse Vesszős Györggyel, Nagy Lajos király vitézével azonosít.
Apját és őt krónikáink is említik: előbbi a Károly Róbert király családjára támadó Zách Felícián ártatlan hozzátartozói közül végzett
többel Léván, utóbbi Durazzói Károly herceggel, Nagy Lajos öccsének, Endrének vélt gyilkosával Nápolyban. Déli szomszédunk, Szigetbecse, valaha az ő családi birtokuk volt.
Kultúrfalatkák ínyenceknek felcímmel induló sorozatunk első
részében – kockázat nélkül – Györggyel tarthatunk a túlvilágra.

ként beszivárgó török katonák gyülekeztek – de ez már egy másik történet.) A megnyugvást kereső vagy éppen kíváncsiskodó magyar utazók
pokoljárása nem előzmény nélküli: a barlangot 1153-ban Owein lovag
látogatta meg, majd mintegy kétszáz évvel később egy francia nemes
kalandjairól maradt emlékezet.
De ki is volt Becse Vesszős György, s mikor emelkedett ki a család az
ismeretlenségből?
Ahhoz, hogy ezt átlássuk, kis kitérővel egy másik család történetével kell
kezdenünk írásunkat, a Becse-Gergelyekével, amelyik egyike legősibb
nemzetségeinknek. Leszármazottai már a 12. századtól az ország vezetői
posztjait töltötték be, s többek között olyan nagynevű családok felmenői,
mint az erdélyi fejedelmeket adó Bethlenek és Apafik. Kézai szerint Becse
és Gergely (a nemzetség névadói) kísérték Bizáncba a későbbi III. Bélát (az
1160-as években), s maradtak mellette. („Ez után uralkodék görög Béla, kit
Becsa és Gregor a görög császárnál hosszacskán tartott.”) Birtokaik
A túlvilágjárás irodalma több ezer éves múltra tekint vissza. Már a világ országszerte fellelhetők voltak, leginkább Erdélyben. Kiváltságos helyzetüelső irodalmi alkotása, az i. e. 19-18. században keletkezett Gilgames ket mutatja, hogy a királyi birtokként fenntartott Csepel-szigeten is területeposz két hőse, Enkidu és a címszereplő Gilgames is leszáll az alvilágba, hez juthattak, ami Becsét és Pereget foglalta magába. Szigetbecse neve ma
is emléküket őrzi, s az okiratok tanúsága szerint II. Endde csak utóbbi tér vissza élve. Ezt követik időben az
re (1205-1235) korában már a tulajdonukban volt. (Ez
alvilágba szintén eljutó görög hősök, félistenek kalandnem mond ellent Miskei Antal Ráckevéről írott művéjai, így a jól ismert Odüsszeuszé, aztán Héraklészé (aki
nek, ahol a szerző a 12. századra teszi a tulajdonjog
kétszer is megfordult a mélyben), majd Thészeuszé, aki
megszerzését.) Egy átmeneti, erőszakos tulajdonos-válmeggyőződése ellenére próbál segíteni barátjának, a
tozást nem számítva, a terület 1308-ig marad birtokukmeglehetősen öntelt és kellőképpen ostoba Peirithooszban, amikor Becse és Gergely nemesek zálogba adják
nak, hogy az megszerezze magának Hádésznak, az
Chata fia Imrének (Becsei Csatafia Imre, aki egy Becsealvilág urának feleségét (aztán hosszú marasztalás
Gergely lányt vesz feleségül, így női ágon lesz a család
után, mivel Hádész mindkettejüket egy-egy székhez
része. A család első ismert ősei Csata, illetve testvére.)
„ragasztja”, csak ő térhet vissza Héraklész segítségéImre neve itt tűnik fel először a zálogügyletet jegyző
vel), valamint Orpheuszé, a dalnoké, illetve Sziszibudai káptalani iratban. Becse teljes megszerzésére
phuszé, a csavaros eszű királyé, aki egy időre még a
Csatafia Imre utódainak akkor nyílt lehetősége, amikor
halált is becsapta. A görög minták nyomán aztán – ter1342-ben a Becse-Gergely nemzetség egyik tagját,
mészetesen – a római példák sem hiányoznak, legisLőrincet a zólyomi főispánon elkövetett erőszakoskomertebb közülük az Aeneisben olvasható.
dásért fej- és jószágvesztésre ítélték, s az ítélet végrehajA sort – hosszabb szünet után – a középkori „utatásától Becse Töttös István (Becse Vesszős Györgynek,
zók” folytatták, akiknek már nem a keresztény hit szetörténetünk hősének testvére) mentette meg a fejpénz
rinti egynemű alvilággal, hanem a hármas tagolású túlbiztosításával, miközben (Sziget)Becséből is kivásárolvilággal kellett szembesülniük: a purgatóriummal, a
ta Lőrinc részét.
pokollal és a mennyországgal. Persze ugyancsak fel
Ahogy elképzelték: I. Lajos
A közvitézből az ország egyik főurává lett apa nevékellett kötnie annak a gatyáját, aki ilyen kalandra mert
vállalkozni! És nemcsak szellemileg, hanem fizikailag magyar király Képes Krónikában vel, aki Károly Róbert szolgálatában állott, Szegfű, a
is, mivel a legismertebb lejárat a pokolba az akkor ismert világ végén, az kérdéskör legrészletesebb kutatója szerint először egy 1311 decemberében
írországi Ulster tartományi Angyalok szigetén volt. Ide indult a 14. század kelt iratban találkozhatunk egy birtokadományozási ügyben, „magister
közepén a három ismert magyar pokoljáró közül az első, a súlyos bűnök- Emericus serviens noster de Beche” (a mi szolgánk, Becsei Imre mester
kel terhelt Becse Vesszős György – utazását elmondása alapján egy szer- megjelöléssel, de neve valójában már 1308-ban, a budai káptalan előtt kelt
zetes vetette papírra – gyalog, egy szolga kíséretében Itáliából, miután lel- iratban feltűnik, amikor zálogba veszi Becse és Gergely nemesektől Becse
ke sem Rómában, sem a spanyol Compostellában nem lelt megnyugvást. települést). 1316-ban már ispán, valamint a királyi társzekerek parancsno(A két másik közül az egyik, Malatesta Ungarus de Arimino csak nevében ka, két év múlva Bodrog vármegye főispánja, aki a király kedvelt vitéze
volt magyar, amit akkor vett fel, amikor Lajos király lovaggá ütötte, való- hadivállalkozásaiban. 1321-től Bars megye főispánja, valamint lévai várjában művelt olasz zsoldosvezér, Petrarca barátja. Látomásait nem jegyez- nagy. E tisztségében részese a Zách Felícián családja elleni bosszúnak,
ték fel. A másik Tar Lőrinc, Zsigmond király vitéze volt, akinek emlékeit amikor a magyar jogszokással ellentétben távoli családtagokon is kegyetszintén megörökítették az utókor számára, s ha hihetünk a krónikások lenül megtorolják az elkeseredett apa támadását a királyi dinasztia ellen.
tudósításainak, látomásai súlyos következményekkel jártak a magyar terü- Mint ismert, erre azután került sor, hogy Károly Róbert felesége, Piast
leti integritásra hosszú távon. A kicsapongásairól híres Zsigmond ugyanis, Erzsébet Magyarországon tartózkodó öccse, a későbbi Nagy Kázmér lenértesülve, mi vár rá a túlvilágon – ahogy egyébként Tinódi is megénekelte gyel király állítólag elcsábította Felícián lányát, Klárát. („Volt még
később –, ijedtében zálogosította el a 13 szepesi várost, hogy annak árából Felíciánnak egy Sebe nevű nagyobbik leánya is, egy Kopaj nevű nemesemépítse meg engesztelésül a Zsigmond-templomot a budai várban. Ahol ber felesége: Léva vára előtt Becsei Imre, az ottani várnagy parancsára
egyébként 1541-ben, Buda elfoglalásakor, a várba amolyan korai turista- ennek fejét vették, Kopajt mindhalálig bebörtönözték; ezenfelül fiait
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helytörténet

