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Tornaterem-felújításra is pályázik a város
Leállt a sportcsarnok-projekt – megtartja a testület a Kossuth L. 78-at
Ráckeve Város új képviselő-testülete 2019. december 17-én tartotta az
év utolsó nyilvános és zárt testületi ülését.
Vereckei Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévőket, és megállapította, hogy a képviselő-testület 12 tagjából 9 fő van jelen, majd ismertette a
napirendeket és az újként felvételre javasoltakat.
Elsőként a bizottsági tagok megválasztása történt meg pótlólagosan. A
testület egyhangúan 2019. december 17-től az Egészségügyi és Szociális
Bizottság tagjává választotta Szanyó Tibor önkormányzati képviselőt, valamint Szigethyné dr. Fekete Andreát, aki letette az esküjét.
Ezt követően a testület egyhangúan elutasította, hogy a nyilvános bizottsági ülések jegyzőkönyveit havonta közzétegyék a város honlapján: azokba
továbbra is az eddig megszokott módon lehet betekinteni.
A polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekről, valamint ismertette a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót, amelyeket szintén egyhangúan elfogadott a testület.
A következő napirendi pontokban elfogadásra kerültek a Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottság vagyon és a saját bevételek változásának alakulásáról szóló 2019. év I-IX. hónapjaira vonatkozó, valamint az önkormányzat és intézményei 2019. évi előirányzatának III. negyedévi teljesítéséről
szóló beszámolók.
A testület szintén egyhangúan elfogadta a 13.167.838 Ft összegű normatíva-többlet 2019. évi önkormányzati költségvetés általános tartalékába történő helyezését.
Ezután a testület úgy döntött, hogy az Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve
köztestület részére 2019. évi működési kiadásaihoz 2.300.000 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2019. évi önkormányzati költségvetés
céltartalékai között szereplő, tűzoltóság támogatásaira elkülönített keret terhére, és felhatalmazta a polgármestert a 2019. március 18-án megkötött támogatási szerződés e határozat szerinti módosításának az aláírására.
A képviselő-testület egyhangúan úgy határozott, hogy – a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően, az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítása érdekében – az OTP Bank Nyrt.-nél folyószámlahitel-keretet
biztosít az alábbi feltételekkel:
– A hitel futamideje 2020. január 2-től 2020. szeptember 30-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 90.000.000 Ft, valamint 2020. október
1-től 2020. december 22-ig 35.000.000 Ft.
A képviselők elfogadták a beszámolóját a helyi adó- és gépjárműadóbevételekről, hátralék alakulásáról, valamint a testület tudomásul vette az
önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló november havi tájékoztatót.
A testület szintén egyhangúan elfogadta a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának II. számú módosítását és a 2019. évi működéséről szóló beszámolóját.
A Ráckevei Városüzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(Rávüsz Kft.) felügyelő bizottság elnökévé választották Palásti Zoltán VEGAB
külső bizottsági tagot 5 év határozott időre, továbbá két tagjává Csernáné Rózsa
Mária és Kulcsár Péter képviselőket szintén 5 év határozott időre.
Elfogadták a 2020 évre vonatkozó munkatervet, amelyben módosításra
került, hogy ezentúl a bizottsági és a testületi üléseket minden hónap 3. hetében tartják, megkönnyítve ezzel a jegyzőkönyvek időre történő elkészítését,
valamint segítve ezzel a Ráckevei Újság korábbi megjelenését.
A testület egyhangúan szavazta meg, hogy a Ráckeve és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól műszakilag és pénzügyileg rendezett víziközmű
beruházásokat 78.462.409 Ft összegben térítésmentesen önkormányzati
tulajdonba átveszi, egyúttal a DAKÖV Kft. Ráckevei Üzemmérnökség
részére üzemeltetésre átadja.
200.000 forinttal támogatja a képviselő-testület a Szivárvány Óvoda és a
Gólyafészek Bölcsőde munkatársainak részvételét a 2020. február 22-i
Pedagógus Expo elnevezésű szakmai rendezvényen. Csernáné Rózsa Mária

és Kulcsár Péter képviselők egyhavi alap tiszteletdíjukat is felajánlották
további hozzájárulásként.
A következő napirendnél a ráckevei AquAnett Úszóiskola helyiségbérleti kérelmét támogatták egyhangúan, miszerint 2019. december 18-án jótékonysági rendezvény tartására ingyenes helyiséghasználatot kaptak az Ács
Károly Művelődési Központban.
Majd szintén egyhangú döntéssel a testület úgy határozott, hogy a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kiírására pályázatot nyújt be a testvér-települési programok és együttműködések támogatása céljából, amelynek keretében beregsomi tanulókat tervez vendégül látni Ráckevén. Még mindig a
testvérvárosi kérdéseket tárgyalva a képviselők úgy döntöttek, hogy továbbra is erősíteni kívánják a testvérvárosi kapcsolatokat a testvérvárosi találkozók szervezésével, melyhez pályázati forrást kívánnak igénybe venni, ezért
az „Európa a polgárokért” c. pályázat 2. alprogram: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel című részén belül testvérvárosi találkozó
megszervezésére nyújtanak be támogatás iránti igényt.
A testület a Korax Gépgyár Kft. ajánlatával – mely az önkormányzat által
fenntartott épületek tetejére telepítendő napelemekkel kapcsolatos beruházási
konstrukcióra vonatkozik – elviekben egyetértett, de tájékoztatta a Korax Gépgyár Kft. jelenlévő képviselőjét, Szöllősi Tamást, hogy végleges döntést egy
részletes költségelemzés alapján tud hozni, melynek benyújtását kéri a cégtől.
A következő napirendnél Vereckei Zoltán polgármester egy műanyag korcsolyapálya bérlésével kapcsolatos tájékoztatást nyújtott, amelyet a testület
egyhangúan elfogadott, valamint szintén az általa felvetett előterjesztést is,
miszerint a ráckevei iskolák tananyagába már részben beépített helytörténeti
tananyag kiadványok felelős kiadójaként a mindenkori jegyzőt jelöli meg.
A testületi ülés következő napirendi pontja az új sportcsarnok építésével
függött össze. Mivel a Magyar Kézilabda Szövetség 2019. december 4én kelt levelében nem hosszabbította meg a a Ráckeve Városi Kézilabda Sportklubnak eddig a csarnok építésére biztosított TAO-keret felhasználásának a lehetőségét, ezért az új csarnok építése meghatározatlan
ideig lekerül a napirendről. A testület ehelyett egyhangúlag úgy döntött,
hogy a szintén az MKSZ támogatásában megvalósítandó tornaterem-felújítási pályázaton indul a RÁFÁI tornatermével, illetve – lehetőség szerint
– a gimnázium külső pályáját is szeretné felújítani.
A nyilvános ülés utolsó előtti napirendjénél 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a testület úgy határozott, hogy a városi
főépítészi tevékenység ellátására 2015. március 31-én létrejött megbízási
szerződést – Vargáné Ágoston Juliannával egyeztetett időpont szerint –
2019. december 31-ével, megköszönve a Ráckeve érdekében eddig végzett
munkát – felmondja. Majd a testület szintén 8 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodás mellett megbízta Karaba Tamás okleveles építészmérnököt 2020. január 1-jétől határozatlan időre a városi főépítészi feladatok
havi 70 órában történő ellátásával, a korábbi megbízási összeggel megegyező, bruttó 250.000 Ft/hó díjazással. Ezután következett a zárt ülés, ahol elfogadták a lejárt határidejű, zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló
és az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről szóló tájékoztatókat.
Döntöttek a hivatali dolgozóknak és az önkormányzat intézményeiben dolgozóknak járó pályázati sikerdíjak meghatározásának kidolgozásáról.
A testület határozott arról is, hogy az érvényes pályázatok ellenére nem
értékesíti a Kossuth Lajos utca 78. szám alatti városi tulajdonú ingatlant,
majd Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézet főigazgatói állásának
betöltésével kapcsolatosan döntött: eszerint a posztot a korábbi megbízott
főigazgató, dr. Végh László fogja ellátni.
Ezzel az év utolsó testületi ülését a polgármester bezárta, mindenkinek
megköszönve a részvételt, és boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánt.
A képviselő-testület a soron következő ülését 2020. január 23-án tartja.
A testületi ülés teljes jegyzőkönyve a www.rackeve.hu oldalon olvasható.
Jáki Réka
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Mit gondol Ráckeve?
Lezárult a közvélemény-kutatás – 500 embert kérdeztünk telefonon
A Forecast Marketingkutató Kft. Ráckeve Város Önkormányzata megbízásából 2019 decemberében telefonos (CATI) piackutatást végzett.
A kutatást a ráckevei lakosság körében végezte telefonos (CATI) módszerrel, mely során vezetékes és mobil számokat egyaránt hívtak, hogy a
célcsoport tagjait minél szélesebb körben érjék el és a reprezentativitást biztosítsák.
A kutatás eredményei a 18 év feletti ráckevei lakosságra nem és kor szerint reprezentatívak.
Mintanagyság: N = 500 fő
Kérdőív terjedelme: 9 kérdés (alkérdésekkel együtt), valamint a standard
demográfiai kérdések.
Útmutató a tanulmányban szereplő ábrák olvasásához:
Ábráinkon leggyakrabban a megkérdezettek válaszainak megoszlását (%) mutatjuk. A tanulmányban szereplő táblázatok és diagramok
celláinak összértéke egyes esetekben a 100%-ot ±1% eltéréssel adhatják ki, ami a kerekítés szabályainak természetes velejárója. Az NT/NV
rövidítés jelentése: nem tudja/nem válaszolt.
1. sz. táblázat: a minta szociodemográfiai összetétele (N=500 fő)

* Az átlagbérre és medián bérre vonatkozó publikus adatok alapján
havi nettó 180.000–220.000 Ft-ot tekintve átlagosnak.
Ráckeve Város előző képviselő-testülete 2018-ban, szűk szavazati
többséggel sportcsarnok építéséről határozott. A tervek szerint közel
900 millió forintos létesítmény a városközpontban, az Árpád Fejedelem
Általános Iskola tornatermének lebontása árán, TAO-támogatással,
valamint 270 millió forintos önrész biztosításával épülne, utóbbit hitelből fedezné a város. Az építkezés megkezdéséhez szükséges tervek már
elkészültek. Az új, 250 ülőhelyes, szabványos kézilabdapályával rendelkező csarnok fenntartási költségeiről, környezetre gyakorolt hatásairól viszont nem készült tanulmány.

Új sportcsarnok építése helyett lehetőség lenne kisebb ráfordítással a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola tornatermének korszerűsítésére is.
AZ ELMONDOTTAK ISMERETÉBEN MELYIKET VÁLASZTANÁ ÖN A FENTI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL?
N = a teljes minta, 500 fő
A táblázat adatai azt mutatják, hogy a megkérdezettek melyiket választanák az ismertetett lehetőségek közül (%)
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9. MI AZ, AMI A LEGJOBBAN ZAVARJA ÖNT RÁCKEVÉN?
NEGATÍVUMOK
EMLÍTÉSEK

EMLÍTÉSSZÁM (%)

utak, főleg a főút állapota (pl.: rossz, sok a kátyú stb.)
közlekedés (nagy a forgalom, dugók, forgalmi rend,
kamionos forgalom)
parkolás (fizetős, kevés, szombaton is fizetni kell stb.)
egészségügy (nincs orvos, eü-i épület fejlesztése,
szakellátások stb.)
szórakozási lehetőségek, rendezvények hiánya
közterületek állapota (elhanyagolt utak, járda, szemét stb.)
vízelvezetés
kerékpárutak hiánya (főleg a belvárosban)
komposzt, zöldhulladék ingyenes elszállítása hiányzik
egyirányú közlekedés (főút, túl sok helyen van stb.)
közvilágítás
építményadót csökkenteni kellene
hídról balesetveszélyes lehajtani
tömegközlekedés rossz
sportcsarnok, futópálya
Fanyílasban nincs aszfaltos út
környezetvédelem
forgalmi lámpák telepítése
szűk utcák
szemétszállítás (csúcsidőben)
elhanyagolt épületek
közbiztonság
óvodák, iskolák felújítása
gyalogátkelőhelyek (több legyen, autósok nem figyelnek,
veszélyes stb.)
több park, zöldterület kellene
rendezvények zajosak
játszóterek rendbe tétele
hétvégi csendrendelet figyelmen kívül hagyása
hajózás
külső területek fejlesztése
drága a terembérlés
elkerülőút építése
akadálymentesség
nincs járda
Pokolhegyen járhatatlanok az utak
sok a szemét
motorosok (zajosak, gyorsak, későn is mennek)
lerobbant közösségi épületek
csatornaszag
csatornarendszer
vízminőség
kormányhivatal nem működik
főutcán kerékpárút
idegenforgalom
Kastélyszálló (felújítás)
munkahelyek
dohánybolt az iskola közelében
az üzletek ne legyenek vasárnap nyitva
emberi tolerancia
fakivágások a piactérnél
híd melletti korlát veszélyes
kihajtó részek, ívek, fák takarnak
lakosság véleményének megismerése
Művelődési Ház hiánya
nincs ABC

24,0
15,6
12,8
8,4
5,4
5,2
4,6
4,2
3,6
2,0
2,0
1,6
1,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,2
1,2
1,0
1,0
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
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nyári munkavégzés az iskolában
nyilvános WC-k minősége
olyan területen akarnak épitkezni, ahol mocsár volt régen
és ott nem lehetne
Önkormányzat sok adót vet ki
Pista borozónál világítás kellene
Pokolhegyi füstölés
sétány elhanyagolása, veszélyes fák nincsenek kivágva
szervezetlen városvezetés

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

gyászhír

Tesco környékén áll a füst
több óvodai és bölcsődei férőhelyet kellene biztosítani
több sport lehetőség legyen ingyenes
tűzifa-, segélycsomagosztást szeretne
tűzoltóságot nem támogatják
új utak tervezése
újtelepi rész fejlesztése
vadállomány külterületen
zeneiskola, egyesületek támogatatlansága

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Pályázati felhívás – óvodai és iskolai szociális segítő
Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti
Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet
Ráckeve és Környéke Család- és
Gyermekjóléti Központ

óvodai és iskolai szociális segítő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, Ráckevei Járás közigazgatási területe
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Segítségnyújtás a Ráckevei Járás közigazgatási
területén köznevelési intézményekbe járó gyermekeknek, családjuknak, a köznevelési intézmény pedagógusainak a szociális segítő munka
eszközeivel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. rész
alapján: felsőfokú szociális szakképzettség,
iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus,
család- és gyermekvédelem szakos pedagógus,
ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár,
pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, okleveles emberi erőforrás tanácsadó,
mentálhigiénés szakképzettség, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus,
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, eredeti sikeres felvétel esetén
csatolandó).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány
Elvárt kompetenciák:
• Önálló munkavégzés, jó együttműködési
készség.

