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Karácsony készül emberek...
Közeledik a karácsony, Földünk népeinek
legismertebb ünnepe.
Most e nehéz, egymástól távolságtartást kérő időkben még fontosabb, hogy
lélekben, gondolatainkban ne távolodjunk el. A feladat szinte megoldhatatlan, de a karácsonytól, a Megváltó
születésének ünnepétől nem idegen a
csoda sem, amely azt üzeni számunkra,
hogy egyetlen viszonyítási pont van, az
ember, akinek üdvéért ám minden áldozatot vállalni kell!
Városunkban már hagyomány, hogy idős
polgárait egy ráhangoló délutánra invitálja
a képviselő-testület.
Az idei évben is készültünk, de sajnos le
kellett mondanunk. Nem találkozhatunk,
de lélekben megtöltjük a tornatermet és
reménykedünk, hogy jövőre újra együtt
ünnepelhetünk. Ha már így alakult, ké-

rem, engedjék meg, hogy újságunk hasábjain kívánjak mindenkinek meghitt karácsonyt, és egészségben gazdag, boldog új
évet.

Amíg csak ember él a földön kinek szíve-lelke lesz, amíg csillagra
néznek kitáguló gyermekszemek,
amíg a kérges szívek mélyén lesz
egy parányi szeretet, addig mindig
lesz Karácsony a télbe burkolt Föld
felett.
Polgári Béláné
Szente Annamária
képviselő

Adventi fények
Az Adventi Fények elnevezésű program a
városi díszkivilágítás ünnepe Ráckevén.
Már hagyomány városunkban, hogy advent
első vasárnapja előtti pénteken felgyulladnak Ráckeve fényeit. A belváros, a főutcák,
az Árpád-híd és mostanra a mellékutcák
is karácsonyi fényárban úsznak ilyenkor.
Minden évben 18:00-kor polgármester úr
köszöntője után, közösen számolunk vissza
és kapcsoljuk fel a fényeket. Ebben az évben
az Adventi Fények meggyújtása közönség
és kísérőprogramok nélkül valósulhat meg.
Ezért az Ács Károly Művelődési Központ
mindenkit arra biztat, kapcsolódjon otthonában ehhez az eseményhez! Díszítse otthonát, kertjét, környezetét ünnepi
fényekkel, majd készítsen fotót és küldje
el a szervezes@akmk.rackeve.hu email címünkre.
További részletek a 14. oldalon
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Vásárlás helyett várakozás
Advent időszakába léptünk…

Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem,
amely szépségében és jelentésében
semmivel se kevesebb annál, amire
vár. (Pilinszky János)
Beköszöntött az advent, az András napjához
legközelebb eső vasárnap és a december 25-e
közötti négy hetes „szent idő”. Azt hiszem,
mindannyian érezzük, hogy az idei várakozás,
a karácsonyra történő lelki felkészülés időszaka más lesz, mint valaha is volt.
A latin eredetű szó – adventus – megérkezést,
eljövetelt jelent. Karácsony a szeretet ünnepe,
advent pedig Jézus születésére való várakozás,
a felkészülés, a reménykedés időszaka, ami különösképpen felerősödött bennünk ebben a
járvány sújtotta világban.
Hiszen, reménykedünk abban, hogy mi nem
kapjuk el a vírust és szeretteink sem, ha mégis, reménykedünk abban, hogy meggyógyulunk, nem okoz maradandó károsodást szervezetünkben és ugyanúgy tudjuk folytatni
életünket, munkánkat, mint korábban. Reménykedünk abban, hogy a világ laboratóriumaiban kiváló tudású szakemberek mihamarabb előállítják a gyógyszert, amely segíti a
gyógyulást, vagy éppen a vakcinát, amit mindenki szíve joga lesz eldönteni, hogy beadat
magának vagy sem…
Reménykedünk abban, hogy vége lesz… és
visszakapjuk a biztonságérzetünket, a szokásainkat, életformánkat, a nyaralásainkat,
utazásainkat, rokoni találkozásokat, a családi ünnepeinket, a jeles napokat, történelmi
megemlékezéseink lehetőségét, a vidám baráti estéket, a szórakozási szokásainkat, színházi, zenei kulturális és sport élményeinket,
amelyek feltöltenek.
Így advent idején pedig reménykedünk abban, hogy valami csoda folytán, mégis együtt
lehetünk szeretteinkkel karácsonykor, azokkal is, akik távol vannak, idős szüleinkkel,
külföldön tanuló, dolgozó gyermekeinkkel,
családtagjainkkal… És ha mégsem?! Akkor is
lesz karácsony, mert a szívünkben élő szeretet
nem vész el, az itt van bennünk, csak lehet,
hogy most egy nagyfokú hiányérzettel párosul, ha nem tölthetjük úgy, ahogy máskor
szoktuk az év legszebb napjait.
Most tényleg várni kell… türelmesen. Lehet,
hogy nem véletlenül kaptuk ezt a figyelmezte-