Becse vitéz

keresztes vitézekkel egy tengeri szigetre küldték, hogy sose lássák viszont
szülőföldjüket. Végül sok Felícián nemzetségbeli nemest lemészároltak.” – Képes Krónika)
Imrének három fiáról tudunk, ezek egyike történetünk hőse, Becse
Vesszős György. A pokoljárásról készült feljegyzés szerint 1329-ben,
az okiratokban szereplő adatok alapján viszont 1316-17 körül láthatta
meg a napvilágot, mivel nagykorúsága (14. életéve) 1330 körülre datálható. A korabeli okiratokban egy ideig testvérével együtt szerepel,
apjuk után közösen töltik be kezdetben a barsi főispáni és a lévai várnagyi tisztet is, de 1335 után már csak Töttös, aki gyorsan tovább emelkedik a ranglétrán. Előbb királyi főajtónálló, majd óbudai várnagy, pilisi
főispán s visegrádi várnagy, később jászok bírája, aztán királynői tárnokmester lesz. Töttös még azt is eléri, hogy Lajos a neki és apjának tett
szolgálatok fejében egy 1344-ben, Visegrádon kelt rendeletében Becse
jobbágyait felmenti a királyi szolgálat alól. „Lajos király megfontolva
Beche-i Imre fiai: Theteus (Töttös – VZ) mester királyi ajtónállómester
és Wessceus (Vesszős – VZ) mester Saskew-i várnagy hű érdemeit, amiket először néhai királyi apjának, majd Lajosnak teljesítettek, azt a
kegyet teszi nekik, hogy a nagyszigeti Beche faluban lakó jobbágyaik
nem tartoznak azt a szolgálatot teljesíteni, amit apja idején, hanem
mostantól Beche az ország nemesei birtokai szokásának megfelelően
legyen, kiemelve minden teher alól, amikkel a nagyszigeti népek és jobbágyok tartoznak, elkülönítve ezek közösségétől.”
Két év múlva pedig őket és jobbágyaikat a király már a megyésispánok,
megyei bírák, városok és szabad falvak bírói ítélkezése alól is mentesíti.
Mindeközben birtokaikat is gyarapítják, és az oklevelek számos peres
ügyük emlékét is őrzik, amelyekben többnyire Töttös István jár el. György
1342-től saskői várnagy, 1347-től zólyomi főispán. Ugyanekkor cserél
velük birtokot a király, s kapják meg Pereg és Becse helyett a felvidéki
Zselizt, Udait és Mártondot.
Az 1347. szeptember 23-án, Budán kelt oklevél rendkívül értékes információkat rejt a Ráckeve és közvetlen környéke akkori épített és gazdasági
viszonyaira, ezért érdemes hosszabban idézni: „Lajos király hírül adja:
mivel Beche-i Imre c. fiai: Thuteus ~ Theutus ajtónállómr., pilisi és
Wezzeus ~ Wezzews mr. Zolium-i c.-ek 2 birtoka – az egyik a Csepel
(Magna Insula Bude) szigeten van Szt. István első vértanú tiszteletére
szentelt kőegyházzal (a templomról Miskei Antal is beszámol a Ráckeve
és története I. című munkájában – VZ), a másik Peregh nevű Fejér m.ben a Danobius folyó mellett, ahol Szt. Imre tiszteletére szentelt kőegyház van (kiemelések tőlem – VZ) – a hozzájuk közel eső királyi allodium,
wulgariter moyur, számára igen hasznosaknak látszanak, a király és Imre
fiai közös megegyezéssel, összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal (...),

koncert

kiváltképpen a Danobius folyón levő 6 malommal, 6 szolgálónővel, 73
nagy marhával, 150 disznóval elcserélik a király Selez, Wdool és
Mortund birtokaiéit.”
Vesszős Itáliába valószínűleg 1347 novemberében indul a királlyal, aki
öccse, Endre herceg meggyilkolása miatt vezet hadjáratot a nápolyi királyság ellen. Erről és a támadást kísérő megtorlásról, többek között Durazzói
Károly meggyilkolásáról több itáliai és magyar forrás számol be, közülük
egy, a névtelen minorita név szerint is említi Györgyöt, mint – a gyilkosságban egyébként feltehetőleg ártatlan Károly – hóhérát. „Ama helyen,
ahol az ártatlan Endre királyt galádul megölték, s testét gyalázatosan egy
ablakon át a kertbe vetették, a király úr a durazzói herceget egy katonája,
Becsei Imre fia Vesszős által január hó huszonharmadikán lefejeztette, s
tetemét az ablakon át ugyanabba a kertbe tisztesség nélkül kidobatta.”
Hogy ez után (vagy az 1350-ben induló második nápolyi hadjáratot
követően) kapott-e kapitányi tisztséget Apulia környékén, Troiában és
még néhány településen (ha nem is egész Apuliáét, mint azt a látomásait
lejegyző szerzetes tudni vélte, mivel az itáliai területek kormányzásával
megbízott vezérek között neve nem szerepel), még tisztázásra szorul, bár
az időbeli közelség miatt szerintem inkább a 2. verzió valószínűsíthető. Az
itt zajló ütközetekben, illetve a köztes időszakokban követhette el azt a
temérdek bűnt (a vízió egyik helyén 250, másutt 350 ember halálát róják
fel neki, igaz, az utóbbiba már a cinkosai által elkövetett gyilkosságokat is
beleérthetjük), amelyek miatt zarándoklatra szánta el magát. Vesszős
György egyébként egy év múlva, 1348 novemberében már újra itthon,
erről a budai káptalan 7-én kelt levele tanúskodik, amikor egy birtokcsere
ügyében járnak el testvérével együtt.
1353 áprilisában ismét személyesen jelenik meg testvérével Nagy Lajos
király előtt Máré vár ügyében.
Időközben György szeretett testvére, Töttös augusztus vagy október
elején meghal. Szegfű szerint György indulását (Magyarországról) ez
váltja ki közvetlenül, de a compostellai előzarándoklatot idő hiányában
kizárja a lehetséges útiállomások közül, s Rómát is csak esetleges
helyszínként kezeli. Szerinte György Szent Patrik Purgatóriumához
november 10-én jutott el. Más kutatók is ez év végi „alámerülést” valószínűsítenek, furcsa módon figyelmen kívül hagyva a purgatóriumi
látogatást igazoló Armagh érsekének, Írország prímásának több levelét, amelyek már a purgatóriumban tett utazást megtörténtként említik,
s kettő közülük 1353. február 22-én kelt! Ehhez képest jelentős csúszással, decemberben ír az eseményről Pál, a sziget Szt. Ágoston-rendi
kanonokainak priorja, s Clogher püspöke is az év végén erősíti meg a
túlvilági kaland megtörténtét. (folytatjuk)
Vereckei Zoltán