Elhunyt Forgács János,
Ráckeve Város Díszpolgára
2019. december 19-én, 92 éves korában Forgács János nyugalmazott alezredes
hosszú betegség után elhunyt.
Forgács János Ráckeve ’56-os történelmi eseményein kívül valóban tevékeny
és jelentős tagja volt Ráckeve közösségének: 2 cikluson át képviselőként dolgozott a városért, a POFOSZ-nak (Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége)
elnökhelyettese, a KDNP ráckevei szervezetének alapító tagja, elnöke volt, a
Ráckevei Baráti Kör alapítója és elnöke több évtizeden át, amely kiváló és tartalmas előadásokkal gazdagította havi rendszerességgel városunk keresztény szellemű kulturális életét.
Méltán vívta ki a tiszteletet a ráckeveiek szemében életével, tetteivel. Megfáradt testét 2020. január 3-án helyezték örök nyugalomra a ráckevei katolikus
temetőben.
Emléke szívünkben él, nyugodj békében, Jani bácsi!
Jáki Réka

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okirat(ok) másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.
január 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Wulz Rita nyújt, a 70/3379-879-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ címére
történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent
István tér 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/11-27/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.
• Elektronikus úton Wulz Rita intézményvezető
részére a csaladsegito@rackeve.hu e-mail címen
keresztül.
• Személyesen: Wulz Rita intézményvezető,
Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.
január 31.
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Egy csésze kávé
Karaba Tamással,
Ráckeve új főépítészével
Jáki Réka: – Január elsejétől
Ráckeve új főépítészét köszönthetjük személyedben. Bár pályázatod
is részletes volt és a bizottsági testületi üléseken is bemutatkoztál,
mondanál néhány szót magadról a
Ráckevei Újság olvasói számára
is? Honnan érkeztél városunkba, családodról, szakmai előéletedről
nagyvonalakból mit lehet tudni?
Karaba Tamás: – Balassagyarmaton születtem, egy Ráckevéhez igen
hasonló adottságú Ipoly-parti városban nőttem fel. Nagyon sok szállal kötődöm még nagyszüleim falujához, ahol hollókői jellegű, felvidéki házikókból több mint 90 található. Gyönyörű település a Cserhát dombjai között.
Egy éves koromig szüleim ott laktak, de azután is az iskolai szünetek nagy
részét ott töltöttem. Nagy szabadságban. Igazi mesebeli helyszín volt egy
kisgyerek számára.
Az egyetem Budapesthez kötött, majd 2006-tól feleségem tököli kötődése révén már itt élünk a Ráckevei-Duna-ágon, közelebbről a tököli parkerdőben lakunk. Három, már nem is olyan kicsi gyerkőcünk van. Peti idén
lesz 11, Nóri 9, Tomi pedig 6 éves.
– Említetted, hogy a műemlékek hozzád közel állnak, számos építészeti
tapasztalattal rendelkezel e téren. Mesélnél erről?
– Igen, valóban így van. Az első meghatározó tapasztalat e téren az volt,
amikor középiskolai éveim alatt elkerültem Salgótarjánba. A gyönyörű természeti környezetben lévő salgótarjáni vasbeton épített környezet akkor
mutatta meg először számomra, hogy Balassagyarmat polgári környezete,
számos műemlék épülete, a terényi vályogházak mekkora értéket is képviselnek. Addig gyerekként a természetes harmóniájuk magától értetődő volt,
de a szocialista városépítészeti termék rádöbbentett, hogy ez nem mindig
alapadottság. Az embereken sok múlik, hogyan sáfárkodnak természeti és
épített környezetükkel.
Később az egyetemi évek alatt kétszer járhattam kint társaimmal
Egyiptomban. Másodszor már dolgozhattunk is Kákosy László professzor
úr, az ELTE Egyiptológiai Tanszékének vezetője, régész-egyiptológus irányította ásatáson.
Szintén az egyetemi évek nyári szüneteiben dolgozhattam Rómában és
Dél-Olaszországban. Az ókori építészeti emlékekkel kapcsolatos személyes
élmények csak megerősítették bennem, hogy a terényi vályogházak vagy
kisvárosaink öröksége ugyanolyan értéket képvisel, mint egy luxori templomegyüttes vagy egy római emlék. Ugyannakkor azt is láttam, hogy a II.
világháborút követő évtizedek – főleg vidéken – átformálták az értékrendeket, és ezért azt is megváltoztatták, hogyan viszonyultunk (épített) örökségünkhöz. Sok helyen sokszor csak a szegénység őrizte meg a természeti és
épített környezetet. Azóta is vallom, nem csak a műemlékeket kell védeni,
hanem az emberek értékrendjét, életlehetőségeit is. Később diplomavédés
után is megtaláltak a műemlékekhez kötődő kihívások.
Terényi civil egyesületünk elnökeként – a BME hallgatóinak bevonásával – kezdeményezője voltam a terényi vályogházak felmérésének, majd a
felmérésekre alapozott fejlesztési tervet készítettünk. Talán ez az önkéntes
munka és a népi építészeti emlékek megismerése eredményezte, hogy 201012 között megkaptam a lehetőséget a Nógrád Megyei Önkormányzat és
Hollókő Község közös turisztikai fejlesztésének keretén belül Hollókő
világörökségi környezetében műemlékeket és új építéseket is magába foglaló építészeti tervezésre. A 12 helyszín tervei az akkori Országos Műemléki
Tervtanácson első alkalommal építésre érdemesnek találtattak. A hollókői
tervekért Év Építésze Díjban is részesülhettem, és talán az itt elértek eredményezték, hogy a 2014-2020-as fejlesztési ciklus tervezése idején Nógrád
megye főépítészeként is dolgozhattam.

Hozzám közel áll – és ezért még feltétlen szeretném megemlíteni – a
bujáki templom barokk süvegének kutatása és tervezése is, ami a csonka
templomsüveg helyére épített barokk szerkezet lett. Manapság erre nem
nagyon volt példa. Ez nem egy felújítás volt, hanem egy – a régi korok mestereinek fogásait követő – szerkezet elkészítése, az eredeti kontúrba illesztve. Izgultam is, hogy napjainkban lesz-e olyan ács csapat, aki a 15 méter
magas kupolát úgy elkészíti, és 25 méter magasan a régi falakra rögzíti,
hogy azt se a szél, se más hatás onnan le nem kényszeríti. Nagyon meghatódtam, amikor a szentelésen Beer Miklós püspök atyától emlékérmet és
pápai áldást kaptam a munkám elismeréséül.
De volt lehetőségem műemléki múzeumhoz kortárs föld alatti bővítést,
vagy szécsényi, pásztói, Budapesten a városligeti Fasor műemlék környezetébe új épületeket terveznem, a közelben pedig az ócsai műemlék tájház felújítási terveit elkészíteni.
– Ezért is tartod vonzónak, hogy a Csepel-sziget egyik legrégebbi történelmi múltjával rendelkező városban dolgozzál, amelynek épített öröksége
olyan országosan is jelentős műemlékekkel bír, mint a Szerb templom, a
Savoyai-kastély, a középkori jellegű, műemlékileg védett Kossuth Lajos
utca? Szakmai kihívás számodra Ráckeve főépítészének lenni?
– Igen. Mindegyik kérdésre a válasz igen. Annak idején amikor Mártit,
feleségemet megismertem – ő tököliként, ráadásul ugyancsak érzékeny építészként – elsőként Ráckevére hozott el, és büszkén vezetett végig és mutatta meg a város nevezetességeit.
Csepel-sziget északi részének zsúfolt és Budapest közelsége által kikényszerített miliőjéhez képest éles kontrasztot jelentett számomra Ráckeve nyugalma, kisvárosi hangulata. Az „otthoni” nógrádi emlékek, Szécsény, Balassagyarmat polgári hangulatát kaphattam kicsit vissza.
– Milyen elképzeléseid vannak ezen a téren, milyen alapvetések mentén
őrizzük a múltat, épített örökségünket?
– Úgy gondolom, amit örökségül kaptunk, azt kötelességünk megőrizni,
amit pedig mi teszünk hozzá, az ha lehet legalább olyan értékes kell legyen.
Nem vagyok híve az állandó növekedésnek, fejlődési kényszernek. Azt
gondolom, hogy a fenntarthatóság nagyobb érték sokszor, mint a növekedés. Talán nagyszüleink még így éltek, és nem voltak belekényszerítve egy
rohanó tempóba. Talán ezért is tudták jobban értékelni a kincseiket.
– Feltérképezted már a települést, volt rá időd?
– Nem, egyelőre még nem volt időm rá, és ez biztos, hogy egy folyamat
lesz, de remélem, hogy ahogy az eddigi kihívások teljesítése során, a
Ráckevén előttem állókat is jól fel tudom mérni, és remélem, sikerül jó építészeti válaszokat adnom, valamint tudom majd segíteni munkámmal a képviselő-testület és polgármester úr döntéseit.
Mindenesetre, ha lesz lehetőségem, tavasszal szeretnék biciklire pattanni
és minél többet kanyarogni a városban. Annak idején sokat túráztunk, és
emlékszem, a kerékpár tempója igazán jó arra, hogy hatékonyan megismerhessen az ember tájakat, vidéket, embereket.
– Melyeket tartod a város legfőbb építészeti adottságainak?
– Mindenféleképpen a természeti környezetet, a Dunát, másrészről a
város gazdag történelmi örökségének is köszönhetően létrejött épített értékeket, a műemléki városmag különös harmóniáját. Tényleg azt gondolom,
Ráckeve egyike az ország legszebb kisvárosainak.
– Mi az, ami így elsőként a legnagyobb vagy legsürgetőbb feladatnak,
kihívásnak tűnik számodra ebben az új munkakörben?
– Azt gondolom, hogy mindig az a legnehezebb, hogy egy település fejlődése során az új mennyire tud értékes, méltó párja lenni a meglévőnek.
Ráckevén ez különösen fontos kérdés, mert a mérce nagyon magasan van.
A régi és az új szándékok harmóniájának a biztosítása egyrészt egy fontos
feladat. Ugyanakkor nekünk építészeknek a múlt és a jelen mellett egy kicsit
a jövő felé is kell tekintenünk. Különösen igaz ez a mai világunkban, ahol a
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technológiai, az energetikai, a környezetvédelmi területek mozgásai talán
soha nem tapasztalt változásokat eredményezhetnek. Az igazán nagyszerű
az lenne, ha szabályrendszereink, az általunk létrehozott fejlődési keretek
megengednék, hogy ezekre a kihívásokra a múlt értékeinek megőrzése mellett megfelelő válaszokat adhassunk, nem gátolnák, hanem segítenék a települések, így Ráckeve fejlődését. Talán másik fontos feladat ennek a jövőképnek a keresése, de legalább a szakmánkon belül a szabályok olyan jellegű felállítása, hogy azok ne gátak, hanem nyitottságukkal, befogadókészségükkel a fejlődés jó keretei lehessenek.
– Nyilván számodra is megvannak azok a főbb irányvonalak, amelyeket a
pályázatodban is megjelöltél. Milyen terveid vannak, mit szeretnél máshogyan csinálni esetleg, mint az elődök? Hiszen minden új vezetés új szemlélettel is jár. Mi az, amit megőriznél, és melyek azok a sarokpontok, amelyeket frissítenél, változtatnál a város településképén?
– Amennyire volt lehetőségem megismerni, jó alapokkal rendelkezik
Ráckeve. Most készültek el azok a szabályozások, jogi keretek, amelyek
megfelelő alapot teremtenek a napi feladatokat illetően. A hosszabb távú
fejlesztések tekintetében – ahogyan tettük azt annak idején egy pici nógrádi
faluban – itt is szeretném kezdeményezni a mindig is mércéül szolgáló
egyetemi műhelyek bevonását. Még nem körvonalazódott teljes mértékig,
de polgármester úrral már konzultáltam e tekintetben, és ő is támogatásáról
biztosított ezen a téren. Ha friss gondolatok bevonásával rászánjuk az időt és
energiát hosszú távú fejlesztési tervek elkészítésére, az
biztos gyümölcsöző lehet
egy település számára, mert
egy mankót ad a mindenkori
döntéshozók számára, és a
fejlesztési vagy beruházási
keretek elérését is hatékonyan segítheti. Az ilyen tervek elkészítésére pedig újszerű és kimagasló színvonalú válaszokat adhatnak a
már említett egyetemi műhelyek. Remélem lesz lehetőségünk ezen az úton elindulni. És hogy milyen területeket érinthetnek? Ilyen lehet a közlekedési rendszerek, a közterületek kialakítása, most már az energetika,
de a környezeti értékek kezelésének kérdései is, amelyek nagymértékben mind-mind meghatározzák
egy város fejlődésének minőségét.
– Véleményed szerint vannak-e a város fejlődésének területi korlátai?
– Napjainkban az az irányelv fokozottan igaz, hogy a külterületek bevonása, belterületté minősítés, azaz egy város életterének növelése, ha lehet,
kerülendő. Ennek gazdasági, környezetvédelmi és számos egyéb oka van.
Ráckevén úgy látom, a belterületek nagyrészt rendelkeznek annyi fejlesztési tartalékkal, hogy ezt az irányelvet ne kelljen átlépni.
– Melyek azok a részei Ráckevének, amelyek szerinted a leginkább rászorulnak az átalakításra, fejlesztésre? Tudnál mondani néhány célt, amelyet
fontosnak tartasz?
– Én azt gondolom, egyrészről a történelmi városmag (északi óváros, déli
óváros városközponti része) tekintetében a szisztematikus értékmegőrzés és
annak alárendelt fenntartható fejlesztések, érzékeny beavatkozások szükségesek. Ezek lassú folyamata rövid távon nehezen érzékelhető. Olyan, mint
amikor az ember gyereke növekszik. Nem vesszük észre, ugyanakkor mégis hatalmas energiát követel meg napi szinten, hogy megfelelően tanuljon,
étkezzen, sportoljon stb. Ilyennek tekinthető egy műemlék homlokzatának,
vagy akár az utcán a szegélykövek, burkolatok, utcabútorok felújítása, kialakítása. Ezek összehangolása és megvalósulása már csak a tulajdoni viszonyok sokszerűsége, a rendelkezésre álló források elérhetősége miatt is sokszor elhúzódó folyamat tud csak lenni, de az elérhető lehetőségekkel élni
kell és észrevétlenül haladni ezzel a folyamattal.
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A hagyományosabb családi házas lakóövezetek véleményem szerint igazán csak szervesen szemléletformálás útján tudnak formálódni. Erre nagyon
jó szabályozási keret és kezdeményezés a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet szabályozási környezete. Hogy visszakanyarodjak a terényi példára – ha sikerül megértetni egy lakossal, hogy a
vályogházához miért ne építsen polikarbonát vagy hullámpalás előtetőt,
ugyanakkor milyen kortárs megoldásokkal teheti korszerűvé és mindennapjaink által megfogalmazott igényt kiszolgálóvá a vályogházát, akkor nagyon
sokat tudunk tenni a településünk harmonikus arculatáért. Tudom, hogy
ezek az elvek megértethetőek az emberekkel műemlék polgárháznál, de természetesen nagyobb léptékben is. Én hiszem, hogy ezt meg lehet tenni és el
lehet érni kisvárosi környezetben is. Ennek érdekében Nógrád megyében,
Balassagyarmaton jól működő kezdeményezésként tudom említeni az Építészet Hónapja (minden év októberében) szervezett előadás-sorozatokat.
Természetesen vannak kritikus területek, ahol sokkal összetettebb és nem
csak építészeti jellegű beavatkozásokra van szükség. Ilyenek a szegregátumok, ahol különböző szakterületek sok szakemberének, vagy inkább mondjuk úgy segíteni akaró és tudó elhivatott polgár összefogására van szükség.
Nyílván kisebb-nagyobb mértékben, de ilyen kihívás szinte minden
magyarországi településen található. Ez alól Ráckeve sem kivétel.
– Hogyan képzeled el Ráckevét 15-20 év múlva?
– Én azt tartanám szerencsésnek, ha nem lenne sem kisebb, sem nagyobb
– csak mint egy osztrák kisváros –, a műemlékei szépen felújítva, az utcák burkolatai, út- és járdaszegélyei
takarosak, kedves térburkolatokkal és növényzettel teli,
a házak udvarai tiszták, az
épületek pedig jól karbantartottak és ízléses megjelenésűek.
– Ha van szabadideje egy
háromgyermekes családapának, elfoglalt építésznek,
akkor azt mivel tölti legszívesebben (hobbi, kedvenc
elfoglaltság), hogyan pihensz?
– A sok rajzolás, ülő munka mellett nagyon szeretek
sportolni, és szerencsére erre
a szűkebb és tágabb családom is vevő, sikerült őket megfertőznöm. Ilyen szempontból a gyerekekkel
együtt nagyon aktív életet élünk, remélem, jó példával szolgálunk a számukra.
Amíg nem születtek meg a gyerkőcök, minden hétvégén hazajártam
Csesztvére (Madách Imre lakhelyéül is szolgáló falucska), a megyei
bajnokságban focizni. Velük pedig 3 éves koruk óta síelni, evezni
járunk, amit ők is nagyon szeretnek. Olyannyira, hogy 2012 óta minden
nyáron leevezünk az Ipolyon.
Ezt az élményt igyekeztem megosztani másokkal is, és talán eldicsekedhetem, hogy generátora és ötletgazdája voltam egy kezdeményezésnek,
aminek során összesen 10 felvidéki és hazai település összefogott, a KajakKenu Szövetség mentorálásával az Ipoly partján összesen 94 kenut-kajakot,
két sárkányhajót, mentőmellényeket, evezőket, kikötő pontokat, 74 kerékpárt állítottak hadrendbe. Remélem, mind a vízitúrázók, mind a helyi gyerekek örömüket lelik majd bennük.
És hogy a maradék szabadidőnk is teljes mértékben elkopjon, két éve családi ház építésébe fogtunk, ahol Mártival két kezűleg is sok mindent mi
készítünk. Szóval nem panaszkodom, egy jó ideje sikerül kitölteni a nap
mind a 24 óráját.
– Köszönöm a beszélgetést, kívánok jó munkát és sok sikert városunk
épített örökségeinek megőrzésében és az új építészeti kihívások megvalósításában.
– Köszönöm szépen.
Jáki Réka
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Ráckevei Molnár