tést, mi 21. századi emberek. Hiszen, az elmúlt
években egyre több aggódó hangot hallottunk,
írások születnek arról, hogy lassan elveszítjük
a szeretet ünnepének lényegét, mert az utóbbi
évtizedekben a csöndes, meghitt ünnep színes fényekben sziporkázó, hangos vásárlási
lázban égővé változott, elanyagiasodott, a hagyományok lassan elfelejtődtek. Advent idején,
ahelyett, hogy befelé figyelnénk, a várakozás
helyett készülődünk, egyik üzletből a másikba
rohanunk vagy éppen a web-áruházak végelát-

szereink. S mikorra karácsonyhoz elérkezünk,
őszinték és valódiak lehetnek találkozásaink
szeretteinkkel, akár a technika és internet kínálta számtalan csatornák segítségével, akár
a valóságban, ha szerencsések vagyunk… de
önmagunkkal is.
Várakozzunk, de készülődjünk is. Csendesebben, meghittebben. Ahogyan felgyulladnak
Ráckeve adventi fényei, úgy saját otthonunkat
is díszítsük fel, gyújtsuk meg az adventi koszorú gyertyáit, ahogyan szoktunk. Engedjük

hatatlan kínálatait böngésszük órákig, és csak
rendelünk, rendelünk…Mintha az ajándékozás
fontosabbá vált volna, mintha ebben merülne
ki a szeretet, annak értékével próbáljuk helyettesíteni.
De most különleges adventünk van. Az üzletek korlátozott nyitva tartása, a kijárási tilalom időtartama, a szórakozóhelyek csökkentett működése lehetővé teszi – mintha most
valóban erre lenne szükség –, hogy visszakapjunk valamit, amit már majdnem elveszítettünk: megtaláljuk magunkban a bizonyosságot, a valódi értékeket, ennek az ünnepnek, a
karácsonynak méltóságát és tisztaságát. Mert
a legfontosabb érzés a világban hívők és nem
hívők számára is: a Szeretet.
Nézzünk most úgy ez elé a 2020-as advent
elé, mint egy lehetőségre, hogy felkészítsük a
szívünket az ünnepre, a valódi kapcsolatokra. Az adventi időszak alatt szép lassan, most
van időnk a saját tempónkban megvilágítani szívünk rejtettebb zugait, teret adhatunk
neki, hogy előjöjjön, amit már rég elnyomtak
rohanós hétköznapjaink, teljesítménykény-