Orvos Muzsikusok adventi koncertje
2018. december 4-én egymás után érkeztek az érdeklődők városunk
Skarica Máté Könyvtárába. Az ok: az immáron ráckevei székhelyű
Magyarországi Orvos Muzsikusok Egyesülete és a könyvtár közösen rendezett adventi koncertet. Hegyi Gergely, a könyvtár igazgatója köszöntötte
az egybegyűlteket, majd a Keresztelő Szent János Kórus szólaltatott meg
adventi és karácsonyi dalokat Békésné Balázs Edit karnagy vezetésével.
Ezt követően Kósáné Kertai Daisy, az egyesület elnöke mutatta be az
egyesületet és a közreműködő orvosokat: Dr. Naményi Miklós veszprémi tüdőgyógyász főorvost és Dr. Terék Blanka gyógyszerészt, valamint
a zongorát mesteri módon megszólaltató L. Kovács Ildikót, aki zenetanár
a viadukt városában.
A nem kisszámú érdeklődő J. S. Bach, Ch. Gounod, F. Schubert, G.
Verdi, G. Caccini, G. Bizet, B. Hunk és G. Rossini remekeiből kapott ízelítőt. Az elnöknő minden szám előtt röviden ismertette a mű zeneszerzőjének pályafutását.
A koncerten a „tapsrendbe” beálló daloló orvosoknak, no meg az őket

kisérő zongoratanárnőnek vastapssal fejezte ki a nagyérdemű a tetszésnyilvánítást.
Az előadást követően Kósáné kifejezte reményét, hogy a jelenlévők kellemesen töltötték el az időt. Tájékoztatott, hogy 2019. április végén „Zenével a békéért” címmel Ráckevén kerül sor a muzsikáló orvosok és egészségügyiek országos találkozójára, majd szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánt.
Az adventi koncerten megjelent – többek között – Vereckei Zoltán, Ráckeve város alpolgármestere. Kértük, hogy mondja el véleményét a hallottakról.
Ő ezeket mondta: – Örülök, hogy jelen lehettem ezen a közel kétórás műsoron. Nem gondoltam volna, hogy az orvosok ilyen muzikalitással rendelkeznek. Elismerésemet fejezem ki a gyógyítás éneklő-zenélő mestereinek...
A könyvtár a műsor után édes és sós teasüteménnyel, no meg ásványvízzel és teával, valamint kávéval látta vendégül a megjelenteket.
Ez a kedd este minden bizonnyal sokáig emlékezetes marad valamennyiünk számára.
Kósa Antal
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musical gála

újévi

fürdőzés

Fergeteges siker…
Több mint háromszázan voltak kíváncsiak a Ráckevei Vénusz Színház
évbúcsúztató előadására, melyen ismert operettek és musicalek dallamai
törték meg az Árpád Fejedelem Általános Iskola szünidei csendjét. Akik
itt kirándulást tettek az opera és a musical világába, minden bizonnyal
nagyon sokáig emlékezni fognak erre a téli estére.
Kik is vezették a túrákat? Íme: Vikidál Gyula, Buch Tibor, Dorogi
Barbara, Kósa Dénes, Magyar Szilvia, Bor Viktor és Nyitrai Eszter.
A nézők a közel százéves Budapesti Operettszínház falai között érezhették magukat, amikor Magyar Szilvia előadásában felhangzott Kálmán
Imre Cirkuszhercegnő című operettjének közismert dala, a Messze a nagyerdő… Ezt követően a lányokat angyaloknak nevezte kettősében Bor
Viktor és Kósa Dénes. Az angyalföldi József Attila Színház nagysikerű
musicaljéből, a „Légy jó mindhalálig”-ból énekelte Vikidál Gyula az
„Élet szép” c. részletet. Nagy taps kísérte Kósa Dénes előadását, melyben
a színpadról leugorva a székek között két-három nézőnek a fülébe énekelte, a „Jaj, cica” részletet a Csárdáskirálynő című nagyoperettből. Mivel is
fejeződhetett volna be az első rész, mint azzal az operettrészlettel, hogy
„Húzzad csak kivilágos virradatig”…
A szünetben szóba elegyedtem egy nézővel, Szabó Erikával. Elmondta,

hogy a fővárosban lakik, ének és magyar szakos tanár az erzsébetvárosi
Kertész Utcai Iskolában. Az interneten látta a hirdetést, megrendelte a
jegyét, buszra szállt és eljött.
– Mi a véleménye az eddig látottakról? – kérdeztük.
– Örülök, hogy itt lehetek, nagyon színvonalasnak tartom az előadást,
az egyik produkció jobb, mint a másik…
Egyébként megtudtuk, hogy Zalaegerszegről és Nagykanizsáról is voltak olyanok, akik az operett és a musical szerelmeseként ellátogattak
városunkba.
A második részben először az Isten pénze c. musicalből adta elő a
Fezziwig dalát Vikidál Gyula, majd Dorogi Barbara Cabaret részlete után
Kósa Dénes adott elő nagy tetszést kiváltó részletet Fényév távolság című
betétdallal (Padlás). Ezt követte Bor Viktor My fair ladyből előadott
Freddy szólója. Szilvia belépője (Magyar Szilvia), majd szintén nagy tetszést aratva Buch Tibor tolmácsolta a Kalotaszegi Madonna c. filmből a
Rózsalevél felkap a szél c. dalt. Három számot követően A. L. Webber „Az
operaház fantomja”-ból adta elő Kósa Dénes Az éj zenéje című betétdalt.
Ezután négyes következett a Zorro-ból, majd Vikidál Gyula után Dorogi
és Nyitrai kettőse következett. Nagy tapsvihar közepette hangzott el az
utolsó számként valamennyi fellépő által előadott karácsonyi dal.
Az előadás alatt többször felhangzott a vastaps és a „vissza-vissza” kifejezés.
Szerintünk – és mások szerint is – teljesen megérdemelten…
Kósa Antal
Fotók: Kiss Géza

Újévi lubickolás
– Vízügyi Főigazgatóság? Boldog új esztendőt!
– Viszont kívánjuk. Miben segíthetünk?
– A Ráckevei Újságtól beszélek, azt szeretném megtudni, hogy hány
fokos volt a Kis-Duna vize Ráckevénél az újév napján délelőtt?
– Négy fokos.
– Köszönöm szépen, minden jót!
Kisebb embercsoport – érdeklődő és résztvevő – gyülekezett 2019 első napján a Szabó
Attila Kenu Akadémia kertjében. Egy bográcsban gőzölgött a
finom tea, egy másik asztalon
pedig szinte kínálta magát a
hagymás zsíroskenyér. Egy kis
erősítő után páran fürdőnadrágra
vetkőzve gyülekeztek azért,
hogy megmártózzanak a KisDuna nem éppen gyógyvíz
hőmérsékletű vizében.

A kíváncsiskodók a vízparton álltak, miközben több lelkes kevei – dr.
Kereszturi Imre, Jarabek Lajos, Méri Jenő, Németh Szilveszter, Binger
Attila, Nagy Marcell, Nagyné Szabó Szilvia, Szántó József, Molnár
László, Végh Ákos, Fehér Béla, Méri Zoltán, Beliczay Tamás, Kirchner
Kristóf, ifj. Kirchner István, Vincze Béla – Szabó Attila világbajnok
kenussal az élen mit sem törődve a külső hőmérséklettel, no meg a 4 fokos
vízzel, fürdőzésükkel többször is megzavarták a Kis-Duna vizének újévi
nyugalmát. Őszinte elismerésünk…
Kósa Antal
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állatvédelem

madáretetés

Hóban életmentő a madarak etetése
Az itt áttelelő madarak etetése az összefüggő hótakaró idején életmentő
lehet, hiszen ilyenkor számukra sokkal kevesebb a felcsipegethető mag,
növény, rovar és egyéb tápanyag. A nagy hidegben a hótakaró beborítja az
élelemforrást. Segítsük madáretetők kihelyezésével a szárnyas barátainkat!
Az Orpheus Állatvédő Egyesület állatbarát önkéntesei már nyáron –
kora ősszel készültek a téli hidegben fontos madáretetésre: táborokban,
rendezvényeken madáretetőt készítettek szárnyas barátainknak a zord
hideg napok átvészelésére. A ház körül is van sok praktika, ami a természetben itt telelő madarak túlélését
segítheti.
Amikor a fák elhullajtják leveleiket – amikor beköszönt a hideg tél és
leesik az összefüggő hótakaró –,
érdemes körülnézni kertünkben,
vajon hogyan jutnak élelemhez a
madarak, mi tudja megvédeni őket a
hidegtől. Fontos a tűlevelű és örökzöld növények szerepe. A tobozok,
magvak élelmet, a növények búvóhelyet biztosítanak számukra. Jó, ha
a kertnek olyan része is van, ahol a
sűrű bozót a lombkorona szintjéig
ér. A talajt takaró növények, a fás,
bokros ligetek is búvóhelyül szolgálnak. Ne takarítsuk teljesen tisztára kertünket. Az elszóródott magvakat
hagyjuk meg a madaraknak. A füvet se nyírjuk le mindenütt. Hadd húzódjanak meg a rovarok, teleljenek át a lárvák, téli táplálékot szolgáltatva a
madaraknak. További búvóhelyet készíthetünk, ha a már „gazdátlan”
virágágyásokat fenyőgallyakkal takarjuk be. A beteg, rothadó leveleket,