Céh Alapítvány

éves beszámoló

A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány András-napi beszámolója
2019. 11. 30.
Napirendi pontok:
2019. évi tevékenységünk, turisztikai, pénzügyi statisztika, egyebek.
2019. évi események:
2019. 03. 27. – 03. 30-ig.
A hidak feljáró felületeinek cseréje. A part és a
völgyhajó közötti feljáró csere. A vízkerék új lapátokat kapott. Pályázatot nem nyertünk, önerőből oldottuk meg.
Idén is pályáztunk a Bethlen Gábor Alapnál
Lukácsné Ürögi Veronika és Gyetkóné Sárika
segítségével. Itt még nem tudunk eredményt, a
pályázatot befogadták. Köszönjük az ügyintézésüket!
Köszönet az asztalosoknak és ácsoknak, Viski
Györgynek, Taligás Jánosnak, Bodor Istvánnak
és Lepsényi Ákosnak, akik társadalmi munkában
végezték el a felújítással járó munkálatokat.
2019. 03. 30.
Ezen a napon lett megtartva a tűz- és balesetvédelmi oktatás. Köszönjük Schuszter János és
Taligás Sándor térítésmentes oktatását.
2019. 04. 05.
Elsősegélynyújtó tanfolyamon vettünk részt a
hajómalomban. Köszönjük Schuszter Jánosnak.

2019. 04. 28.
Ráckevéről induló csíksomlyói zarándokoktól
köszöntünk el, vezetőjük Viski György.
2019. 06. 19.
Egy facebook bejegyzést szeretnék idézni:
„Kedves Tárlatvezetők, mindig személyesen is
megköszönöm, de azért hadd tolmácsoljam a csoportjaim véleményét, hogy ahányszor megyünk a
hajómalom látogatására, az összes vendég (kivétel nélkül!) meg van elégedve a hajómalom
bemutatásával és a történelmi áttekintésével. Itt
szeretném megköszönni a mindig felkészült, szívélyes és mindent beleadó tárlatvezetést minden
vízi turista nevében.
Schenk Józsi – Kisdunakenu”
Mindig örülünk az ilyen visszajelzéseknek.
2019. 06. 29.
Az idén másodszor vettünk részt az évente rendezésre kerülő nemzetközi Duna Napok rendezvényén. Nagyon sok látogató volt a malomban.
Köszönjük a támogatást az ECRS Magyarország
Kft.-nek.
2019. 07. 01. – 07. 05.
Ötnapos kirándulás: Észak-Magyarország,
Szatmár, túristvándi malom, Erdély barangolás,
kisbaconi malom. 2116 km-t tettünk meg.

Köszönjük a szervezést Schuszter Jánosnak és
Gyetkóné Sárikának! Az utolsó napon megkoszorúztuk az aradi vértanúk emlékoszlopát.
2019. 07. 31.
A kínai nagykövet és kísérete Mátrai Márta, az
OGY háznagya kiséretében meglátogatta a hajómalmot.
2019. 08. 09.
Ráckeve testvértelepüléseinek búzaösszeöntése. Az idén Lukanénye volt a díszvendég. Lukanénye polgármestere, Híves László tartotta az
ünnepi beszédet. Évről évre nagy érdeklődés
kíséri ezt a szerény ünnepséget. Minden évben
eljönnek az ünnepségre a MÉTE Malomipari
Szakosztályának tagjai Sebők Tibor vezetésével.
Köszönjük Kótai Róbert püspöki helynöknek és
Kálmán Béla nagytiszteletű úrnak az egyházak
részéről a búza megáldását. Az asszonyok által
sütött finomságokkal kínáltuk az ünnepségen
résztvevőket. Nagyon köszönjük a munkájukat,
amivel a sok finom süteményt elkészítették. A
szép zenei kíséretet köszönjük Gál Imrének és
Tihanyi Dánielnek.
2019. 09. 15.
Őszi Ászok Fesztivál. A paksi malombarátok
voltak a vendégeink, ők is főztek a malom előtt
egy remek halpaprikást. A házi készítésű sütemények versenyén elhoztuk az 1. helyezést. Nagyné
Jutka szőlős kockája lett az első. Gratulálunk!
Taligásné Fartel Zsuzsa és Csordásné Fartel
Piroska által főzött marhapörkölt is nagyon finom
lett. Az idén is remekelt halsütésben Varga
Zoltán. Mindenki munkáját köszönjük, aki részt
vett a fesztivál munkálataiban. Itt is finom süteményeket hoztak az asszonyok.
2019. 09. 26.
A hajómalomban forgatott az M4 Sport Kerékpártúra magazin a Kis-Duna mente TDM
szervezésében.
2019. 10. 16.
Kenyér világnapja. Ebben az évben a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola diákjai látogattak a malomba és helyezték el a rajzaikat, melyeket kiállításként megtekinthettek a látogatók.
2019. 10. 20.
Utolsó nyitvatartási nap. Gyönyörű időben, jó
hangulatban telt a nap. Nagyon sok látogató volt
az utolsó napon. Az ideérkező látogatókat a parton megvendégeltük az asszonyok által sütött
finom süteményekkel és finom ételekkel.
2019. 10. 23.
A malmot sok önkéntes szorgalmas munkájával felkészítettük a téli pihenőre. Mindenkinek

2020. január

9

Ráckevei Molnár
köszönjük a fáradságos munkáját.
2019. évben 156 fő város
vendége és helyi iskolások és
óvodások voltak a malomban.
Az alapítványnak 127 vendége
volt ebben az évben. A város, az
alapítvány vendégei és az iskolások, óvodások látogatásakor
őrlés bemutatót tartottunk.
A fizető látogatói létszám
2019. évben 7135 fő volt.
2011–2019. évig összesen
58477 fő fizetős látogató volt
a malomban.
Ebben az évben a nyitvatartási napok száma
175 nap volt, ebből 30 szakmai nap volt az őrlési
technológia bemutatásával.
2019. évben 916 társadalmi munkaóra volt.
Támogatók:
Árpád Múzeum
Erdős Pincészet – Erdős Bálint
ECRS Magyarország Kft.
Kartontechnika Kft. – Gyetkó Károly
Keve Szövetkezet – Varnyú János
KEVENET Mikola Péter
Mézes-Krémes Cukrászüzem – Kovács László
Taligás Pékség – Taligás Szilvia
Illés János
Parti Ernő
GYESUB Kft. – Gyetkó Károlyné Sárika
Schuszter János
Taligás Sándor
Taligás Mihály
Mucsi Károly Dömsöd
Mondrák Vendel
Gál Imre
Tihanyi Dániel

Céh Alapítvány

orvosmuzsikusok

Ráckeve Város Önkormányzata
RÁVÜSZ Kft.
Taligás János asztalosmester
Bodor István ácsmester
Viski György asztalosmester
Kiss Zsolt asztalosmester
Lepsényi Ákos ácsmester
Viski József főmolnár egész éves magas színvonalú munkáját köszönjük. A látogatók nagy megelégedésére vezette az őrlési bemutatókat, köszönjük a hajómalom működtetésére áldozott idejét.
Köszönjük Viskiné Borikának, hogy segít ebben!
Köszönjük Mucsi Károly szakmai munkáját,
mindig örömmel látjuk a malomban.
Bede Miklós tárlatvezető munkájával meg
voltunk elégedve, a következő évben is számítunk a munkájára.
Gyetkóné Sárika az alapítvány könyvelését
térítésmentesen végezte. Köszönjük a hajómalomra szánt idejét!
A Kis-Duna mente TDM egész éves munkáját
köszönjük Gere Ágnes TDM menedzsernek.
Szeretném megemlíteni, hogy olvasva a ven-

dégkönyvet a látogatók nem
csak a hajómalmot dicsérik,
hanem Ráckevét is, a Ráckevén élő embereket.
Két beírást szeretnék idézni:
2019. 10. 20-án, a malomzárás napján egy látogató vendég
a következőt írta be:
„Régi vágyam volt személyesen is megnézni a hajómalmot. Élőben is tökéletes – a
Scoler Kiadónál 2020 tavaszán
megjelenő „Bakancslistás Magyarország” c. könyvben is
szerepelni fog, mint remek látványosság. Gratulálok a felújítóknak és üzemeltetőknek. Tisztelettel:.”
Még egy idézet a vendégkönyvből, amelyet
Mátrai Márta, az OGY háznagya írt:
„Felejthetetlen élményt nyújtott ez a mai nap.
Isten áldja a Ráckevén élő embereket, a szorgalmas munkájukat. Gondolataimat egy Sík Sándor
versrészlettel szeretném folytatni:
„Az én emberem, aki felkel,
Az induló, az ébredő,
Akinek győzelem az álma,
Akiben dalol a jövő.”
Az itt élő emberek ilyenek, a múlt és a jövő tisztelete látható e város életében.
Kívánom, hogy ezt a gondolatot a fiatalok
vigyék tovább.
Őszinte tisztelettel: Mátrai Márta, az OGY
háznagya 2019. 07. 31.”
Szeretnénk megköszönni az alapítvány tagjainak és támogatóinak az áldozatos munkájukat és
támogatásukat!
Szőgyényi Gábor elnök
Ráckevei Molnár Céh Alapítvány

Telt ház a Skaricában
A cím kicsit csalóka, ugyanis nem azok töltötték meg a Skarica Máté Könyvtárat, akik a könyvek barátai – bár bizonyára voltak közöttük olyanok is –, hanem szép számmal olyanok, akik a
komolyzenének hódolnak. 2019. december 3-án
tartotta a Magyar Orvos Muzsikusok Egyesülete
adventi koncertjét városunk irodalmi fellegvárában. Kósáné Kertai Daisy elnök köszöntötte a
hallgatóságot, majd bemutatta a fellépőket: Dr.
Lahoczky Hajnalkát, az orr, a fül és a gége gyógyításának mesterét, Andrejcsik Istvánt, a Szegedi Opera magánénekes-baritonistáját, Egressy
Tamást, a Honvéd Művészegyüttesének szólistáját, valamint Kósa Dénest, a Vénusz Színház
művészét és Kálvin Balázs zongoraművészt, a
Magyar Állami Operaház korrepetitorát.
Sajnálhatja, aki nem volt jelen és nem hallhatta
Mozart Don Giovanni operájának kettősét Dr.
Lehoczky Hajnalka és Andrejcsik István előadásában, továbbá nem lehetett tanúja annak, hogy
milyen magas színvonalon tolmácsolta Kálvin