át magunkat a karácsonyvárás édes érzésének. Persze ajándékokat is vásárolhatunk, de
nem olyan „megszállott” tempóban, ahogyan
szoktuk, hanem gondoljuk át, kinek mire van a
legnagyobb szüksége, mire vágyik igazán. Készítsük el hagyományos ételeinket, az otthon
jellegzetes karácsonyi illata mindannyiunk
számára megnyugvást, állandóságérzést és
biztonságot nyújt. Karácsonyfánk fényei alatt
pedig öleljük át, akik jelen vannak és gondolatban mindenkit, akit szeretünk, de most nem
lehetünk velük. Legbelül együtt vagyunk és
bízzunk abban, hogy már nem sokáig kell várnunk, kicsit fellélegezhetünk. Csak ne feledjük
a tanulságokat, mert fontos, hogy megtartsuk
önmagunkat, hagyományainkat és valódi értékeinket.
Kívánok minden kedves olvasónak nyíltszívű várakozást, békés, boldog, egészségben
és szeretetben gazdag karácsonyt és egy reményekkel teli, könnyebb és boldogabb új
esztendőt!
Jáki Réka felelős szerkesztő
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Kerek egy esztendő
Adómódosítás, útjavítások, megkezdődött a Homokbánya részleges takarítása
Tisztelt lakosok! Eltelt kerek egy esztendő,
ahogyan a mesékben mondják, s az idei év
utolsó tájékoztatójához érkeztünk.
És mint a mesékben, számos jó és – sajnos
– elhúzódó rossz is történt (és történik még
mindig) velünk. Itt van a COVID újra, és brutálisabban támad, mint tavasszal. Egyre több
a beteg környezetünkben is. Egészségünk
megóvása érdekében újabb korlátozó intézkedéseket hozott a kormány, és a ráckevei
operatív törzs döntése alapján a városban is a
sűrűn látogatott helyeken maszkhasználatot
írtunk elő csak a valóban nagyobb személyi
forgalmú idősávokra korlátozva a kötelezettséget, hogy minél kevesebb zavart okozzunk
a mindennapi életben. Sajnálatos változás az
is, hogy a rendkívüli helyzetre tekintettel elmaradnak az így november végén és decemberben jól megszokott és mindannyiunknak
nagy örömöt okozó városi rendezvények,
mint az adventi vásár, a nyugdíjas karácsony
s a karácsonyi városi ünnepség.

A veszélyhelyzet kihirdetése
más területen is érintette az
önkormányzat működését. A
döntések meghozatalára ezen
idő alatt a polgármester egy
személyben jogosult, de – akárcsak tavasszal – most is minden fontos kérdésben kikérem
a testület tagjainak előzetes
véleményét. Ilyen, részben online, részben – a létszámkorlátokra tekintettel tartott – személyes részvétellel lefolytatott
egyeztetésen döntöttünk több
kérdésről novemberben.
A legfontosabb és nehéz szívvel, hosszú egyeztetéseket, vitákat követően megszületett döntés az üdülőingatlanok adóját érinti. A súlyadó
elvonása miatt fellépő pénzügyi hiány legalább
részbeni pótlására a testület 250 Ft/m2 összeggel emelte a hétvégi házak után fizetendő adót.
A testület döntésénél fontos szempont volt,