ágakat azonban feltétlenül gyűjtsük össze! A
napraforgómagvak sok madarat (a csuszkát, pintyet, feketerigót, mátyásmadarat, harkályt) életben tartanak. A köles, a repcemag, a kukoricadara
más fajok téli eledele.
A cikkhez kapcsolódó madáretetős videók elérhetők itt:
www.youtube.com/watch?v=LfwO2dgidO4
www.youtube.com/watch?v=kkxPVW7b6Ns
Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője elmondta,
hogy a madáretető kihelyezése csak
az első lépés. Azokat rendszeresen
tölteni kell élelemmel is. Tanácsos a
megvásárolt magvakat száraz helyen,
jól zárható edényben tárolni. A rovarevő madarak számára a legmegfelelőbb a marhafaggyú, amely magvakkal gazdagítható. Célszerű az eledelt
hálóba helyezni, majd a fákra függeszteni, esetleg kisebb farönkök üregeibe rejteni. A gerlék, verebek kedvelt téli csemegéje a kukoricadara,
amelyet a földről szeretnek felcsipegetni. Az eledel a lehető legszárazabb
helyekre kerüljön. Az etetőtálkát tartsuk tisztán. Ne készítsünk etetőt furnérból, mert a madarak megehetik az összeillesztésnél használt ragasztót!
Kerüljük a sózott, cukrozott magvakat.
A természetben élő szárnyas barátaink téli etetéséhez sok sikert kívánunk!
Orpheus Állatvédő Egyesület

SOHA NE ETESSÜK A VÍZIMADARAKAT!
A vízimadarak etetésével visszafordíthatatlan folyamatot indítunk el,
aminek hatására a madarak el is pusztulhatnak.
A vízimadarak etetése az egyik legrosszabb dolog, amit tehetünk a
vadon élő állatokkal „jó szándék” címen.
Az etetés azért ártalmas, mert:
• a hónapok – vagy sok madárnál
akár évek – óta tartó egyoldalú
kenyér- és egyéb értéktelen „táplálék” diéta megbetegíti a madarakat,
ezek egyik formájának külön neve is
van: angyalszárnybetegség;
• a mesterségesen fenntartott táplálékbőség kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést;
• az etetés növeli a zsúfoltságot, a
madarak közötti agressziót és az
ebből is eredő sérülésveszélyt;
• önfenntartó életre nem alkalmas
területekre is nagy mennyiségű vízimadarat vonz;
• elősegíti a fertőző betegségek
terjedését, ami különösen a madárinfluenza kapcsán jelent óriási kockázatot;
• szennyezi a környezetet, növeli a vizek szervesanyag-terhelését és az
ebből eredő elmocsarasodást;