Balázs Chopin Op. 9-es Noktürnjét. Ezt követően
a jelenlévők hallgathatták Rossini Sevillai borbély c. operájának Rossini kavatináját a doktornő
előadásában.
Visszatérve Mozarthoz, Egressy Tamás a
Figaro házassága című operájából Figaro áriáját énekelte. A dalmű részletet Andrejcsik István
előadásában Verdi Ave Mária c. műve követte.
Dr. Lehoczky Hajnalka és Egressy Tibor adta elő
Verdi Cosi fan tutte c. operájának duettjét. Nagy
tapsot kapott Kálvin Balázs, amikor Chopin Aszdúr keringőjének utolsó akkordját leütötte a pianínón. Elsötétült a terem, csak négy kis mécses
világított, amikor az eddigi három fellépő és
Kósa Dénes előadásában felhangzott Cohen Halleluja c. műve.
A koncertet – megérdemelten – nagy taps
követte, amely után az elnöknő meghitt, szeretetteljes karácsonyt és nagyon boldog új esztendőt
kívánt a minden bizonnyal sokáig emlékezetes
est érdeklődőinek.
Kósa Antal
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Nyugdíjas

karácsony

Kovács Kati koncert

Nyugdíjas karácsony
Remek fellépők, fenséges ebéd, felszolgáló képviselők és mintegy 250
vendég – ez a rövid mérlege a városi nyugdíjas karácsonynak, amelyet
szombaton Ráckeve Város Önkormányzata a Ráckevei Árpád Fejedelem
Általános Iskola tornatermében rendezett meg. A helyszín nem véletlen,
hiszen több száz ráckevei időskorúval törődik évről évre a mindenkori
városvezetés, hogy még a magányosan élőknek is legyen egy szép és emlékezetes karácsonyi estéje.
Az este az általános iskola tanulóinak ünnepi műsorával indult, amelyet
az ízletes ebéd követett. A finom étkeket a képviselő-testület tagjai és
önkéntes segítők szolgálták fel, míg a jó ebédhez szólt a nóta, amelyet a
Magyarországi Harmonikások Egyesületének tagjai szolgáltattak. Ezt

követően került sor a délután sztárvendége, Kovács Kati fellépésére, ami
akkora sikert aratott, hogy néhányan még táncra is perdültek. A 75 éves
művésznőnek nemcsak a hangja, hanem energiája és humora is egyaránt
elvarázsolt mindenkit. Külön köszönet a Ráckevei Alkotóművészek és
Művészetbarátok kiállított alkotásaiért, amelyek elsősorban a karácsony
meghitt hangulatának témáival díszítették a falakat!
És akik nélkül a program nem jöhetett volna létre: Rávüsz Kft., RÁFÁI
tanárai és tanulói, városi konyha, rendezvényt támogató magánszemélyek.
Köszönet nekik!
Varga Viktória alpolgármester
Fotók: Jáki Réka
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Ifjú

Sportolói

Díjak

Ifjú Sportolói Díjak 2019.
December 12-én este került sor a Régi Városháza Dísztermében
Ráckeve idei Ifjú Sportolói Díjainak átadási ünnepségére. Schenk József,
a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke köszöntötte a sportolókat, edzőiket, hozzátartozóikat és a megjelent vendégeket és hangsúlyozta,
hogy mennyire fontos a sportolás és az egészséges életmód a mindennapokban a gyermekeink életében. Az elismeréseket Vereckei Zoltán,
Ráckeve Város polgármestere és Szanyó Tibor képviselő (TKSB tagja, a
Városi Amatőr Futball Club edzője) nyújtotta át a megilletődött kiváló ifjú
sportolóknak és edzőiknek.
DÍJAZOTTAK:
KENU sportágban kiemelkedőek (Szabó Attila Kenu Akadémia):
Kirchner István – Méri Marcell – Cserna Benedek – Jeges Nikolett
Edzőjük: dr. Rausz-Szabó Attila

LOVAS sportágban kiemelkedő (Carlo Lovassport Egyesület): Levente
Léna
Levente Léna edzője: Kirchner Szilvia
U13 és U14 KÉZILABDA sportágban kiemelkedő: Berger Marcell
(Ráckeve VKSK)
Berger Marcell edzője: Kovács Dorina
FUTBALL sportágban kiemelkedő (VAFC): Borbély Barnabás
Borbély Barnabás edzője: Muszka Szabolcs
KICK-BOX sportágban kiemelkedő Rácz Tibor (Ráckevei Kick-Box
SE)
Rácz Tibor edzője: Kovács Attila

Levente Léna

Gratulálunk az ifjú tehetséges sportolóinknak és edzőiknek, és kívánunk a
Berger Marcell Borbély Barnabás Rácz Tibor jövőben is további sportsikereket!
Jáki Réka

12

2020. január

KARÁCSONYI KONCERT ÉS KITÜNTETETTEK – 2019
Ráckeve Város Önkormányzata idén is a karácsonyi dekorációval feldíszített Ady Endre Gimnázium tornatermében rendezte hagyományos városi
ünnepségét, ahol a koncert mellett került sor Ráckeve város 2019-es kitüntető díjainak átadására is.
Az est háziasszonya Szabó Gertrúd, az Ács Károly Művelődési
Központ igazgatója volt, akinek nem először tapasztalhattuk meg a konferálás műfajában is profizmusát és gyönyörű kiejtését. Fellépett a Keresztelő
Szent János Kórus, akik most is elvarázsoltak minket karácsonyi repertoárjukkal Békésné Balázs Edit karnagy vezetésével, akinek gyönyörű
énekhangját most szólóban is hallhattuk. Először hallhattuk viszont a Hetednapi Adventista Egyház ráckevei gyülekezetének kórusát, akiket hatalmas

tapssal ajándékozott meg a közönség, olyan csodálatos műsort nyújtottak
ezen az estén, valódi áhítatra és ünnepre hangolva a jelenlévőket.
Ezután Vereckei Zoltán polgármester ünnepi köszöntőjében Pál apostol
első leveléből idézett, amely a korinthosziakhoz szól, ami valójában a
szeretet himnusza, és azt hangsúlyozza benne, hogy szeretet nélkül nincs
értelme az életnek, hiszen ez a legfontosabb érzés az életünkben.
A városi kitüntetések átadása után pedig Koós Réka, Ladinek Judit és
Sári Éva szórakoztatta a közönséget. Az este befejezéséül a karácsony
misztériumához méltón a jelenlévők közösen énekelték el a Dicsőség
mennyben az Istennek karácsonyi egyházi népéneket.
Szöveg, fotók: Jáki Réka

Karácsonyi köszöntő
Elhangzott 2019. december 21-én a karácsonyi koncerten
„Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom.
És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.
És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból.
A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem
kérkedik, nem fuvalkodik fel” – írta Pál apostol a korinthosziaknak szóló
első levelében úgy 2000 évvel ezelőtt, a kereszténység hajnalán, egy, a köztársaság válsága után újra megerősödött, legyőzhetetlennek, megingathatatlannak hitt római birodalom polgáraként.
Egy olyan birodalom alattvalójaként, amelyben legtöbbször az erőszak és
a gőg uralta a hétköznapokat. Ahol időnként mentálisan sérült császárok
kényétől-kedvétől függött az élet. Ahol sokszor csak a lélek és a gondolat
lehetett szabad, s a test sorsa oly törékeny volt, mint egy antik vázáé
Pompeiiben. Tudjuk, fizikailag Pál is így járt: fejét elválasztották testétől,
életét mártírként végezte. Azt az életet, amelyet keresztényüldözéssel kezdett, majd Krisztus apostolaként folytatott. Már közhelyszerű: Saulból Pál
lett, bejárva a damaszkuszi utat, eljutva a gyűlölettől a szeretetig. Szavai és
tettei ma is köztünk élnek, s keresztényeknek és világiaknak is mintát mutathatnak. Hívőknek transzcendens példát, de világiaknak is üzenet arra, hogy
van esély a változásra. Van esélye az embernek, és van esélye a világnak. És
utóbbihoz időnként elég néhány ember, akinek erős a hite a változásban.
Aki nem elégszik meg azzal, amivel a többség, hanem többet, mást akar.
Jobbat, szebbet.
Így vannak ezzel a ma este ünnepeltjei is, az idei kiválasztottak. Nem
kitüntetésért, nem dicsőségért dolgoztak, de mégis többet, mégis másképp,
mint az megszokott. Talán új szemlélettel, lelkesedéssel, emberséggel. Hittel. Lehet, néha meginogva, lehet töretlenül. Ki-ki a maga módján, de nyo-

mot hagyva már most az élet rögös útján, megajándékozva a környezetét,
bennünket, a várost. Tetteik, alkotásaik apró teremtések sorozata, amelyek
mögött a szeretet rejlik. Szeretet a munkájuk, szeretet a sport vagy a rend,
esetleg a tanítványaik, vagy éppen a betegeik, az emberek iránt. És ennek a
szeretetnek az elismerése az a díj, amelyet mi is szeretettel adtunk át a ma
este ünnepeltjeinek. Ez a mi ajándékunk, a mi karácsonyunk. Ráckeve karácsonya.
„Az élet ünnep nélkül: hosszú út vendégfogadók nélkül” – mondta Demokritosz Krisztus születése előtt úgy 450 évvel.
Igen, néha meg kell állni. Néha el kell emelkedni a robottól, meg kell törni a monotonitást. Néha koccintani kell, beszélgetni, magunkba mélyedni,
néha más dimenziókra vetni szemeinket. Erre adnak alkalmat az ünnepek,
így a karácsony is, a maga különös tartalmával. Hittel, Jézussal és/vagy
éppen családdal, szeretettel. Olyan ünnepi pillanat ez, amit jó lenne átvinni a
hétköznapokra is. Megőrizni a varázst, a sülő kalács illatát, az izgatott
készülődés hangulatát, a színpompás fa díszítését, az ölelés melegét, az
ajándékozás felemelő érzését. Legalább cseppekben, legalább a pohár alján,
hogy mint egy jó málnaszörpöt, szódával hígítva mohón kiihassuk ínséges
napokon. Mert lássuk be: nagyon nagy szükségünk van erre, különösen egy
tragikus 20. század után, amikor ünnepeink hol így, hol úgy torzultak el, hol
szürkévé és feketévé, hol vörössé válva, amikor a Római Birodalomhoz
hasonló baljós erők telepedtek rá értékeinkre, eltorzítva magán- és közéletet.
De egyetlen hatalom sem tart örökké.
Ezek alól kell kiszabadulnunk mielőbb: igazi értékeinket visszaállítva,
megőrizve. Emberséggel és szeretettel.
A mélyen hívő Pilinszky János írta: „A karácsony egyszerre az egész
teremtés elfogadásának és szeretetben való fölülmúlásának az ünnepe.”
Legyen ez irányzék számunkra: ki-ki hite, meggyőződése szerint gondolkodjon el rajta, s jelezze neki az utat hétköznapjaiban is.
Vereckei Zoltán polgármester
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Ráckeve Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
A VÁROS ÉRDEKÉBEN
TÖBB MINT 20 ÉVEN
KERESZTÜL VÉGZETT
MUNKÁJÁÉRT

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ
kitüntetésben részesítette

BARCZI JÓZSEFNÉT
Barczi Józsefné Erzsike 20 éve alapította az Őszidő
Nyugdíjas Klubot, amelynek tagjai már a hivatalos
megalapítás előtti pár évben is rendszeresen összejöttek. Erzsike gondoskodott róla, hogy az alapító
50 fő összejövetelein a jókedv és a vidámság
uralkodjon. Rendszeres összejöveteleiket pezsgő
klubélet jellemzi. A klub tagsága volt 100 fő közeli
is, jelenleg 60-70 fő. A tagokat tájékoztatják a számukra fontos dolgokról,
városi rendezvényekről. Erzsike jól működő kapcsolatot épített ki a
környező települések nyugdíjasaival, civil szervezeteivel. Kulturális
bemutatóik, ének és táncos produkcióik eljutottak a környék települé-

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS KIVÁLÓ MESTERE DÍJ
kitüntetésben részesítette

KISS ANTALT
Kiss Antal 1953-ban született Kunadacson, gyermekéveit Kerekegyházán töltötte. Tanulmányait
Kunszentmiklóson kezdte meg és Fülöpszálláson
fejezte be 1970-ben. Itt szerezte meg öntözéses
növénytermesztő gépész szakmáját. 1979-ben mestervizsgát tett a Vas megyei VÉP-en. 1967 óta ráckevei lakos. 1974-ben megnősült, feleségével, Marikával 2 gyermeket neveltek fel és 4 unokájuk született.
1970 és 1982 között a Rákóczi TSZ-ben dolgozott mint szerelő, közben
1972 és 1974 között sorkatonai szolgálatát töltötte Bánrévén, mint
határőr. 1982-től tíz éven át a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
III. Szakaszmérnökségének ráckevei telepén dolgozott, először mint
szerelő, majd csoportvezetővé, végül telepvezetővé nevezték ki.
Az 1976-os évtől kezdődően a Mezőgazdasági Technika című folyóiratban többször megosztotta szakmai tapasztalatait az olvasókkal. A ,,Hol a
hiba" című rovat szerkesztője több esetben elismerte a magas szintű szakmai hozzáértését.
1992-től kezdődően 2012-ig saját vállalkozásában dolgozott testvérével, mely a „Gépklinika Bt.” néven vált ismertté a környező településeken. Mestervizsgáját oly módon próbálta kamatoztatni, hogy az
évek során több diákot megtanított a gépek szeretetére és a szakma
elsajátítására.
2012-ben legyengült egészségi állapota miatt nyugdíjba vonult, azonban
szakmai tudására azóta is számítanak és támaszkodnak gépész barátai.
Nyugdíjas éveit a gépek szeretetében és szolgálatában tölti, teljes elhivatottsággal.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Antalt Ráckeve Város Kiváló Mestere Díj
kitüntetésben részesítette.

az önkormányzati képviselőknek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló
15/2014.(XI.28.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak alapján

„20 ÉV RÁCKEVÉÉRT” EMLÉKGYŰRŰT
adományozott
SOLTI JÁNOSNAK.

seire, megyei, de országos rendezvényekre is. Az elmúlt évek alatt sok
hagyományos program alakult a klubban, ünneplik az újévet, a nőnapot,
az anyák napját, a kerek születésnapokat, de szervez előadásokat, továbbá
a város történetével és hagyományaival ismerkedő programokat is.
A klub keretén belül végzett munkája összetartja az időseket. Szervezésével a tagok látogatják az ágynak esett vagy kórházba kerülő
betegeket. Ezen túlmenően Erzsike megszervezi az orvoshoz szállítást is
akár saját gépkocsijával, a mindennapi betegápolást, főzést, ellátást
magányosan élő nyugdíjas társaik otthonában. Ha eljön az idő, részt
vesznek búcsúztatásukon is.
Erzsike saját egészségi állapotát sem kímélve fáradhatatlanul szervez,
gondoskodik, táncot tanít, süt-főz – a mai napig.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Barczi Józsefnét Ráckeve Város Szolgálatáért
Díj kitüntetésben részesítette.