Dolgoztak a munkagépek már a Homokbányában is
hogy az ingatlanadónak ez a szegmense 2012(!)
óta változatlan volt. Emlékeztetőül: a kormány
döntése értelmében mind 2019-ben, mind
2020-ban már nem az önkormányzatok rendelkeznek a gépjárművek után befizetett súlyadó
korábban itt maradó 40%-val, ami esetünkben
évente 33-35 millió forint hiányt okoz. További
havi 2,5-3,5 millió forint bevételkiesést idézett
elő már idén is, és okoz jövőre is az ingyenes parkolás kötelező bevezetése, és egyelőre kiszámíthatatlan az iparűzésiadó-befizetés mértékének
várható csökkenése a következő évben.
Enyhítettünk a településképi rendeletünkön:
ügyfélbarát, bürokráciacsökkentő intézkedéseket hoztunk. Egyszerűsödik a telekalakítási
eljárás, bizonyos területeken enyhül a korábbi
szigorú tetőforma és hajlásszög előírás. Ráckeve Város épített környezetének alakítása, illetve az építészeti örökségének védelme
szempontjából jelentős építészeti-műszaki
tervek szakszerűségének és magas színvonalának biztosítása, valamint a városkép esztétikus kialakításának elősegítése érdekében pedig szakemberekből álló tervtanácsot hozunk
létre. A zsűri feladata a kiemelt esetek (mint
Duna-parti fejlesztések, a történeti városmag,
műemléki környezet területén megvalósuló
jelentősebb beruházások) véleményezése lesz.
Téma volt egy, a Tankerülettől érkezett
megkeresés is. Eszerint a Tankerületnek
a közeljövőben lehetősége nyílik a RÁFÁI
energetikai felújítására, amelybe a tornatermet is bevonná. Ennek előfeltétele azonban a tornaterem átadása a Tankerület vagyonkezelésébe. A tornaterem elhanyagolt
állapota, valamint a város e tekintetben
korlátozott pályázati lehetőségei és anyagi
nehézségei miatt a testület fontolóra vette
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a kérés teljesítését, de döntés nem született,
mivel több kérdésünkre még nem kaptunk
megnyugtató választ.
Jó hír, hogy a korábban elnyert, „A leromlott
településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai felzárkóztatása” című pályázat
keretében megkezdtük a Homokbánya egyes
önkormányzati tulajdonú területeinek kitakarítását 11 millió forint értékben, amelyet követően térfigyelő kamerával és sorompókkal
látjuk el a munkálatokkal érintett környéket.
Ezzel egy időben újabb pályázatokat adtunk
be a terület további rendezésére.
Ugyancsak egy év végi hajrá keretében újabb
négy, esőzés idején katasztrofális állapotú útszakasz rendbe tételét kezdte meg Ráckeve Város Önkormányzata a héten. A munkálatok keretében a Gólya utcában 250, az Attila utcában
120, a Thököly utcában 190, a Vezér utcában
200 méter hosszan újul meg az út: az elázott
talaj helyére 15-20 cm durva töltőanyag, majd
5-10 cm finom szórás kerül, s a szükséges helyeken szikkasztó árok épül. A munkára, amely
a későbbiek során megkönnyíti az aszfaltozást,
a kivitelező két év garanciát vállal!
További örömhír, hogy a Felső-Homokhátsági Leader Egyesület elnöksége támogatja a Vadkacsa Szabadstrand és Kemping
további fejlesztésére beadott tervezetünket, ami lehetővé teszi, hogy a hamarosan
megjelenő pályázaton induljunk. Ennek
keretében a terület déli részén – egy hoszszú távú fejlesztés részeként, tekintettel az
elnyerhető összegre – egyelőre két korszerű
faházat, lakókocsihoz szükséges kiállást, és
kerékpár-tárolókat építenénk.
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról
Az elnökség ugyancsak támogatta az Ács
Károly Művelődési Központ mellett épülő
horgászati kiállítóhely további fejlesztési
elképzeléseit, így az üzemeltető alapítvány
is benyújthatja majd pályázatát.
Most pedig – a szerkesztő kifejezett kérésére – egy személyes bekezdés. Mint a városban sokan tudják, hosszú, egy hónapos
betegség után tértem vissza a munkába. A
COVID-19 többnyire csak hőemelkedéssel,
néha lázzal, az ízérzékelés vesztésével, egyre erősödő köhögéssel és aluszékonysággal
jelentkezett nálam. Kórházba kilenc nap
után kerültem, ekkor már kiterjedt, kétoldali tüdőgyulladásom volt. Nem volt könynyű időszak, még úgy sem, hogy a tüneteim

2020. december
kevésbé voltak rosszak, mint a vizsgálatok
eredményei. Szerencsére jó kezekben voltam: a László kórház szakemberei a rengeteg munka ellenére is alaposan (és kedvesen, figyelmesen) ápoltak engem is, de így
is két hét után hagyhattam csak el a kórházat, amit még egy hetes itthoni lábadozás
követett. Mint tudjuk, nem mindenki ilyen
szerencsés. Talán nem árt tudni: mindez
úgy következett be, hogy sportolok, ilyenkor már vitaminokat szedek, és semmilyen
krónikus betegségem nincs. Ezért nyomatékosan ajánlom önöknek, hogy vigyázzanak
magukra, vegyék komolyan a járványt! A
betegség erőssége állítólag leginkább azon
múlik, ki mekkora dózist kap a fertőzésből.
A maguk (és mások!) védelme érdekében