• a közvetlen fizikai érintkezés ránk, emberekre nézve is veszélyt
jelent.Vízimadarak etetése öngerjesztő problémaspirálként jelentkezik:
• az etetés többnyire nyáron kezdődik, amikor az emberek keresik a
hűsítő víz közelségét, így a madár-ember találkozások száma is nagyobb;
• az itt etetett madarak ősszel nem
vonulnak el;
• így az emberek látják a „sok szegény, éhes”, valójában lusta vagy már
beteg, röpképtelen madarat, ezért
tovább etetik őket;
• a fagyok beköszöntével a madárlétszám a vonulásukat, kóborlásukat
az etetőhelyeknél nyüzsgő madarak
látványa miatt megszakítókkal folyamatosan nő;
• ez tovább erősíti az emberek etetési hajlamát, aktivitását;
• így nő a nyári kunyerálók száma,
és immáron több madárral kezdődik
újra a folyamat.
Meg kellene értenünk, hogy a
vadon élő állatoknak nem a „szeretetünkre”, hanem értő, a saját szabályaik szerint élni hagyó, szemlélődő tiszteletünkre van, lenne szükségük!
ÉLŐ BOLYGÓNK – Áder János ajánlásának nyomán.
Ráckeve Érték Egyesület
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Labdarúgás
Lassan a célegyenesbe fordulunk
November elején, illetve közepén a címben leírt folyamat aktuálissá
vált. A mostani írásunkban a 10-12. forduló eseményeivel foglalkozunk. A
jelzett három forduló jellegzetessége és jellemzője az igen sok gól és egy
váratlan pontvesztés volt. A sok gól viszont sajnos azt is jelentette, hogy a
Keve az örvendetesen a nagy számú rúgott gól mellett jelentős mennyiségű gólt is kapott. Ezen a tényen bizony változtatni szükséges, ha a Ráckeve
versenyben szeretne maradni a továbbiakban. A 10. fordulóban Kiskunlacházára utaztunk, ahol tulajdonképpen szomszédvár rangadó várt ránk,
bár a Lacháza mostani igen mérsékelt szereplése ezt meg is kérdőjelezte.
A foci érdekessége és varázsa abban is rejlik, hogy az előzetes várakozásokkal szemben a mérkőzés nem teljesen így alakult.
Kiskunlacháza – Ráckeve 4:5 (2:1)
Ráckeve: Székely A., Kelemen G., Gyurcsányi P., Dudu, Mayer L.,
Márkus Zs., Tóth D., Losó L., Kecskés Zs., Szanyó L., Tóth J.
Csere: Zelei T. (k), Földi R., Török Cs., Balogh R., Földi K., Mosoni A.,
Moharos P.
Góllövők: Földi R. 2, Kelemen G., Gyurcsányi P., Tóth D.
Edző: Szanyó Tibor
A várakozásoknak megfelelően a Keve kezdte sokkal aktívabban a mérkőzést, és jó néhány gólhelyzet, kapufa és véleményes lesgól is jelezte a
Ráckeve egyértelmű szándékát. Ezért is volt megdöbbentő az a védelmi
helyezkedési hiba, melynek kapcsán a hazaiak vezetést szereztek (1:0). A
Ráckevét nem törte le a bekapott gól, és a harmadik pontrúgást követően
Kelemen G. fejesgóljával egalizált (1:1). A 40. percben újabb helyezkedési hiba után ismét a hazaiak vezettek (2:1). A második játékrészben tovább
folytatódott a gólözön, és az 50. percben ismét gólt szereztek a hazaiak
(3:1). Az 53. percben Gyurcsányi P. szabadrúgásból gólt szerzett (3:2). Az
55. percben újra jött a hazaiak válasza, akik ismét 2-re növelték előnyüket
(4:2). Ezt követően foci-krimibe illő események zajlottak, hiszen rövid
időn belül a Ráckeve két játékosát is elveszítette kiállítás miatt. A hazaiak
azonban „kisegítették” a Ráckevét, kapusuk elképesztő fegyelmezetlensége nyomán egyre csökkent az emberhátrány. A Lacháza szükségkapussal
volt kénytelen folytatni, és a Ráckeve hatalmas hajrával előbb kiegyenlített, majd a győztes gólt is megszerezte (4:5). A Ráckeve saját magának
tette nehézzé a mérkőzést, és ha nem jön a hazai kapus „segítsége”, bizony
valószínűleg elveszítjük a mérkőzést. Így azonban versenyben tudtunk
maradni.
A Diósd elleni hazai mérkőzés ismét papírforma győzelmet ígért, de
bizony nem teljesen így lett.
Ráckeve – Diósd 4:3 (1:0)
Ráckeve: Zelei T., Földi R., Kelemen G., Gyúrcsányi P., Mayer L.,
Márkus Zs., Dudu, Tóth R., Kecskés Zs., Tóth J., Szanyó L.
Csere: Székely A. (k), Tóth D., Moharos P., Török Cs., Laki M., Losó
L., Mosoni A.
Góllövő: Márkus Zs. 2, Kecskés Zs., Mosoni A.
Edző: Szanyó Tibor
Két vendég szöglettel indult a mérkőzés, mindkettő igen veszélyes volt.
A 8. percben Zelei T. hárításának tapsolhattunk. A 9. percben Gyurcsányi
P. szabadrúgása akadt el a sorfalban. A 19. percben Kecskés Zs. igen
veszélyes szabadrúgásának örülhettünk, sajnos kevéssel kaput tévesztett.
A 28. percben Zelei T. hárított ismét egy diósdi szöglet után. A 30. percben
vendég ollózás szállt fölé. A 36. percben Márkus Zs. révén mégis megszereztük a vezetést (1:0). A 49. percben Kecskés Zs. szabadrúgását hárította
a vendégek hálóőre. Szinte már számolni is lehetetlen volt a pontrúgások
számát. Az 52. percben az igen agilis Márkus Zs. már a második találatát
jegyezhette (2:0). Az 65. percben újabb veszélyes kevei lehetőség adódott.
A 60. percben Szanyó L. révén növelte előnyét a hazai csapat (3:0). A
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Ráckeve emberelőnybe került egy kiállítás miatt. Ez a tény mintha a Kevét
zavarta volna meg. Egyáltalán nem látszott az emberelőny, sőt a vendégek
egyre-másra vezették veszélyes támadásaikat. Ennek eredményeként, megdöbbenésünkre ki is egyenlítettek a 77. percben (3:3). Egy perc elteltével
Mosoni A. ismét vezetést szerzett a Kevének (4:3). A 90. percben még
Zelei T. hárított egy vendég szabadrúgást. A Ráckeve 3:0-nál, emberelőnyben „elhitte”, hogy megvan a mérkőzés, és erre kis híján ráfizetett. A két
forduló kapcsán előjött a sok rúgott, de a sok kapott gól ténye is. Az előzetesen esélytelennek ítélt Szigethalom elleni hazai mérkőzés következett.
Ráckeve – Szigethalom 1:1 (0:0)
Ráckeve: Zelei T., Márkus Zs., Földi K., Kecskés Zs., Tóth D., Földi R.,
Szanyó L., Balogh R., Mosoni A., Török Cs.
Csere: Kalapács G., Tóth J., Laki M., Moharos P., Dulcz A.
Gól: öngól
Edző: Szanyó Tibor
Török Cs. ziccere jelentette az első félidő szinte egyetlen eseményét,
leszámítva Zelei T. két hárítását. A második félidőben tovább folytatódott
a meglehetősen mérsékelt játék, mígnem a 64. percben egy helyezkedési
hibát követően a vendégek megszerezték a vezetést (0:1). Győztesnek is
látszottak, ám a 4 perces hosszabbításban öngóllal egyenlített a Keve, és
még nem volt vége. Közvetlen a befejezés előtt Dulcz A. a győztes gólt is
megszerezhette volna egy beadás után, de lábáról fölé szállt a labda. A
Ráckeve egy igen fura mérkőzést játszott, és tulajdonképpen örülhetett az
egy pontnak, bár ez a pontvesztés még fájdalmas is lehet. Az utolsó két
forduló következik, az első Délegyházán, míg a második igazi rangadó
lesz Ráckevén a Dömsöd ellenében.
Az U19-esek mérkőzéseiről:
Halásztelek – Ráckeve 3:1
Ráckeve – Dabas-Gyón 0:1
Két igen váratlan kevei vereséggel folytatódott az U19-esek mérkőzéssorozata. Itt is még két forduló van hátra. Az első Ócsán, a második Bugyi
ellen hazai pályán.
Változatlanul hajrá Ráckeve!
Losits János

Két második hely a karácsonyfa alatt
(Ráckeve – Cserna G. 0:3)
A címben és az alcímben leírtak láthatóan nem annyira harmonizálnak
egymással, hiszen az első tulajdonképpen egy örömteli élményt jelent, a
második viszont az utolsó forduló nem túl örvendetes eseményeire utal. Az
utolsó előtti fordulóban Délegyházára utaztunk, és a Szigethalom elleni meglepő eredménnyel zárult mérkőzés után (1:1) nem nagyon tudtunk orientálódni a délegyházi kirándulást illetően. Szerencsére a kétségeinkre a mérkőzés
alaposan rácáfolt, és az idény talán legjobb teljesítményét láthattuk.
Délegyháza – Ráckeve 0:5 (0:2)
Ráckeve: Zelei T., Tóth R., Földi R., Gyurcsányi P., Kelemen G., Tóth
J., Márkus Zs., Török Cs., Kecskés Zs., Szanyó L.
Csere: Moharos P., Dulcz A., Losó L., Földi K..
Góllövők: Kecskés Zs. 2, Tóth R., Tóth J., Török Cs.
Edző: Szanyó Tibor
Amint arra már utaltunk, a Keve talán az ősz legjobb teljesítményével
rukkolt elő. Már az első játékrészben magabiztos vezetésre tett szert, és ezt
a második félidőben még alaposan meg is fejelte. A látottak alapján a gólkülönbség sem volt túlzott, sőt még néhány találat benne is maradt a kevei
lábakban. Elmondhatjuk tehát, hogy a Ráckeve elégedetten, jó hangulatban készülhetett a Dömsöd elleni szomszédvár, illetve csúcs rangadóra.
Ráckeve – Dömsöd 0:3 (0:2)
Ráckeve: Zelei T., Márkus Zs., Gyurcsányi P., Kelemen G., Tóth R.,
Dudu, Kecskés Zs., Földi R., Szanyó L., Tóth J., Török Cs.
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Csere: Losó L., Moharos P., Földi K., Balogh R., Dulcz A., Laki M.,
Mosoni A.
Edző: Szanyó Tibor
A góllövők rovata sajnos üresen maradt kevei részről, és ez az „Óbudai
Álmoskönyv” szerint nem sok jót jelent. A mérkőzésen adták át hivatalosan az újjáépített lelátót, melyet Benkő Tamás, az MLSZ Pest megyei
igazgatója és Szadai József polgármester avatott fel. A nézőcsúcsot hozó
találkozó előtt volt minden mint a búcsúban, hiszen a pénztárszalagok, a
petárdák és a füstbombák is szerepet kaptak. Maga a mérkőzés kevei
szempontból sajnos nem volt örömteli, hiszen a Dömsöd igen masszívan
védekezett, és az ellencsapásai életveszélyesek voltak, főként Cserna
Gábor igen agilis játéka miatt. Feszült hangulat (pályán kívül és belül is)
jellemezte a mérkőzés teljes egészét. Zelei T. a 11. percben még hárítani
tudott, de a 18. percben egy dömsödi kontrát követően már ő is kiszolgáltatott helyzetbe került, hiszen a kiugró Cserna G. bevette hálóját (0:1). A 24.
percben szinte megismétlődött a történet, mert Cserna G. már a második
találatát jegyezhette (0:2). A 28. percben Kecskés Zs. hibázott ígéretes
helyzetben. A 30. percben Tóth J. ziccerben fölétrafált. A 31. percben ígéretes kevei lehetőséget hárított a vendégek hálóőre. A 39. percben vendég
szabadrúgást láthattunk. A Dömsöd 10 emberre fogyatkozott egy kiállítást
követően, de ez a mérkőzés képén egyáltalán nem látszott. A második félidőt meddő hazai fölény jellemezte, de a gólszerzésre nem nagyon tűnt
reális esély, Török Cs. ugyan próbálkozott, de kísérleteit nem kísérte szerencse. A 84. percben azonban megkaptuk a kegyelemdöfést, ugyanis
Cserna G. az első félidőhöz hasonlóan ismét betalált (0:3). A Ráckeve
elszenvedte első hazai vereségét, mégpedig meglehetősen mérsékelt teljesítményt produkálva. A mérkőzés után az öltözőfolyosó bejáratánál meglehetősen csúnya jelenetek játszódtak le. Az egyik dömsödi játékos a
pályán történt vélt vagy valós sérelmeiért kívánt elégtételt venni. Rátámadt
a kevei vezetőkre, szerencsére a lökdösődésen kívül súlyosabb incidens
nem történt, bár az eset igen közel került a tömegverekedés kitöréséhez.
Szerencsére a józanabb gondolkodás felülkerekedett, és így nem történt
súlyosabb esemény. A Ráckeve végül a második helyen végzett, bár hátrá-