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS
KÖZALKALMAZOTTI DÍJ
kitüntetésben részesítette
KÁCSERNÉ ZALETNYIK ILDIKÓT
Kácserné Zaletnyik Ildikó óvodapedagógus,
intézményvezető-helyettes a középiskola elvégzése után, 1980. augusztus 1-jén kezdett
dolgozni a Ráckevei Szivárvány Óvoda Vörösmarty utcai tagintézményében, és a mai napig itt végzi munkáját.
Feladatköre nagyon sokrétű, munkabírása példaértékű. Az óvodapedagógusi munka mellett aktívan részt vesz az óvodai programok szervezésében, segíti a szülői szervezet működését, fáradhatatlanul intézi az óvoda működésével kapcsolatos feladatokat.
Nyitott az új módszerek befogadására, együttműködő kollégáival,
tevékenykedő, aktív, vezető egyéniség, az óvodáért, a munkatársaiért mindig kiáll. Csoportvezetői munkája mellett intézményvezető-helyettesi munkakört is ellát, kapcsolatot tart a többi tagóvoda
vezetőivel, segíti azok munkáját. Évek óta kezeli az óvodás gyermekek személyi nyilvántartását, részt vesz a Pedagógusok előmeneteli rendszerében, közreműködő a pedagógusok önértékelési folyamatának értékelésében.
2015-ben elsőként jelentkezett a pedagógusok minősítő eljárására,
amit sikeresen teljesített, így 2016 januárjában Pedagógus II.
minősítést szerzett.
Aktívan és lelkesen vesz részt kezdetek óta a városi adventi
díszkivilágításhoz kapcsolódó vásáron, gyönyörű kézműves termékek előállításával gazdagítja a vásárolható termékek körét.
2020 őszén, élve a nők korkedvezményével, nyugdíjba vonul.
Közel 40 év közalkalmazotti munkájáért, a város óvodás gyermekeiért végzett tevékenysége alapján Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kácserné Zaletnyik Ildikót Ráckeve
Város Közalkalmazotti Díj kitüntetésben részesítette.
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Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ
kitüntetésben részesítette

MÉSZÁROS ATTILÁT
Földrajz-történelem szakos tanárként 1999-ben lett
a Ráckevei Ady Endre Gimnázium nevelőtestületének tagja. Általa egy alapos szakmai tudással és
elkötelezett pedagógiai hitvallással rendelkező kollégával gyarapodott a tanári kar. Magasszintű ismereteit tárgyaiból további egyetemi diplomákkal
fejlesztette tovább. Széles körű ismereteit szívesen adta át diákjainak
szaktárgyain túlmutató módon. Tanítványai, akik szigorú, következetes,
ugyanakkor megértő szaktanárt ismerhettek meg személyében, manapság is fölkeresik, tanácsát kikérik döntéseik előtt. Felkészítő munkáját az
érettségi vonatkozásában mind közép-, és különösen emelt szinten mély
tárgyi tudás és igényesség jellemzi. Diákjait az elsajátított tananyag
gyakorlati alkalmazására neveli. Ennek sikeréhez jelentős mértékben
hozzájárul munkája és személyisége hitelessége.

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ
kitüntetésben részesítette

TÉZLI MONIKÁT
1986-ban a Török Ignác Gimnázium és
Gödöllői Óvónőképző Szakközépiskolában óvónői diplomát szerzett. Pályáját 1986-ban kezdte meg Szigetszentmiklóson, 1992-ben került Ráckevére,
azóta dolgozik a Ráckevei Szivárvány
Óvoda Vörösmarty utcai tagintézményében. Az első perctől szeretettel, óvó gondoskodással terelgette a rábízott gyermekeket. Munka mellett szerzett felsőfokú diplomát 1991-ben Zsámbékon, hogy még szakszerűbben végezhesse mindennapi feladatait.
Több mint 30 éve dolgozik csoportvezető óvónőként. Az évek
során számtalan szakmai bemutatót tartott, továbbképzéseken
vett részt. Érdeklődése a kézműves technikák felé fordult, kereste és keresi az új lehetőségeket, technikákat, ezzel is a gyermekek fejlődését segítve. Óvodapedagógusi munkáját a mai
napig teljes elhivatottsággal, lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint végzi. Maximálisan a gyermekek érdekeit szem előtt
tartva gondoskodik a rábízott apróságokról.
Több alkalommal vezetett szakmai munkaközösséget, segítette a tagintézmények pedagógusainak szakmai fejlődését,
felkészülését. Ennek eredménye az általa összeállított Ötlettár, Éves terv, mely egy olyan szakmai anyag, amit kollégái
évek óta hatékonyan tudnak a napi munkájuk során használni. Több éven keresztül vezette a Skarica Máté Városi
Könyvtár által szervezett kézműves táborokat, ahol a kétévesektől az általános iskola felső tagozatos korosztályáig
segítette a gyerekek nyári szabadidejének hasznos eltöltését.
Aktívan és lelkesen vesz részt kezdetek óta a városi adventi
díszkivilágításhoz kapcsolódó vásáron, gyönyörű kézműves
termékek előállításával gazdagítja a vásárolható termékek
körét. Magas szintű szakmai felkészültsége párosul a gyakorlati munkájával, amely példaértékű.
A város óvodásaiért, a felnövő generációért végzett lelkiismeretes, odaadó munkája elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tézli Monikát Ráckeve
Város Pedagógiai Díj kitüntetésben részesítette.

Érdeklődése a várépítészet és a túrázás iránt a „SzabAdy” Alapítvány
létrehozását eredményezte, mely azzal a céllal jött létre, hogy az intézmény diákjainak értelmes és hasznos időtöltést nyújtson. Tudása széles
körű tárházára csodálkozhatnak rá azok, akik rendszeres túraalkalmain
vele tartanak. Ebből a tevékenységéből nőtte ki magát városunk országszerte ismert eseménye, a Ráckevei Gyalogjáró, immáron 13 éve. Tavasszal
az egész települést megmozgató módon szervezi kollégáival a lakóhelyünk megismerését szolgáló sportrendezvényt. Szívügyének tekinti a
magyar várak megismertetését is, minél szélesebb körben. A természetés várjáró túrák mellett, Regéc és Sátoraljaújhely várának föltárásában
több mint egy évtizede vesz részt mai és egykori tanítványaival. Rendkívül kreatív tanár. Ő figyelt fel az Eszterházy Alapítvány által szervezett
Országos Kreatív Történelem Versenyre. Kollégáival közösen meghatározó része van abban a sikerben, hogy a gimnázium diákjai az elmúlt 3
évben az országos döntő résztvevői voltak Kismartonban.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mészáros Attilát Ráckeve Város Pedagógiai Díj
kitüntetésben részesíti.
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ
kitüntetésben részesítette

DR. ZOMBORI GÁBOR LÁSZLÓT
Zombori doktor 2011 januárjában kezdte meg háziorvosi
praxisának működtetését Ráckevén. Városunkba Budapestről
érkezett, ahol gyermekkorát és egyetemi éveit töltötte. 2006ban, mint általános orvos végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Az egyetemi évek alatt meggyőződéssel kereste az orvoslás
számára legmegfelelőbb formáját, végül – egy, a családjukhoz közel álló háziorvosnál töltött szakmai gyakorlat hatására – fogalmazódott meg benne hivatásának
alaptétele: háziorvosként szeretné segíteni az emberek, családok életét.
Gyógyító tevékenységének középpontjában a humánus, odafigyelő, támogató
attitűd áll. Hitvallása szerint családorvosként lehetősége van az emberek és problémáik ideális és komplex kezelésére. Annak érdekében, hogy a hozzá tartozó városi
lakosság bizalmát elnyerje, valamint kezelésükben, gyógyításukban hatékonyan
tudjon közreműködni, maximalizmussal párosult humánus szemlélettel végzi
tevékenységét. Nagyon fontosnak érzi az egyenrangú orvos-beteg viszony kialakítását. Ennek a szemléletnek az egyik sajátos eszköze, hogy a rendelőben nem fehér
köpenyben várja betegeit, elkerülve ezzel a „fehérköpeny effektust”, mely személyes felfogása szerint inkább hátráltatja a bizalmi viszony kialakulását.
Igyekszik a kisvárosi lét előnyeinek tekinteni a rendelő falain túl zajló mindennapokat, találkozásokat. Szakmai elhivatottságát mi sem támasztja jobban alá, mint
az a tény, hogy alaptevékenysége mellett keresi azokat a lehetőségeket, új utakat,
melyek a betegségek megelőzését, azok kialakulásának esélyét csökkentve, prevenciós gyakorlatként illeszthetők be metodikái közé. Környező háziorvosokkal összefogva olyan pályázható forrásra és eszköztárra találtak, mely a kistérség bizonyos
településein élő emberek egészségtámogatását helyezi előtérbe. Ennek eredményeképpen egy 2018 novemberében elnyert sikeres pályázatnak köszönhetően
megalakították a Ráckevei Járási Praxisközösséget, melynek szakmai vezetésével
bízták meg. A praxisközösség közel 40 főből álló, egészségügyi szolgáltatásokat
biztosító csoportot fog össze, amely főként orvosokból, asszisztensekből, gyógytornászokból, dietetikusokból és védőnőkből áll, célja a lakosság egészségi állapotának javítása. Ráckeve, Szigetbecse, Lórév és Makád lakossága részesülhet e program egyedi, térítésmentes szolgáltatásaiból, miközben partnerként is segítik a háttérben zajló, kutatási célokat szolgáló központi, egészségügyi törekvéseket.
Dr. Zombori Gábor szakmai tevékenységén kívül civilként is jótékony hatással van
környezetére. A Rőzse Néptánccsoport tagjaként rendszereses fellépője a városi rendezvényeknek, s tánctudásával szerez örömet a nézőknek, lelki épülésüket szolgálva.
A városban és a térségben új szemlélet mentén, mély szakmai elhivatottsággal végzett
munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr.
Zombori Gábor Lászlót Ráckeve Város Közegészségügyi Díj kitüntetésben
részesítette.
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Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS KÖZBIZTONSÁGI DÍJ
kitüntetésben részesítette

NAGY FERENCET
Nagy Ferenc 1969-ben született Budapesten. Tanulmányait a Szigetbecsei Általános Iskolában
kezdte meg, majd 1986-ban Kiskunlacházán a 222.
sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben gépszerelő
és karbantartó mezőgazdasági gépszerelő szakma
megszerzésével fejezte be.
1990-ben lépett be a Szigetbecsei Polgárőrségbe, mint szigetbecsei lakos,
ahol hosszú éveken át segítette munkájával a falu közbiztonsági rendjének
fenntartását. 2010-től kezdődően a Ráckevei Polgárőr Egyesület tagja.
Minden városi és sportrendezvényen, valamint a kiemelt fontosságú intézmények rendezvényeinek biztosításában a kollégáival együttműködve
helyt áll. A környező települések rendezvényeinek biztosításában is részt
vesz, segítve ezzel a más településen dolgozó polgárőr kollegák

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS
TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ
kitüntetésben részesítette

munkáját is. Bűnmegelőzés céljából több alkalommal vett részt különféle rendőri akciókban a Ráckevei Rendőrkapitánysággal közösen,
továbbá a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Csoport
munkatársaival is.
Fentieken túl, 2012 óta éli mindennapjait Ráckevén. Saját fia mellett egy
speciális nevelési igényű kisfiú mindennapi nevelésében is részt vesz.
Úgy tekint a kisfiúra, mintha saját gyermeke lenne. Nagyon szoros a kettejük kapcsolata, ebből adódóan nem csak polgárőrként, hanem magánemberként is folyamatosan segíti, támogatja a speciális gyerekekkel
foglalkozó egyesületeket, illetve a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános
Iskola speciális tagozatát.
A Pest Megyei Polgárőr Szövetség 2016 júniusában Kiváló Polgárőr Díj
elismerésben részesítette a polgári mozgalomban végzett önzetlen
munkájáért.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Ferencet Ráckeve Város Közbiztonsági
Díj kitüntetésben részesítette.

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS IFJÚ SPORTOLÓJA
kitüntetésben részesítette

KÉMENES ENIKŐT

IFJ. FÉSŰ LAJOS IMRÉT
Ifj. Fésű Lajos Imre 1999-ben született. A Ráckevei
Ady Endre Gimnázium elvégzése után, 2018-ban felvételt nyert a Testnevelési Egyetemre. Sporttevékenységét 2017 óta a Csepeli Szabadidősport Egyesület keretén belül a Halker-KirályTeam Kickbox
Akadémián végzi, Király István egyesületi elnök és
Jároszkievicz Krisztián edző irányításával.
Már fiatal korában megmutatkozott tehetsége a kick-boxban, hamarosan
jelentős sporteredményeket ért el. Számos versenyen, mint Európa-bajnokság, Európa Kupa, Világkupa, Magyar Bajnokság, Diákolimpia, Szlovák
Open ért el dobogós helyezéseket.
2018-ban a jesoloi utánpótlás világbajnokságon pointfighting kategóriában,
majd a maribori felnőtt Európa-bajnokságon light-contact kategóriában is 1.
helyezést ért el. 2019-ben a zágrábi Egyetemi Európa-bajnokságon lightcontact kategóriában, majd a szombathelyi országos bajnokságon kick-light
kategóriában szintén 1. helyezést ért el.
2019. november végén a törökországi Antalya-ban megrendezésre kerülő
világbajnokságon a remek teljesítményt nyújtó magyar versenyzők között
Lajos kick-light kategóriában pályafutása első felnőtt világbajnoki aranyérmével hozzájárult ahhoz, hogy hazánk a vb éremtáblázat második helyén
végezzen.
Városunk hírnevét öregbítő, példaértékű sportteljesítménye elismeréséül
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ifj. Fésű Lajos Imrét
Ráckeve Város Testnevelési és Sport Díj kitüntetésben részesítette.