A Ráckevei Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
A COVID-19 koronavírus járvány II. hulláma
kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel
mindannyiunk egészségének a megóvása
érdekében az ügyfélfogadásunkat 2020. október 5. napjával az alábbiak szerint módosítjuk:
• Személyes ügyfélfogadás telefonon előre
egyeztetett időpontban történik.
• Kérjük, hogy ügyeiket a hivatalban telefonon történő tájékozódással, postai küldemény vagy elektronikus megkeresés
útján intézzék.
• A beadványok személyes benyújtására a
polgármesteri hivatal főbejáratánál elhelyezett „postaláda” szolgál.

Telefonos és email elérhetőségek:
http://www.rackeve.hu/polgarmesteri-hivatal/
elerhetosegek.html
Elektronikus ügyintézéshez használható cím:
Rövid név: RKEVEONK; KRID: 755229375
A biztonságos kézbesítési cím a központi
ügyfélkapun keresztül érhető el.
Postai címünk:
Ráckevei Polgármesteri Hivatal 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Megértésüket, és együttműködésüket köszönjük!
Fenti intézkedés visszavonásig érvényes.
dr. Jambrik Anna
Ráckeve Város Jegyzője

Eladó önkormányzati lakás

a szükséges esetekben viseljenek maszkot,
mert nem tudhatják, kitől és mikor fertőződnek meg és mennyire, illetve nem vírushordozók-e már, amivel mások egészségét,
esetleg életét veszélyeztetik.
Végezetül engedjék meg, hogy a barátságtalan, emberpróbáló körülményekhez képest
békés és szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kívánjak mindannyiójuknak! Higgyünk benne, hogy mint a mesében, a végén úgyis a jó győz.
Vigyázzanak magukra és másokra!
Vereckei Zoltán
polgámester

Álláshirdetés
A Ráckevei Polgármesteri Hivatal
műszaki ügyintézőt keres, a pályázati felhívás a város honlapján,
facebookján, és a www.kozigallas.
gov.hu internetes oldalon olvasható.
Pályázat benyújtási határideje: 2021.
január 15.
Ráckeve Város Önkormányzata Ráckeve Város Intézményi Gazdasági
Iroda (VIGI) intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására
pályázati felhívást tett közzé, mely
a város honlapján, facebookján, és a
KSZK honlapján oldalon olvasható.
Pályázat benyújtási határideje: 2021.
január 4.
Ráckevei Polgármesteri Hivatal

Hirdetmény

Ráckeve Város Önkormányzata értékesíti a
tulajdonában lévő alábbi ingatlant: Ráckeve,
Szent István tér 3. sz. 3. emelet 27. ajtó, (Hrsz.:
444/1/A/30) társasházi lakás megnevezésű ingatlant. A lakás összesen 48 m2 alapterületű,
eladási ár: 15.000.000,-Ft.

emeletén. A szintek zárt lépcsőházon keresztül érhetők el, ahonnan nyitott oldalfolyosóról nyílnak a lakások. A lakás 48 m2
alapterületű. Helyiségei: közlekedő, konyha-étkező, kamra, wc, fürdőszoba, nappali,
hálószoba.
Az értékesítéssel kapcsolatban érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján
az alábbi elérhetőségeken, tel: 06/24-523-344,
345 vagy muszak@rackeve.hu

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a
2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmeket elbírálta.
A megadott határidőre 18 db „A” típusú
és 1 db „B” típusú pályázat érkezett be.
Ráckeve Város Önkormányzata mind a
19 pályázót támogatja. A nyertes pályázók 10 hónapon keresztül havi 10.000,Ft ösztöndíjban részesülnek az Önkormányzat részéről.