Novák Miklós: Fölpassz
Újabb könyvbemutató a könyvtárban
December 11-én a Skarica Máté Városi Könyvtárban Novák Miklós
ráckevei származású sportújságíró mutatta be nagyszámú érdeklődő
közönség előtt harmadik könyvét, amelynek története egy újabb sportágban játszódik, hiszen a sakk és a vízisportok után, a labdarúgásról szól.
Az est során Novák Miklós beszélgetőtársai Dr. Szánthó Györgyné Rózsika, a könyv kiadója, a Sophia Nostra képviseletében, valamint Ch. Gáll András
sportújságíró voltak.
Nem is tudnám jobb szívvel ajánlani
e könyvet a focit szeretők számára, mint
N. Pál József irodalomtörténész szavaival, aki a könyv recenziójában azt gondolom, mindent elmond, amiért érdemes a Líra könyvesboltba betérni és
hazavinni.
„Metonimikus szerkezetűnek mondja
az irodalom azt a prózát, ahol egy kötet – novellisztikus – darabjait a hely,
az idő és a szereplők egy részének azonossága köti össze, a történet kerekségének képzetét is sugallva ezzel. Mikszáth Kálmán két remeke, a Tót
atyafiak és a Jó palócok a klasszikusa ennek, s nagy hagyománya van e

könyvbemutató

nya a Dömsöd ellenében már 8 pont, viszont a 3. helyezettel szemben
jelentős az előnye, s mint tudjuk, a bajnokság végén két feljutó lesz, tehát
korántsem közömbös a második hely megtartása, viszont az esetleges előzést sem szabad figyelmen kívül hagyni.
Az U19-esek mérkőzéseiről:
A két váratlan vereséget követően (Halásztelek, Dabas-Gyón) még
két forduló várt fiataljainkra a bajnokság őszi szakaszában. Szerencsére ezeket a mérkőzéseket a Ráckeve „behúzta”, és így kedvező
pozícióban várhatja a tavaszi folytatást. Az utolsó előtti fordulóban
Ócsára utaztunk.
Ócsa – Ráckeve 1:4 (1:2)
Ráckeve: Béres O., Medgyesi G., Cserna B., Benczúr B., Drozd D.,
Erdős D., Kalmár D., Király K., Borbély B., Varga T., Bak D.
Góllövők: Cserna B. 2, Drozd D., Benczúr B.
Edző: Muszka Szabolcs
A szorosabb első részt követően a Keve felszívta magát, és további találataival magabiztosan győzte le a jól küzdő hazaiakat. A záró forduló
következett, mely a Dömsöd elleni (felnőtt) csúcsrangadó előtt zajlott le.
Ráckeve – Bugyi 3:1 (1:1)
Ráckeve: Béres O., Medgyesi G., Csoma A., Benczúr B., Drozd D.,
Kalmár D., Erdős D., Király K., Borbély B., Varga T., Bak D.
Góllövők: Borbély B., Erdős D., Béres O. (11-esből)
Edző: Muszka Szabolcs
Az izgalmas és igen szoros első félidőt követően a Ráckeve ismét a
második félidei jobb teljesítményével a maga javára döntötte el a mérkőzést. A Ráckeve a második helyen zárta az őszt. Az első helyezett
Pereg jelentős pontelőnnyel vezeti a tabellát. A további helyeken (a
másodiktól kb. a 6. helyig) igen szoros a tabella, és ez azt jelenti, hogy
tavaszra igen kiélezett küzdelem várható.
Végül, de korántsem utolsósorban kívánunk áldott karácsonyt és
szerencsés, boldog új esztendőt minden kedves honfitársunknak!
Losits János
formának azóta is. Novák Miklós az olvasót „behúzó”, foglyul ejtő könyvének tizenhat darabja ezt követi híven.
A labdarúgás a téma, egy fiktív élvonalbeli csapat – a Kanárik – s annak
tág holdudvara, az idő a napjainkba ér, ám az évekre (évtizedekre) nyúló
előzményekről is szó esik. Sodróan lendületes történetek ezek, az idős játékos, a feltörekvő ifjú, a menedzser, a szurkoló, a külhoni edző, az újságíró,
az egykori klasszis és mások belső monológjai, fegyelmezett rendben. Látszólag különálló históriák, ám a szereplők vissza-visszatérnek, a szituációk egymásra épülnek, egymást értelmezik, egy
valószínűsíthető történet egész – a szöveg regényszerűségének – illúzióját is megteremtve
közben. Nagy-nagy, már-már groteszk öntudattal bíró, magabiztosnak mutatkozó, ugyanakkor törékeny, csalfa determináltságban élő,
a maguk sorsára, helyzetére reflektálni aligalig képes lelkek – nemegyszer nyelvileg is roncsolt – csapongásait olvashatjuk, akik ugyanazon léthelyzet foglyai, öntudatlanul is akár.
Fikció ez a szépirodalom törvényei szerint, ám
a labdarúgásunk esendőségének látlelete mégis, s hiszem, aki itt-ott ismerős alakokra, helyzetekre vél rábukkanni, az sem téved nagyot.”
Csendes, hosszú januári estéken a karácsonyfa illata és fényei alatt igazán izgalmas könyvélményt nyújt nem
csak a focirajongók, hanem az igazán mélyen értők és gondolkodók
számára is.
Jáki Réka
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Sütô -fôz ô sa ro k
Főztünk a IX. Kárpát-medencei Disznótoros
Fesztiválon Gyergyószentmiklóson