Enikő a tehetségét bizonyítva, nagyon hamar megtanult kenuzni versenyhajóban.
Szorgalma révén a kezdeti sikerei a 2019-es
évben tovább folytatódtak. Az idei versenyszezonban minden versenyre felkészült,
amelyet elért eredményei híven tükröznek.
A Magyar Bajnokságon válogatott szintet
ért el, így bekerült a Magyar Kajak-Kenu Szövetség serdülő
válogatottjába. Középiskolai tanulmányait folytatva, az edzéseket
továbbra is rendszeresen látogatja. A felkészülésében az iskolaváltás nem okozott törést, amely megmutatkozott a pozsonyi Olimpiai Reménységek Versenyén elért eredményében.
Legjobb eredményei:
Magyar Bajnokság C-1 8. hely 200 méteren (olimpiai versenyszám)
C-1 6. hely 500 méteren
Magyar Bajnokság férfi 200 méteres váltóban 7. hely.
A 2019 szeptemberében Pozsonyban megrendezésre kerülő Olimpiai Reménységek Versenyén a „B” döntőben a korosztályában a
legjobb 200 méteres női kenus versenyző lett.
Példaértékű sportteljesítményének és alázatos magatartásának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kémenes Enikőt Ráckeve Város Ifjú Sportolója Díj kitüntetésben részesítette.

Oklevél
Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elismerő oklevelet adományoz
DR. RAUSZ-SZABÓ ATTILÁNAK
tanítványa, Kémenes Enikő
kimagasló sportolói teljesítményéért,
és megköszöni a sportoló felkészítése érdekében végzett sikeres szakmai munkáját!
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Ács Károly

Művelődési Központ

karácsonyi programok

Megszentelt Idő programsorozat
„Szakíts ki a rohanásból!” – kérjük Urunkat, ahogy eljön az advent.
Ám ahhoz, hogy kiszabaduljunk az idő fogaskerekei közül, s hogy ne
őröljenek fel a teendők, nekünk kell tennünk: nekünk kell lassítanunk,
hogy több időnk legyen megélni a Várakozás szépségeit. Az Ács Károly
Művelődési Központ az adventi időszakban megteremtette a Megszentelt Időt, hogy kultúrával és művészettel átitatott pillanatokban segíthessen megélni egy minőségi jelent, egy pillanatnyi öröklétet.
November 27-én első lépésként mézeskaláccsal költöztettük be adventet
a Skarica Máté Városi Könyvtárba: megnyitottuk a Mézes Ráckeve „Magyar
Várak” című kiállítást, amelyre csodaszép alkotások érkeztek, ráckevei és
környékbeli alkotók munkái. A kiállítás fontos szerepe a hangulat megteremtése mellett az emlékezés és
a tisztelgés volt azok előtt a
várak előtt, amelyeket elődeink
gépek nélkül, egymás szaktudására támaszkodva építettek, s
amelyekről ma már olykor csak
egy-egy fal tanúskodik. A várak
miniatürizált, mézeskalács rekonstrukciói a maguk törékenységében és finomságában erőt és
tiszteletet sugalltak, rájuk pillantva megélhettük a középkori
misztikumot, és ismét elképzelhettük, milyen lehetett a falak
vastagsága, eredeti alkotóeleme,
vagy az élet a falakon belül.
Magyarország pár középkori
erődítményének művészi másolata egy helyen összpontosulva tanúskodhatott a haza védelméről. Minden
alkotó a maga által megformált vár iránti érzelmi kötődését, képzeletét
„gyúrta” és formázta a falakba, porcukor-hintéssel havat hozva a kiállítóterem melegébe. A várak nem csupán eredeti egyediségükben mutattak eltéréseket, a kiállítás sokszínűségét emelte a személyes alkotói stílus. Az egyik
alapos kidolgozottságával, a másik rusztikus elnagyoltságával vagy kicsiny
méretével, esetleg monumentalitásával, megint másik a festési technikájával volt a maga nemében gyönyörű és különleges. Egy világot idéztek meg,
a várak köré épített díszlet pedig a magyar tájak vadregényességét, szabadságát és szabdaltságát volt hivatott visszaadni: hegyeket, völgyeket, folyókat, medreket. A szúette, vízmosta faanyagok, ágak a természetből érkeztek.
A páncélöltözetbe bújtatott várvédők, az ón tányérok, a gyertyák fénye, a
fatáblába vésett Hun Miatyánk, Havasi Balázs „Hazatérés” című zenéjével
és gregorián énekekkel, és a vad élővilágot képviselő, kalitkából éppen szabaduló vasmadár pedig szárnysegédet nyújtottak visszarepülni az időben.
December elején a kiállítást átszállítottuk és felállítottuk az Aqualand Termálfürdő alulájában, ahol az érdeklődők január közepéig láthatják. Onnét a
Bálna Budapest kereskedelmi, kulturális, szórakoztató és vendéglátó centrumban megváltott telek várja, hogy helyet adjon egy ráckevei alkotásnak.
November 29-én pénteken fénnyel és zenével oldódott a téli hideg, tánclépésekbe botlott meg a napok körforgása. A műsort harangszói aláfestéssel
Gál Tibor, a 2015-ös Fölszállott a páva férfihangja, a Sarjú Banda énekese
nyitotta meg, majd Vereckei Zoltán polgármester köszöntőjét hallgathattuk.
Ezután a Szivárvány Óvoda Ifjúság úti Tagintézményének Hétszínvirág
csoportja Konta Gáborné és Csoma Szilvia óvodapedagógusok felkészítésével, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. b osztálya, Kecskésné
Horuczi Csilla felkészítésével, a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskolában működő „First” tánccsoport Nagy Gábor vezetésével, a Bokréta
Néptáncegyüttes és a Dancefitness csoport Bajai Andrea vezetésével lépett
a színpadra. Csodás műsorukkal elkápráztatták a közönséget. A kicsiket a

színpadra énekelni és táncolni
invitáló Dorogi Barbara, Jónás
Andrea és Gerner Csaba színművészek énekével és a Monarchia rézfúvós kvintett zenecsokrával zárult a nap.
December 7-én meleg fényű
lámpások gyulladtak az Ács
Károly Művelődési Központban
is. Az „Ünnepre Hangolódva”
programunkon gőzölgő tea, lekváros bukta, kalács várt mindenkit. A veszprémi Ziránó Színház
vidám Babszem Jankó című
bábelőadása kicsikben és nagyokban is lefújta a deret a gyermeki lelkekről. Később ebben
az oldottságban láttak neki szülők és gyermekeik a mézeskalácstészta-gyúrásnak, amelyet helyben kiszaggattak, majd meg is sütötték a saját kezűleg készített szarvasokat, fenyőfákat, szívecskéket és hópelyheket, amelyek csak úgy olvadtak a szánkban…
Eközben Szanyóné Brodmann Zsuzsannával és Balázs Kornéliával színes
mécseseket és karácsonyi manókat is készíthettek a karácsonyra készülődők. Az egészen picik az „Így tedd rá” foglalkozáson Zombori Víg Zsófiával és Bozokiné Csordás Eszterrel népi játékokkal, énekekkel ismerkedtek a
mézeskalácsillatban. A benti „sütőmeleg” hangulat csak fokozódott a tánclépésekkel. A nagyobbakat Kakuk Pál táncoltatta meg, a talpalávalót a tárnoki Bara zenekar szolgáltatta.
December 22-én a karácsonyi koncert díjátadó ünnepséget rendeztük
meg az Ady Endre Gimnáziumban. Fellépett a Keresztelő Szent János
Kórus, Békésné Balázs Edit karnagy vezetésével és a Hetednapi Adventista
Egyház ráckevei gyülekezetének kórusa. A két énekkar megteremtette a
karácsonyi ünnepélyességet csodálatos felkészültségükkel, énektudásukkal.
Itt került sor Ráckeve város kitüntető díjainak átadására azok számára, akik
a 2019-es évben kimagasló teljesítményeket nyújtottak, kiemelkedő munkát
végeztek.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, akik segítették
munkánkat:
Ráckeve Város Önkormányzata, Rávüsz Kft., Angyal Zoltán, Tamás Julianna, RV Duna Kft., Serényi Pékség, Makula Zsolt, Kecskés Lajos és családja, Erdős Bálint, Piróth Zoltán, Csoradnyom Virágbolt, Viskyné Rafás
Kinga, Szőgyényi Gábor. A
méhészek: Dovitsák Sándor,
Göcze Zsolt, Jandácsik Attila, Orosz Sándor, Szabó Andrásné, Szécsenyi János, Taligás Ferenc, Tilmann Ferenc,
Tyukody István, Dévai Péter,
Stenczel Zoltán.
Remélem, hogy aki betért
hozzánk, pár órára kiszakadhatott a rohanásból. Bízom
benne, hogy gyermeki lélekkel, áhítattal, közösségben
tölthették a Megszentelt Idő
beteljesülését, a karácsony
ünnepét.
Szabó Gertrúd
Ács Károly Művelődési
Központ igazgatója
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Kincskereső Karácsony

ajándékozás

lapzárta

Kincskereső Karácsony
Karácsony az egyik legnagyobb keresztény ünnepünk. Örömet, varázslatot, reményt és fényt hoz a sötétségbe, várakozással teli hangulat, vidámság
és izgalom járja át a mindennapokat.
2019. december 13-án délután az Ács Károly Művelődési Központban
ezt az izgalmat élhették át azok, akik részt vettek a Kincskereső Karácsony
jótékonysági rendezvényen.
Második alkalommal került megrendezésre az esemény a KEVE –
Közösen Együtt a Városért Egyesület jóvoltából, ahol szerény körülmények között élő családok óvodás gyermekei vehették át személyes
ajándékaikat.
Csillogó, kíváncsi szemek a gyermekek részéről … milyen ajándékot

rejthet a doboz?; könnyes tekintetek az adományozó részéről… vajon
mennyire örül majd a meglepetésnek?
Ezen az estén ajándékozó és adományozó együtt élhette meg az örömöt, a
varázslatot és a fényt.
A Ráckevei Szivárvány Óvoda vezetőjeként szeretném megköszönni
Polgáriné Szente Annamáriának, hogy megszervezte a rendezvényt, a
Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak a szép műsort,
tanároknak a felkészítést, a Közösen Együtt a Városért Egyesület tagjainak és minden kedves adományozónak, hogy segítettek óvodásaink
idei karácsonyát még szebbé, emlékezetesebbé tenni.
Bőcze Ferencné intézményvezető

2019. december 13-án ismét elérkezett a nap, melyre sok gyermek várt.
Önkéntesek szorgos kezei, szervezés, egyeztetések, rengeteg munka. Azonban mindezt abban a pillanatban el tudtuk feledni, amikor a Kincskereső
Karácsony rendezvénye elkezdődött. Izgatottak voltunk, de ez az izgalom
most más volt, hiszen arra vágytunk már, hogy lássuk a csillogó szemeket,
az örömöt sok-sok kisgyermek arcán. A jó szándék, a nyitott szív és őszinte
szeretet vezérelt sokakat csak azért, hogy közösen szebbé varázsolhassuk
másoknak is ezt az ünnepet. Horváthné Baranyai Ágnes és a Ránki
György Alapfokú Művészeti Iskola növendékei csodálatos műsorral örvendeztették meg az egybegyűlteket, majd Bosánszky Éva interaktív mesejátékkal szórakoztatta a közönséget. Végre mindenki nagy örömére elérkezett
a várva várt ajándékozás és a közös ajándékbontás.
Köszönet az ajándékozóknak: Illés Julianna, Cserna Andrea, Locsmandi
Klaudia, Schvarcz Zoltán, Antal Mózes, Antal Mária, Göcze Renáta, Belusic
Forgács Kitti, Békés András, Ronyecz Viktória, Keresztesi Noémi, Opre
László, Fegyóné Marianna, Matics István, Nagy Erika, Sabján Gábor és
Sabján Petra, Szűcs Nikolett, Zombori Víg Zsófi, Csordás család, Farkas
Ildikó, Taligásné K. Ildikó, Varga Viktória, Csernáné Rózsa Mária, Cserna
Virág, Kulcsár Péter, Schenk József, Szanyó Tibor, Jambrik Anna, Tuba

Kriszti, Kenessey Ilona, Mészáros Andrea, Lukácsi Valéria, Bosánszky Éva,
Mester Csaba, Szigethiné Dr. Fekete Andrea, Major Andrea, Antal Mária,
Kuruczné Ugrai Katalin, Dr. Lichtbau György, Németh Szilveszter, Kovácsné
Judit, András Katalin, Emődi Péter + Kriszta, Tóth Gábor, Engyel Gábor,
Mobil sarok Ráckeve, Taligás pékség, Schema Számítástechnika, Őszidő
Nyugdíjasklub, Cseh Fruzsina, Polgárőrség Ráckeve, Horgásztanya vendéglő, Kovács István, Jakab Mihály, Líra Könyvesbolt, Kósa Dénes, Kontakt Alapítvány munkatársai, Piróth Zoltán.
Köszönet illeti a Szivárvány Óvoda segítőkész óvó nénijeit, a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola tanító nénijeit, az ajándékokat
összegyűjtő és a helyet, vendéglátást biztosító Ács Károly Művelődési
Központ dolgozóit, a Skarica Máté Városi Könyvtár munkatársait. A
konferálást Barbulszka Gabriellának. Aki az idei évben az egész szervezést összefogta, Polgári Béláné Szente Annamária. KEVE Egyesület
és családtagjaik: Polgáriné Szente Annamária, Csernáné Rózsa Mária,
Szanyó Tibor, Kulcsár Péter, Mester Csaba, Vereckei Zoltán, Vásárhelyi Mária, Schenk József, Magyar Mária.
Szabó Gertrúd
az ÁKMK igazgatója

LAPZÁRTA!
A Ráckevei Újság
2020. FEBRUÁRI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2020. január 23., 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:

Apróhirdetés

jreka@invitel.hu • jreka2026@gmail.com
rackeve@rackeve.hu • rujsag@invitel.hu

KÚTFÚRÁS O/110-es
CSATORNACSŐVEL.

Kérjük írásaikat, cikkeiket, információikat,
hirdetéseiket ezekre a címekre küldjék.