A lakás Ráckeve központjában található a
Szent István tér 3. szám alatti társasház 3.

Molnár Józsefné
Műszaki Iroda

Polgári Béláné sk.
EÜSZB elnöke

Továbbra is eladó önkormányzati ingatlan (lakás) – Ráckeve, Szent István tér 3. sz. 3. emelet
27. ajtó – Társasházi lakás.
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Aktuális szabályok a járványhelyzetben
A Ráckevei Operatív Törzs tájékoztatója
A Kormány 478/2020.(XI.3.) rendeletével az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. november
4. napjával veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A veszélyhelyzetben a helyi önkormányzatok
működése a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat) 46. § (4) bekezdése szerint folytatódik tovább, mely alapján települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A fentiek alapján, illetve a veszélyhelyzet
kihirdetését követően kibocsátott kormányrendeletekben kapott felhatalmazások alapján az alábbi helyi intézkedések
születtek a maszkviselés szabályaira.
2020. november 6. napjával újból bevezetésre került a tavaszi veszélyhelyzet mintájára a ráckevei „Csónakos” piac kizárólag
maszkban történő látogatása (31/2020.
(XI.06.) polgármesteri rendelet), mely a
piac minden résztvevői számára (kereskedők, piacfelügyelők, vásárló stb.) kötelező.
2020. november 11. napjával Ráckeve belterületén elhelyezkedő közterületeken és
nyilvános helyeken való maszkviselés helyi szabályai léptek életbe (32/2020.(XI.11.)
polgármesteri rendelet) így különösen
a) Közterületeken:
aa) Ráckeve Kossuth Lajos utcán az Árpád
hídtól a Ráckevei Polgármesteri Hivatalig
terjedő szakaszán piacnapokon (szerda,
szombat) 6.00-14.00 óra között,
ab) Ráckevei Polgármesteri Hivatal, Ráckevei Szakrendelő Intézet 100 m-es körzetében hétköznapokon,
ac) Oktatási, nevelési intézmények – kivéve
Ráckeve Ady Endre Gimnázium előtti terület – 100 m-es körzetében hétköznapokon
6.30-8.00 óra és 13.30.-17.00 óra között.
ad) Játszóterek, „Csüggedő” területén található kondicionáló és sport parkok területén
a hét minden napján,
b) Nyilvános helyeken:
ba) Ráckeve Vadkacsa Szabadstrand és
Kemping területén található játszótéren
és kondicionáló parkban a hét minden
napján,

bb) Tömegközlekedési váróhelyek területén a hét minden napján kötelező a
maszkviselés.
A maszkviselés szabályainak betartását a
Ráckevei Közterület-Felügyelet, a Ráckevei
Polgárőr Egyesület és a Ráckevei Rendőrkapitányság folyamatosan ellenőrzi. Aki az
előírásokat nem tartja be, azok ellen helyszíni bírság kerül kiszabásra, melynek mértéke 5.000,-Ft-tól 50.000,-Ft-ig terjed.
Az idősek segítésére, házi karantéban
lévők segítésére ismételten bevonásra kerültek a Család- és Gyermekjóléti Központ
munkatársai. A központ 06-24-513-241-es,
vagy a 06-70-337-9879-es telefonszámon
fogadja azon kéréseket, mellyel azon otthon tartózkodó vagy karanténba került
ráckevei lakosok, akik egyedülállóak, és
egyéb segítség híján magukról gondoskodni nehezen tudnak, segítséget igényelhetnek. A kérés keretében lehetőség van
a mindennapos megélhetéshez szükség
bevásárlás, gyógyszerkiváltás lebonyolítására.
Az operatív törzs ügyeleti szolgálata újból elindult. A segítő szolgálat a 06/30885-7595 telefonszámon 8.00 órától 20.00
óráig mindennap elérhető. A szolgálatot
ellátó polgármesteri hivatal dolgozói a vírushelyzettel kapcsolatos általános és helyi
tájékoztatást adnak.
Kulturális intézményeink a 484/2020.
(XI.10.) Kormányrendelet alapján 2020.
november 11. napjával bezártak. Így az Ács
Károly Művelődési Központ, Skarica Máté
Város Könyvtár és az Árpád Múzeum nem
látogatható. Ugyanezen rendelet előírásait betartva a város ez évben még hátra volt
rendezvényei lemondásra kerültek.