December 8-án férjemmel főztünk Gyegyószentmiklóson a IX. Kárpát-medencei Disznótoros Fesztiválon. A fesztivál a főtéren, a Salamon
Ernő Gimnázium előtti főutcán került megrendezésre. Dr. Simon Tamás,
a Szabadtűzi Lovagrend elnöke hívott meg, még szeptemberben az Őszi
Ászok Fesztiválon. Nagy élmény volt számomra, mert mostanáig nem is
hallottam erről a rendezvényről. Reggel 9 órakor már gyülekeztek a csapatok, cipekedtek a férfiak, futkosva, kacarászva irányítottak az asszonyok. Már érezni lehetett a piruló hagyma illatát innen-onnan, kesernyés
füst lengte be a teret. Jól beöltözve érkeztünk, mert mínusz fokokra számítottunk, de hála Istennek nem volt nagyon hideg. Mi, ketten a férjemmel voltunk a legkisebb csapat Mámi s Táti névvel, és cégérrel vettünk
részt a versenyen. A gyergyócsomafalvi csapat mellett volt a helyünk.
Fel is állítottuk hamar a lacikonyhát. Májlevessel neveztünk be a versenybe. Én a főzéssel úgy vagyok, hogy amikor Ráckevén főzök, az
erdélyi ízeket szeretném megismertetni, azaz itthon őrzöm a székely
konyha ízeit. Most, amikor otthon főztem, elvittem a májlevest, amit én
is itt ismertem meg, és Gyergyóban szinte senki nem is hallott róla. A
zsűri is valószínűleg értékelte, és tetszett neki, mert a 44 résztvevő csapat
közül, a levesek kategóriában elhoztuk az ezüstérmet. És a legnagyobb
elismerés az volt, hogy pillanatok alatt elfogyott a 25 adag levesünk.
Kedves régi barátok, rokonok, ismerősök, volt szomszédok, osztálytársak kóstolgatták, ízlelgették, és mindenki nagyon dicsérte. Aranyérmes

lett egy fiatalokból álló csapat, akik a káposztalélevest újragondolták,
éspedig oly módon, hogy krémlevest készítettek. Ezt a levest pirított
véres hurka tallérokra, sült agyvelőre, valamint murok csipszre öntötték,
nagyon egyedi és különleges, modern volt. A kocsonya mustrán a kenőmájasom aranyérmes lett. Volt nagy sokadalom, dínom-dánom, ihajcsuhaj, szóval volt ott minden! Kissé megfáradva, megfázva értünk a nap
végére, de boldogsággal töltődtünk fel, hiszen részt vehettünk egy otthoni főzésen – itthoni étellel –, melyre oly régen vágytam.
És hab volt a tortán, hogy másnapra meghívást kaptam a Székely
Konyha újságírójától, az Erdélyi Ízőrzők vezetőjétől, Jánossy Alíztól,
hogy főzzek vele az Ő konyhájában. Így hát megfőztem a májlevest, és
egy babos, gerslis káposztát is készítettem, valamint desszertnek a zabpelyhes túrógombócot, amivel december elején kiváló díjat nyertem a
Magyar Elhízástudományi Társaság, valamint a Kor Kontroll Társaság
által meghirdetett „Főzz másképpen” receptversenyen. Ez a főzés január
hóban lesz közvetítve a Székely Konyha adásában, valamint a Youtubeon – ha minden igaz.
Most pedig jöhetnek a receptek:
Májleves
1 fej hagymát apróra vágva megpároltam zsiradékon, adtam hozzá
egy kanál lisztet, kicsit megpirítottam. Rátettem egy kis pirospaprikát, és
felöntöttem vízzel. Dobtam rá 2-3 babérlapit, és adtam hozzá egy jó
marék kockára vágott sertéshúst. Ezt puhára főztem. Amikor kész volt,
hozzáadtam a kockára vágott májat, és éppen csak egyet lobbantottam.
Sóztam, borsoztam, egy kis ecettel ízesítettem, majoránnával szórtam
meg a tetejét. Ez persze egy kis 2 személyes adag, ott 25 főre készült.
Állítom, hogy felvette a versenyt a székely káposztalé levessel.
Babos, gerslis káposzta
Egy marék szemes babot előző este beáztatok. Egy fej hagymával,
pirospaprikával, két cikk fokhagymával pörköltet készítek. Egy kiló
savanyú káposztából veszek egy marékkal, és kizsírozott vaslábosba terítem. Rászórok fél marék gerslit, egy fél marék babot, és rákanalazok a
pörköltből. Teszek rá egy babérlapit, egy ágacska kaprot és csombort.
Betakarom káposztával, majd ismét gersli, bab, pörkölt, amíg az alapanyagokból tart. A fedő réteg káposzta. Felöntöm kis vízzel vagy a
káposzta levével, beteszem a sütőbe és puhára főzöm. Tejfellel, puha
házikenyérrel tálalom.
Túrógombóc unokáim kedvére
Negyed kg tehéntúrót krémesítek, hozzáadok egy tojássárgáját, egy
ek. darált zabpelyhet, valamint egy ek. apró szemű zabpelyhet. Ezt eldolgozom, majd hozzákeverem óvatosan a felvert tojás fehérjét. Hagyom
kis ideig pihenni. Addig felforralom a vizet pici sóval, és ebben főzöm ki
a gombócokat. Kb. 10 db közepes gombóc lesz, 2 kisgyereknek bőségesen elég. Közben gluténmentes prézliből pirított morzsát készítek, és erre
szedem ki a megfőtt gombócokat. Nyírfacukros tejfellel, cukormentes
lekvárokkal tálalom.
Boldog Új Esztendőt, jó főzést, jó egészséget kívánok minden kedves
olvasónak!
Szász Veronika

Januári főzőcske…
Túl az ünnepeken, túl a sok-sok finomságon… továbbra is csak
főzünk.
Mit? Amit nem ettünk a decemberi vendégeskedéskor.
Céklakrém céklachipsszel – előételnek vagy köret kiegészítőnek
Hozzávalók: 500 g főtt cékla tisztítva, 1-2 db natúr sajtkrém, só, bors,
fokhagymapor, petrezselyem, fél feta sajt.
A céklát kockázom, a sajtkrémmel robotgépben pürésítem, ízesítem.
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sütő-főző

mozaik

A feta sajtot rámorzsolom a tetejére, a
céklachipszet beleszurkálom tálaláskor.
Előétel lehet – főleg vegáknak, de egy hús
mellé köret kiegészítőnek nagyon finom.
Tésztával elkeverve, egy kis parmezánnal a
tetején egy önálló fogás lehet.

Spenótos puliszkatekercs glutén-laktóz
érzékenyeknek
Hozzávalók: 30 dkg kukoricadara, 1 zacskó
darabos spenót, fél laktózmentes vaj, 1
laktózmentes tejszínkrém, só, bors, pici szerecsendió.
A darából elkészítem a kicsit sűrűbb puliszkát, ízesítem sóval, kicsi fokhagymaporral,
kanál vajjal – deszkára fóliát teszek, ráterítem a
puliszkát – hogy tudjam simítani, fólia megy a
tetejére is... Másfél centisre nyújtom, téglalap
alakú legyen.
Közben elkészítem a spenótot. Vajon megpárolom a darabos spenótot, só, bors, szerecsendió kerül bele, majd a tejszínkrém… Pillanatok alatt sűrű lesz az egész.
A kiterített puliszkáról leveszem a felső fóliát és a spenótos masszát rákenem, feltekerem,
mint a piskótát, tálalásig fóliában marad, majd
2 cm-es szeletekre vágom.
Lehet önállóan fogyasztani, vagy natúr hús
mellé köretként.

Sült csirkecombok leveles tésztában,
salátaágyon
Hozzávalók: 4-5 csirke felsőcomb, csirke
fűszerkeverék, 20 dkg gomba, 1 db édesburgonya szelve, só, bors, petrezselyem, 1
hagyma, 1-2 leveles tészta, 1 tojás.
A csirkét kifilézem, fűszerezem, kivajazott jénaiban ropogósra sütöm.
Elkészítem a gombát, amit lereszelek a
hagymával együtt. Forró olajon megpirítom, fűszerezem, petrezselymet is hozzáadom.
Az édesburgonyát kisütöm.
A leveles tésztából akkora négyzeteket
vágok, hogy a kész csirkecomb bőven beleférjen.
Tehát a leveles tésztára teszek egy-két
karika sült krumplit, erre kanalazok egy kis
gombát, ráültetem a sült csirkecombot, és a
tésztát felhajtom, összefogom, csavarok
egyet rajta, megkenem tojással. Mivel nem
zár teljesen a tészta, így nem kell megszurkálni.
Sütőben addig sütöm, míg megpirul a
tészta.
A csomagokat vegyes salátával bélelt tálra rendezem – lehet még közé tenni színes
bogyós gyümölcsöket. Salátán kívül nem is
kell hozzá semmi, hiszen a csomagokban
ott a köret is. Ugyanez elkészíthető szűzérme karikákkal is.