Tel.: 06(30)9640-485

Köszönettel: Jáki Réka, szerkesztő
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néptáncos karácsony

műsorok

Ránki karácsony

Adventtől Vízkeresztig
A ráckevei KUL-TUR Sziget Kulturális Egyesület és Kakuk Pál néptáncművész-koreográfus, a Kéve Néptáncegyüttes művészeti vezetője, városunk
díszpolgára egy csodálatos, a téli ünnepkört felölelő teljes estét betöltő karácsonyi műsorral ajándékozta meg Ráckeve polgárait december 14-én.
A Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola tornaterme ismét zsúfolt
nézőtérré változott, olyan lelkes néző is akadt, aki a délutáni nyugdíjas karácsonyi ünnepség után haza sem ment, hanem megvárta a néptáncosokat,
hogy nekik is lelkesen tapsolhasson. Kakuk Pál rendező, koreográfus hihetetlen munkabírása párosulva szakmai kiválóságával régi idők karácsonyait
idézte fel a betlehemestől a három király járásig egy falusi környezetben élő
család ünnepi készülődésén át.
Amikor már mindenki azt hitte, hogy véget ért az este, egy váratlan
meglepetés következett. Kakuk Mariann, Pali bácsi lánya egy gyönyörű tortával köszöntötte Édesapját és Édesanyját 50. házassági évfordulójuk alkalmából, amely éppen erre a napra esett. A táncosok mosolyogva énekelték a köszöntőt a meglepett és meghatódott házaspárnak.

Valódi szeretet ünnep volt ez az este, méltó módon ráhangolódva a közeledő karácsonyra.
Közreműködtek: a Kéve, Bokréta, Rőzse Néptáncegyüttesek (Ráckeve),
Kiskun Néptáncegyüttes (Kiskunlacháza) és a Keresztelő Szent János
Kórus (Ráckeve).
A rendezvényt Ráckeve Város Önkormányzata és az Ács Károly Művelődési Központ támogatta. Köszönet ezért a csodás élményért Kakuk Pálnak
és minden közreműködőnek!
Szöveg, fotók: Jáki Réka

Ránki Karácsony 2019.
A Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola december 20-án tartotta az
immár hagyományos karácsonyi koncertjét az Ady Endre Gimnázium tornatermében, amely gyönyörű karácsonyfával és az ünnephez méltó dekorációval várta a fellépőket és a nézőket.
Sebők Szilvia, a Ránki AMI igazgatója konferálta fel egymás után a
tehetséges növendékeket, akik klasszikus és modern szerzők karácsonyi
témájú műveivel a szeretet ünnepére hangolták szívünket, lelkünket.
Az est végén pedig a néptánc tagozatosok mutatták be a karácsonyi

ünnepkörhöz kapcsolódó előadásukat, amelyet szintén nagy tapssal fogadott a közönség.
Sebők Szilvia köszönetet mondott minden fellépő növendéknek és tanáraiknak egész éves munkájukért, az Ács Károly Művelődési Központ munkatársainak a karácsonyi dekorációért és az Ady Endre Gimnázium vezetőinek, hogy biztosították a helyszínt a művészeti iskola karácsonyi ünnepéhez, majd áldott, békés karácsonyt kívánt minden jelenlévőnek.
Szöveg, fotók: Jáki Réka
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Árpád Múzeum

régészeti kutatások

helytörténet

Szerzetesek a Csepel-szigeten és környékén a középkorban II. rész
3. A csúti prépostság
A csúti premontrei prépostságot IV.
Béla király (1235–1270) 1264-ben alapította a vadászok védőszentje, Szent
Leusták tiszteletére. A turóci premontrei monostor leányegyházaként létrejött
intézmény az utolsó királyi alapítású
férfimonostor az Árpád-korban. Templomát 1271-ben szentelték fel. Bár az
uralkodó a szerzeteseket bőkezűen
megajándékozta – a Csepel-szigeti falvak közül Nikolával, Födémessel, Alés Felhárossal –, azok mégis állandóan
anyagi gondokkal küszködtek. Nem
volt önálló plébániájuk, nem működtettek iskolát, és csupán elvétve folytattak
hiteles helyi tevékenységet. Lodomér
Idősebb Jörg Breu: Ciszterek munka közben
esztergomi érsek 1295-ben birtokcse- Monte Oliveto Maggiore kolostor, Toszkána,
1500 körül
Szent
Benedek
tanítja
a
parasztokat
rékkel próbált segíteni rajtuk, de intéz„Adonnyal szemben, ahol az ember kiszáll a kompból, egy Lórév nevű
kedései nem hozták meg a kívánt eredményt. A monostor lakói 1320-ban két
rajnai forintot fizettek a közös rendi kiadásokra, ami azt jelenti, hogy jövedel- barátkolostor van.” A 16. században készült török defterek készítői sem
mük a magánkegyuraság alatt álló kisebb kolostorok bevételével mozgott egy mulasztották el megemlíteni a Lórév falu melletti „papok földjét”, amelyet
szinten. Sokatmondó adat az is, hogy 1333–1335 között Miklós perjel mind- ráckevei polgárok béreltek az oszmán hatóságoktól.
Mindezen adatok alapján erős a gyanú, hogy az Ágoston-rendi remeték
össze 5 garast tudott beszolgáltatni a pápai tizedszedőknek.
A meglazult fegyelem miatt a prépostságot 1475-ben IV. Sixtus pápa az Árpád-kor végén telepedtek meg Lórév közelében. A perjelség a közép(1471–1484) a pálosoknak adta, amit Mátyás király utólag megerősített. Az korban is létezett, de szerzeteseinek tevékenységéről semmi biztosat nem
Dr. Miskei Antal
uralkodói oklevél szerint a konvent tagjai nagy pompával tartották az istentiszte- tudunk.
leteket. A szerzetesek vezetői közül kiemelkedett Csatkai Pál perjel, akinek irányításával a 16. század elején sikerült védőgátat emelni a Duna jeges áradása
ellen. A monostor épülete a háborús pusztítások miatt 1541-ben semmisült meg.
4. A lórévi kolostor
A lórévi Ágoston-rendi kolostorról először az 1308. december 4-e és
1309. január 10-e között felvett bírósági jegyzőkönyvből szerezhetünk
tudomást. Az iratból kiderül, hogy az egyházi intézményt egy Antal nevű
perjel irányította, aki abban az időben Miklós pécsi éneklőkanonok erőszakos birtokfoglalása ügyében tanúskodott.
A rend 15. századi kolostorjegyzéke említést tesz arról az épületről, amelyik „lórévi Duna-szigeten” („conventus insule Danuby Loreno”) feküdt. I.
Ferdinánd király (1526–1564) követe, Hans Dernschwam 1553–1555
között kétszer is megfordult az egykori csepeli uradalom területén. A német
származású diplomata útinaplójába a következő – számunkra rendkívül fontos – mondatot jegyezte fel:

A citeaux-i kolostor kerengője

A kolostorépület egyik K-Ny-i fő falának, padlójának és
bolygatásának dokumentálása
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Beszélgetés egy fiatal, intelligens és végtelenül
szerény világbajnokkal, Fésű Lajossal
– Először is, még egyszer szeretnék gratulálni a világbajnoki címedhez!
Egy évvel ezelőtt, amikor a junior korosztályban világbajnok lettél, és
világbajnokként fejezted be az utánpótlás versenyzésed, azzal a mondatoddal zártuk a beszélgetésünket, hogy a felnőtt versenyzői életben „Remélem,
tudják az ellenfeleim, hogy ki leszek!”. Majd úgy „rúgtad be az ajtót”,
ahogy az a nagykönyvben meg van írva: vb újoncként érkeztél Antalyába, és
felküzdötted magad a legmagasabb pontra, magad mögé utasítva a kick-box
világ rutinos, válogatott felnőtt versenyzőit. Ez egy fantasztikus belépő volt!
De nem akarok előreszaladni, mert ezelőtt a világbajnokság előtt még
volt sok minden az idei évedben. Mesélnél ezekről?
– Azzal szeretném kezdeni, hogy
a tavalyi utánpótlás világbajnokság
után egy felnőtt Európa-bajnokságon vettem részt, ahol 63 kilogramm
light-contact kategóriában küzdhettem meg a legjobbakkal: 8-as ágról
indulva egy nagyon erős orosz versenyzőt búcsúztattam, de sajnos az
elődöntőben a súlycsoport világbajnokától, egy szoros mérkőzésen alulmaradtam, így egy 3. hellyel zártam
életem első felnőtt világversenyét.
Ezt követően 2019-ben próbáltam jó
erőben maradni, és törekedni arra,
hogy jó eredményeket érjek el. Több
hazai és nemzetközi versenyen is
indultam: sikerült pár Open-t, három
Európa Kupát megnyernem, illetve a
Magyar Bajnokságot is kick-light 63 kilogrammban és light-contact 69
kilogrammban, így két szabályrendszerben is kvalifikáltam magam az
idei világbajnokságra. Áprilisban sikeres Dan vizsgát is tettem, így 1
danos lettem! Dan vizsgát egyébként a kick-boxban az tehet, aki felnőtt
EB-n vagy VB-n érmet szerez. Illetve ebben az évben került megrendezésre az első kick-box Egyetemi Európa-bajnokság, ahol a Testnevelési
Egyetem színeiben indulhattam. Elég érdekes volt ez a verseny, hiszen
egy kézműtétet követően, igazából egy másfél hónapos felkészüléssel
indultam el úgy, hogy csak az egyik kezemet tudtam használni, mert a
másik kezemben csavarok voltak. Ennek ellenére szerencsére sikerült
megnyernem, és ez alapján kaptam díjat az Év Egyetemi Sportolója díjátadón. Továbbá a 2019-ben nyújtott eredményeim alapján megkaptam
Ráckeve Város önkormányzatától a Testnevelési és Sport díjat, amit
ezúton is szeretnék megköszönni.
– Az antalyai versenyen megleptél a kategóriával és a súlycsoporttal is.
2018-ban juniorban, 69 kg-ban light-contactban
lettél vb ezüstérmes, pontfightingban pedig világbajnok. Most 63 kg és kick-light. Tudatosan
szeretted volna „kipróbálni” ezt a kategóriát,
vagy más okod volt rá?
– Igen, ahogy az imént említettem, két kategóriában kvalifikáltam magam, light-contact 69
kg-ban és kick-light 63 kg-ban. Ez azért volt így,
mert természetesen nálunk is vannak taktikázások, keressük azt a súlycsoportot, ahol jobban
érvényesül az én tudásom, és fel tudom mérni a
többi versenyzőt. Ezért úgy gondoltuk, hogy
nem ugyanabban a súlycsoportban indulok,
mivel két külön világversenyem lesz: a lightcontact Szarajevóban októberben, a kick-light

pedig Antalyában novemberben, így két külön súlycsoportban fogok indulni. Sajnos a kézsérülésem miatt egy újabb műtéten kellett átessek, amikor
eltávolították a kezemből a csavarokat, ezért a szarajevói világbajnokságot
sajnálatos módon ki kellett hogy hagyjam. Ez számomra nagyon fájó pont
volt, mivel ez számít az én fő kategóriámnak, és mert ebben a kategóriában
jobbnak érzem magam.
– Új-zélandi versenyző ellen jutottál a 8 közé. Az egy szép, tiszta küzdelem
volt. Az olasz már annyira nem volt szép meccs, az orosz kimondottan sportszerűtlen volt, a török versenyző pedig hazai. Szeretném, ha mesélnél a küzdelmeidről: milyen volt belülről? Hogyan élted meg ezt a vb-t?
– Antalyában egy új-zélandi versenyzővel kezdtem, akinek szerencsére
megtaláltam könnyen a gyenge pontjait,
és másfél menet alatt sikerült felülmúlnom őt és technikai KO-val magam
mögé utasítani, ami azt jelenti, hogy
minimum két bírónál 15 pont különbség
alakult ki. A második mérkőzésemen az
olasz meglehetősen kellemetlen ellenfél
volt, nagyobb koncentrációt, fegyelmet
igényelt. Ő egy holtpontnak számított
nekem a versenyen, és ezután a meccs
után kezdtem egyre magabiztosabb lenni, ami nagyon fontos volt, hiszen az
olasz után az idei évben utánpótlás
Európa-bajnok orosz fiúval kellett megküzdenem a döntőbe jutásért, ami talán
lehet azt mondani, hogy az egyik legnehezebb meccsemnek számított a világbajnokságon mind technikailag, mind
fejben, mind kondicionálisan, hiszen végig jó ütemeket kellett fognom, és
koncentrálnom kellett. Elég kellemetlen ellenfél volt: végig szabálytalankodva mélyrúgásokkal, könyöklésekkel, szabálytalan technikákat alkalmazva
küzdött. Szerencsére a bírók ezt észlelve, folyamatosan büntetőpontokkal
bírálták őt. Majd őt legyőzve jutottam be a döntőbe. A döntős török ellenfelemről egyébként annyit érdemes tudni, hogy – azon túl, hogy hazai versenyző volt – talán az egyik legrutinosabb versenyzője ennek a súlycsoportnak.
Tudtam róla, hogy hasonló a küzdelmi stílusa, mint az enyém, és a mi kettőnk stílusa volt eltérő a többiekéhez képest: az ellenfeleink inkább az ész
nélküli verekedést pártolták, mi ketten pedig az intelligensebb bunyót csináltuk, és talán ez az, ami felül tudott engem is emelni a többi versenyzőn.
Egyébként a döntő után a török odajött hozzám, bemutatta a kisgyerekét is
nekem, és megkért, hogy hadd érintse meg a kisgyerek a fejemet. Ez nem
tudom milyen rituálé náluk, vagy ezt miért szerette volna, de úgy érzem, igazán jó, majdhogynem baráti hangulatban beszélgettünk egymással. Érezhető volt az egymás iránti
tisztelet!
– A gála estéjét élőben néztem, és azt láttam, hogy
hihetetlen hangulata volt az egésznek: bevonuló
zene, fények, reflektorok a tatamira irányítva, és
parádézva, levegőt bokszolva bevonuló versenyzők… majd jöttél Te, és semmi bohóckodás, semmi
parádé, egyszerűen lesétáltál a színpadról. Majd egy
közeli képen, ami az arcodat mutatta, azt láttam rajtad, hogy annyira tűpontosan le van koreografálva a
fejedben a mérkőzés, annyira tiszta és összeszedett a
tekinteted, hogy ezt e döntőt Te meg fogod nyerni!
Nincs rajtad teher, nem vagy befeszülve, aranyéremért jöttél, és azzal is fogsz lejönni a tatamiról.
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– A döntővel kapcsolatosan akkora megtiszteltetés ért, hogy kb. kilenc
gálameccs közül az egyiket én kaptam meg! Ami azt jelentette, hogy az
egész világversenyen egész héten folynak a küzdelmek, és a péntek-szombati napokon a döntők zajlanak napközben. De van néhány kiemelt – ez
esetben kilenc – mérkőzés, ami a péntek este folyamán zajlott le egy gála
keretein belül. Ezt úgy kell elképzelni, hogy rendes bevonuló zenével,
fényekkel, nagyobb közönséggel, összesen csak egy meccsre fókuszált mindenki. Így sok ember előtt tudtam vívni a döntőmet. Ami érdekesség, hogy
számomra ez általában blokkoló hatású lenne, és nagyobb terhet tenne a vállamra, de szerencsére fejben sikerült lejátszanom ezt az egészet és – ahogy
te is említetted –, koncentrált voltam, sikerült
kizárnom mindenféle feszültséget, ellendrukkolást, illetve azt is, hogy török az ellenfelem, aki
hazai pályán van. Csak a mérkőzésre koncentráltam. Előtte elemeztük az edzőimmel a mecscset, és pontosan tudtam, hogy mit kell csináljak
ahhoz, hogy megszerezzem életem első világbajnoki címét a felnőttek között. Nem is szerettem volna mással, csak a mérkőzéssel foglalkozni. Talán 30 másodperc kellett ahhoz, hogy
felfogjam, hogy én hol vagyok. Vettem egy
nagy levegőt és onnantól kezdve nem volt más,
csak az ellenfelem és én! Ki tudtam zárni mindenkit, egyedül az edzőim szavára figyeltem, és
úgy éreztem, hogy nincsen senki körülöttünk.
Úgy gondolom, sikerült nagyon fegyelmezett és tiszta mérkőzéssel egy régi
álmomat valóra váltanom: hogy felnőtt világbajnok lettem. Érdekesség,
hogy a 2018-as Európa-bajnoksághoz képest nagyon sokat fejlődtem. Azt
gondolom, hogy azon a versenyen is volt esélyem a dobogó legfelső fokára
állni, de a meccsek előtt túl sokat izgultam, fejben nem voltam ott, és ezért
nem sikerült kihoznom magamból a maximumot. De ezalatt az egy év alatt
eljutottam arra a szintre, hogy minimális volt csak bennem az izgalom, a felkészülésem is jobb volt talán, 100%-ig tudtam koncentrálni, nem tudott
kizökkenteni senki és semmi, elhittem, hogy meg tudom nyerni ezt az egész
versenyt. Magabiztosabb lettem sokkal, amiben az is sokat játszik közre,
hogy végig támogattak az edzőim, az edzőtársaim. Egész héten azt hallgattam tőlük, hogy „neked kell megnyerned”, „te fogsz nyerni”. Ez elképesztően nagy erőt adott nekem! Nagyon sokat köszönhetek az engem körülvevő
embereknek. Úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a
szurkolást, a segítséget és a bizalmat. Külön köszönetet szeretnék mondani a
sportmasszőrömnek, Palya Illésnek, aki bármikor, bármi gondom volt, egyből fogadott és segített, neked, aki figyelemmel kíséred a sportolói pályafutásomat és próbálod azt eljuttatni Ráckeve város lakóihoz, az edzőimnek a
felkészítést: Jároszkievicz Krisztiánnak, Bálint Zoltánnak és Veres Rolandnak, továbbá a ráckeveieknek! És nem utolsósorban a családomnak, akik végig hittek bennem és hozzásegítettek, hogy valóra válthassam
egy régi álmom.
– Az egyesületed, a Halker-Király Team is
fantasztikusan szerepelt Antalyában. Ezek az
eredmények az edzőknek is nagyon nagy elismerések, úgy gondolom.
– Az elvárt 3-4 aranyéremmel szemben a
magyar válogatott 9 aranyérmet szerzett, ezzel
az összes ország között a második helyen
végeztünk az érmek szerinti ranglistán. A 9
aranyéremből 8 a HALKER-Király Team nevéhez fűződik, ami szerintem nem kis eredmény!
Emellett 5 ezüst- és 5 bronzérem a mérlegünk.
Látva az egész edzői stábot és a versenyzőtársaimat egyaránt, nem kis dolgot vittek véghez,
szépen teljesítettünk mindannyian!
– Sportdiplomáciában is pozitív előrelépések

világbajnok

történtek – ez mit is jelent pontosan, illetve miben/hogyan lehet ebből előnyt
kovácsolni a kick-boxban?
– Sportdiplomáciai pozíciókban nagy előrelépés történt valóban. Király
Istvánt, egyesületünk vezetőjét, a WAKO Europe elnökét választották meg
a világszövetség alelnökévé. Továbbá a WAKO board, azaz az elnökség
tagja lett Mórádi Zsolt, aki a sportolói bizottság elnökeként képviseli a világ
összes versenyzőjét. Talán ebből is látható, hogy a HALKER-Király Team
nem csak eredményes klub, de nemzetközi szinten is elismert, és nagyon jó
irányba haladunk versenyzői szinten ugyanúgy, mint a sportdiplomáciában.
– Mik a tervek, mire készülsz 2020-ban?
– Még kérdőjeles, hogy hogyan fog alakulni a
2020-as évem, egyelőre úgy érzem, hogy az egyetemre szeretnék koncentrálni, és majd ha végeztem a
vizsgáimmal, akkor később kitalálok valami pontosabb tervet. Ami biztos, hogy szeretnék végig versenyezni, új súlycsoportot kipróbálni, természetesen
minél jobban szerepelni. Továbbá 2020-ban Belgrádban kerül megrendezésre az Egyetemi Játékok,
amin szeretnék a TF színeiben ismét aranyérmet
nyerni, illetve közel egy év múlva pedig a felnőtt
Európa-bajnokságon meg szeretném szerezni életem
első felnőtt Európa-bajnoki címét! De azt, hogy
milyen kategóriában, milyen súlycsoportban, azt
még nem tudom pontosan.
– Végül, csak hogy érezhető legyen, hol – mennyire van elismerve a kick-box… Azt hallottam, hogy a gálameccsen a török
ellenfeledet nem csak a világbajnoki címtől fosztottad meg a győzelmeddel…
– Tavaly már említettem, hogy Magyarországon sajnos kevésbé ismert és
elismert sport a kick-box, illetve hogy kevésbé támogatott. Egy egyszerű
példát mondanék: a török ellenfelem, akivel a döntőben vívtam meg, neki a
jutalma, ha megnyerte volna a világbajnokságot, egy kocsi és egy lakás lett
volna a világbajnoki címért. Ez amit biztosan tudok, de a szerbek, majd utánuk a szlovákok azok, ahol igen magas a pénzbeli díjazás az eredményért
attól függően, hogy arany-, ezüst- vagy bronzérmet szereznek.
– Kívánom neked és a sportágad minden szereplőjének, hogy felfigyeljenek rátok és tiszteljék az eredményeiteket – még akkor is, ha titeket a szívetek
visz előre!
Végezetül azzal a mondattal zárnám ezt a találkozást, amit a négy közé
jutásod alkalmával írtam:
HAJRÁ LALI, SZÁRNYALJ TOVÁBB, és VÁLTSD VALÓRA AZ ÁLMAID! Ha valaki, TE képes vagy rá!
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
Bíró Szilvia

22

2020. január

Kick-Box Országos Mikulás Kupa – 2019. Esztergom
Tisztelt Olvasók! 2019. december 16-án, Esztergomban került megrendezésre a nagy hagyományokkal rendelkező Kick-Box Mikulás Kupa,

Sütô -fôz ô sa ro k
Ünnepek voltak…
Azt hiszem, már túlleszünk lassan az ünnepeken. Ezek a napok nem a diétáról szóltak… finom
étkek, sütik, családi béke, nyugalom, együttlétek.
Jönnek a hétköznapok. Kicsit figyeljünk étkezésünkre…
Tojásos rántottleves
Hozzávalók: 4 tojás, 1 hagyma, 1 szál zeller,
olaj, kanálnyi liszt, só, bors, fél teáskanál köménymag, pirospaprika.
Olajon picit pirítom a köménymagot, kettévágott hagymát, zellert, majd hozzáadom a lisztet,
azután a pirospaprikát. Felöntöm másfél liternyi
vízzel, ízesítem, fözöm. Kb. 20-25 perc után
szűrőkanállal kiszedem a hagymát, zellert. A
tojást felverem és a forró levesbe öntöm, kevergetem. Ha kell, még utánaízesítek.
Közben 3-4 szelet kenyeret apró kockára
vágok, serpenyőben megpirítom pár csepp olajban… lehet hozzá levesgyöngyöt adni, ki hogy
szereti. Lehet kicsit savanyítani ecettel.
Csirkemellcsíkok joghurtos jégsalátával…
avagy Cézár saláta
Ezt a salátát is többféleképpen készítik. Én
nem teszek tojássárgáját az öntetbe.

ahol a Ráckevei Kick-Box SE-t három sportolója
képviselte.
Pointfighting és light-contact kategóriákban
Rácz Emese, Rácz Tibor és Száz Gergő indultak.
Rácz Emese (11 éves): mindkét kategóriában
ezüstérmet szerzett.
Rácz Tibor (10 éves): pointfighting kategóriában ezüstérmes lett.
Száz Gergő (senior korosztály): pointfighting
kategóriában szintén ezüstérmet kapott.
Minden súlycsoportban népes mezőny képviseltette magát, ezért komoly küzdelmeknek
lehettünk tanúi. Gratulálunk az eredményesen
szereplő versenyzőknek!
Az „Év Ifjú Sportolója Díj”-at idén a Ráckevei
Kick-Box SE sportolói közül Rácz Tibornak,
egyesületünk idei legeredményesebb sportolójának ítélte oda a Sportbizottság. Gratulálunk,
Tibcsi!
Ezúton köszönjük a képviselő-testület egész
éves támogatását! Sikerekben gazdag, boldog új
évet kívánunk az olvasóknak és sportolóinknak!
Kovács Attila
edző
Hozzávalók: 2-3 szelet filézett csirkemell, csirke fűszerkeverék, 1 db jégsaláta, pár szem koktélparadicsom, 4-5 ruccolalevél, só, bors. Öntete:
1-2 natúr joghurt, só, bors, fokhagymapor, 2 evőkanálnyi parmezán sajt, mustár, pici cukor.
Pirított toastkenyér kettévágva + 1 szelet kockázva a salátába.
A fűszerezett csirkemelleket forró olajon megsütöm – félreteszem.
A salátát tálba tépkedem – hozzáadom a félbevágott koktélparadicsomot, a kenyérkockákat,
pici só, bors, olívaolaj… Megkeverem óvatosan,
tetejére helyezem a csíkokra vágott csirkemellet,
ruccolát.
Én még megfújom egy kis fokhagymás
olívával. Pirított toasttal tálalom.
Csak a sült csirkemellet készítem el előbb…
Tálaláskor keverem össze a salátát.
Ezt a salátát lehet készíteni (csirkemell nélkül)
fokhagymás tejfölben áztatott sült halhoz vagy
egyéb natúr húsokhoz.
Gyümölcsös husi
Hozzávalók: 1 nagyobb szűzérme, aszalt vörösáfonya, sertés fűszerkeverék, 2-3 körte, 15 dkg
márványsajt, vaj, 1 natúr tömlős sajt, madársaláta.
Az áfonyát a natúr sajttal összekeverem… ha
kell, ízesítem.
A szűzérmét elkészítem, közepét felszúrom és
megtöltöm az áfonyás sajttal.
Fűszerezem, olajjal picit meglocsolom, hűtőbe
teszem legalább fél napra.

A körtéket megpucolom, magházat kiszedem,
citromos vízbe teszem, majd kiszedem, törlővel
leitatom, vajon kicsit megpuhítom, majd a közepébe helyezem a márványsajtot, picit megszórom
rozmaringgal.
A húst nagy lángon kérgesítem körbe-körbe,
majd sütőbe helyezem kb. 10 percre, utána pihentetem. Óvatosan ujjnyi szeletekre vágom, a tál
közepébe szépen felsorakoztatom – körbe pedig a
finom márványsajtos körte kerül. Pár madársalátával megszórom.
Ízlés szerint lehet hozzá sült krumplit is tálalni,
de most így szeretjük.
Ha esetleg még süti is jól jönne – akkor csak
Datolyagolyók
Hozzávalók (kb. 35 db lesz): 2 zacskó mag nélküli datolya, 1 zacskó darált mandula, kanálnyi
mák, 1 kanál méz, 2 kanál kakaópor, vanília aroma, 3 kanálnyi kókuszreszelék, fél kanál olívaolaj, fél narancs leve, reszelve is.
A datolyát apróra vágom, a többi hozzávalóval
összedolgozom, apró gombócokat formázok…
felét kakaóporba, a másik felét kókuszreszelékbe
forgatom.
Gyors, finom nasika!
Kívánok nagyon-nagyon boldog új évet… jó
egészséget!
Fejérdy Győzőné/MARI
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Adventi köszönet
Szeretnénk köszönetet mondani az Adventi koszorú elkészítésében, a régi
Városháza teraszának és utcai kandeláberek díszítésében, valamint a város
karácsonyfájának feldíszítésében nyújtott önkéntes lakossági és vállalkozói
segítségért mindenkinek! Holdonner és csapatának a fémmunkát, Viski György
és csapatának a famunkát, Podruzsik László és csapatának a villanyszerelési
munkát, Gergő Petinek és testvérének az emelőkosaras segítséget, Horgász
tanya vendéglőnek a reggelit és az ebédet, Noske kertészetnek a fenyőágak
gyors és rugalmas kiszállítását, Csöme Kft., Csömöri Jánosnak a kötöző drótot. Akik szorgos kezeire számíthattunk: Balázs-Györgyovich Katalin, párja és
Márti, Pelyhe Linda, Karanyicz Anett, Locsmándi Klaudia, Zombori-Vig
Zsófia, dr. Zombori Gábor, Kovácsné Papanecz Beatrix, lánya és Kovács
Róbert, Lukácsi Nóra, Csereklei Józsefné, Szűcs
Tilda, Herbert Alexandra. Külön köszönet
Viskyné Rafás Kingának a karácsonyi koncert
dekorációjáért és a Díszkút adventi gyertyáinak
megújításáért.
Varga Viktória alpolgármester
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