LAPZÁRTA!
A Ráckevei Újság
2019. FEBRUÁRI SZÁMÁNAK lapzártája:
2019. január 24., 12.00 óra.
Kérem a lapzárta pontos betartását!
A kéziratok elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését! A hirdetések
valódiságáért felelôsséget nem vállalunk!
Az újságban közölt cikkek tartalma nem
minden esetben tükrözi a kiadó és a
szerkesztőség véleményét,
és nem vállalnak érte felelősséget.

E-mail elérhetőségek:
jreka@invitel.hu jreka2026@gmail.com
rackeve@rackeve.hu rujsag@invitel.hu
Kérjük írásaikat, cikkeiket, információikat,
hirdetéseiket ezekre a címekre küldjék.
Köszönettel: Jáki Réka, szerkesztő

Citromos süti glutén-laktózérzékenyeknek
Hozzávalók: 2 tojás, 18 dkg cukor/nád, 1
citrom+héja+leve, vanília kivonat, 2,5 dl laktózmentes tejföl, 1,2 dl olaj, 25 dkg gluténmentes liszt, 1/2 sütőpor.
A tojást cukorral habosra keverem, hozzá a
citrom reszelt héja, leve, majd a többi hozzávalók. Sütőpapírral bélelt püspökkenyérformába
teszem, megsütöm. Tűpróba, 180 fokon kb. 40
perc.
Ha kihűlt, cukormázas vagy csokis csíkokat
húzok rá, színes gyümölcsökkel díszítem.
Kívánok jó étvágyat, jó egészséget… és
BOLDOG ÚJÉVET!
Fejérdy Győzőné/MARI

A Kör Televízió
új tudósításai
– Molnár évzáró
– Karácsonyi koncert és kitüntetések
átadása
– Interjúk a kitüntetettekkel
Tudósításainkat keresse a youtube-on a
Kör Televízió csatornáján, és nézze a
régebbi felvételeket is!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

ÁKMK
JAN U ÁR havi
programja
Január 9. szerda
18:00
Alkotó művészek soros összejövetele
Január 6. vasárnap
17:00
Stand up comedy turné
Január 18. péntek
Magyar Kultúra Napja
15:00 Kistérségi versmondó verseny
17:00 MÜPA vetítés: Kalotaszeg
Január 19. szombat
16:00
„Odabent a zöld erdőbe”, Burns Katalin és
zenekara koncertje
utána táncház
Rendszeres foglalkozások
Csiri Biri Torna gyerekeknek minden pénteken 10:00
Kártyaklub minden hétfőn 10:00, 14:00
Jóga minden szerdán 15:30
Sakk minden péntek 18:00
Fotóklub minden hónap utolsó péntek
18:00
Bokréta Néptáncegyüttes próbája keddpéntek 16:00 órától
Kéve Néptáncegyüttes próbája minden
pénteken 19:30 órától
Nyugdíjas torna minden csütörtökön 14:30
Így tedd rá! ovisoknak minden kedden
17:00
Felnőtt társastánc minden hétfőn (kezdő)
18:30, szerdán (haladó) 18:30
Nippon Zengo Timivel minden kedden
20:00 és csütörtökön 20:00
Dance Fitness gyerekeknek Andival minden hétfőn 18:15 és kedden 18:00
Rőzse Néptáncegyüttes próbája minden
hétfőn 19:30
Íjászok minden szerdán és szombaton
KULTURÁLIS ÉLMÉNYEKBEN
GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK ÖNÖKNEK!
Ráckevei Újság
• Felelôs kiadó: dr. Kereszturi Zita jegyzõ
• Felelôs szerkesztô: Jáki Réka
• e-mail cím: rujsag@invitel.hu,
jreka@invitel.hu, jreka2026@gmail.com
• rackeve@rackeve.hu
• Leíró munkatárs: Turcsán Ágnes
• A szerkesztôség címe:
2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
• Nyomda: PRESS+PRINT Kft.
Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/a
• Eng. sz.: III/PHF/149P/1989
• ISSN 0864-9502 • Megjelenik: havonta
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Ránki AMI

karácsony

Magyar Kultúra Napja

Ránki Karácsony 2018
A Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola idén is megrendezte
hagyományos karácsonyi estjét december 17-én az Ady Endre Gimnázium tornatermében. Bár nagyobb nézőteret fogad magába a tornaterem,
mint egykor a kastély kupolaterme, még így is teltház volt, ami érthető,
hiszen a szülők, hozzátartozók mind kíváncsiak, vajon mit tanultak egy év
alatt gyermekeik.
És bizony, ahogyan Sebők Szilvia, a Ránki AMI igazgatója hangsúlyozta konferálása alatt, az ember szíve megtelik örömmel és melegséggel,
ahogyan figyeli, évről évre mennyit fejlődnek a zenei és néptánc tanszak
diákjai.
Közel két órán keresztül hallgathattunk klasszikus és modern szerzők
műveiből, és igazi koncertélményben lehetett részünk. A sok tehetséges
hangszeres szólista mellett a legnagyobb tetszést talán az iskola kórusa
váltotta ki Horváthné Baranyai Ágnes vezényletével. Már amikor bevonultak egyszerű fehér hosszú ruháikba az angyalokra emlékeztető szépségű kislányok, úgy érezhettük magunkat, mintha tündérországban járnánk,
de amikor meghallottuk finoman csengő, tiszta hangjukat, tényleg a
mennyországba varázsoltak el minket.

Az est második felében pedig az Apró-, a Kis- és a Nagy-Bokrétások
hozták el karácsony idejének igazi hangulatát, a téli ünnepkör dramatikus
táncos és énekes előadásával, betlehemesükkel.
Ismét vastapssal jutalmazták meg a művészeti iskola diákjait és betanító
tanáraikat a nézők.
Sebők Szilvia búcsúzóul megköszönte a növendékeknek és tanáraiknak
egész éves munkájukat, valamint az Ács Károly Művelődési Központ
munkatársainak a karácsonyi dekorációt és az Ady Endre Gimnázium
vezetőinek a termet. Az igazgatónő Áldott, Békés Karácsonyt kívánva
bezárta ezt a szép, lélekemelő, művészi karácsonyi estet.
Szöveg, fotók: Jáki Réka
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MEGHÍVÓ – RÁCKEVE
Devizahitelesek megtévesztve és becsapva!
Miért hagyjuk?
Megvizsgáljuk pontosan mit jelentett a megtévesztés és a becsapás a
devizahitelezés során és mit jelent napjainkban.
Mihez tudunk kezdeni az információkkal?
Milyen lehetőségek nyíltak meg 2018 őszén?
Mi az, ami még mindig nincs megoldva?
Miről szólnak a folyamatban lévő perek ezrei?
Kötetlen beszélgetés civil érdekvédőkkel és vendégeikkel, az MSZP és
a Párbeszéd politikusaival:
Mesterházy Attila szakpolitikus, az MSZP parlamenti képviselője
Szakács László szakpolitikus, az MSZP elnökhelyettese
Hegyesi Beáta szakpolitikus, a Párbeszéd Országos Elnökségének a tagja

Időpont: 2019. január 10. – 17:00 óra
Helyszín: Ráckeve, Ács Károly Művelődési Központ
Kossuth L. u. 51.
Gyere el, tájékozódj, hogy tudj lépni a saját érdekedben!
Várunk: Szabó József – Hiteles Mozgalom
Erdős Éva – devizahiteles szakértő

Almavásár a tárolóból
minden pénteken 14-17
óra között Szigetbecse,
Makádi u. 53. szám alatt.
ALMA tűzifa ugyanitt
eladó, 2000-2500 Ft/q.

Érdeklődni lehet: 06-30-9443 526