Nevelési intézményeink, Gólyafészek Bölcsőde és a Szivárvány Óvoda fogadja a gyerekeket.
Prevenciós lépésként javasolt azon gyermekek
ebéd után történő elvitele, akiknek szülei otthon tartózkodnak, illetve akik meg tudják oldani az intézményen kívüli délutáni gyermekfelügyeletet. Ezen intézményben dolgozók,
valamint a szociális intézményekben, oktatási
intézményekben, és az egészségügyi, illetve az
egészségügyben dolgozók rendszeres szűrése
az 509/2020.(XI.19.) Kormányrendelet alapján
megkezdődött.
Család- és Gyermekjóléti Központ feladatellátása zavartanul működik. A nappali ellátás
telephelyei nyitva állnak. Szakfeladataik körében elvégzik a házi segítségnyújtást, illetve a
szociális étkezést.
Városi Konyha a veszélyhelyzet alatt változatlan feltételekkel működik, biztosítva
ezzel a közétkeztetést a városban. A városi konyha látja el az intézményi – kivéve a
bölcsődét, ahol saját konyha üzemel – és
szociális étkeztetést.
Az önkormányzat fenntartásában lévő
RÁFÁI tornatermét tanítási időn kívül
csakis a versenyszerűen sportolók vehetik
igénybe.
Ráckevei Polgármesteri Hivatalban megelőző intézkedésként az ügyfélfogadás
rendje módosult. Személyes ügyfélfogadás
indokolt esetben, telefonon előre egyeztetett időpontban történik.
A fenti helyi szabályozások, intézkedések
célja, hogy lassítsa a koronavírus terjedését,
azok Ráckeve lakosai egészségének és életének megóvása érdekében váltak szükségessé. Kérjük azok betartást!
Ráckevei Operatív Törzs
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Legújabb intézkedések
Vásárlási idősáv bevezetése
A Kormány a 513/2020.(XI.23.) számú rendeletével az alábbiak alapján az időskorúakra vonatkozó új védelmi intézkedéssel
egészítette ki a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második
üteméről szóló a 484/2020.(XI.10.) számú
rendeletét:
Minden hétköznap (hétfőtől-péntekig) 9.00
óra és 11.00 óra között, illetve hétvégén
(szombaton és vasárnap) 8.00 óra és 10.00
óra között idősek vásárlási sávja került felállításra, mely időintervallumban csak 65
év felettiek léphetnek be az élelmiszerüzletekbe, a drogériákba (illatszert, drogériai
terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut
és higiéniai papírterméket árusító üzlet) és
a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletbe (gyógyszertár).
Az élelmiszerüzletben, a drogériában és a
gyógyszertárban az idősek a védett vásárlási idősávon kívüli időszakban is szabadon
vásárolhatnak.
Az intézkedés 2020. november 24. napjától
hatályos.

Az időseket arra kérjük, hogy vigyázzanak magukra, kerüljék a zsúfolt, zárt tereket.
A bevásárláshoz lehetőleg kérjék hozzátartozójuk segítségét, vagy a ráckevei Család-

és Gyermekjóléti Központ munkatársainak
segítségét (telefonszám: a 06/24-513-241es, vagy a 06/70-33-79-879-es).
Ráckevei Operatív Törzs

S.O.S! – „Mentsétek meg lelkeinket!”
Lelkisegély-szolgálat
A lelkisegély szolgálatokat eredetileg az öngyilkosságok megelőzése érdekében hívta
életre a társadalom. A DélUtán Alapítvány
valamennyi tevékenysége ezt az alapcélt
szolgálja közvetlenül vagy közvetve.
Több mint húsz éve nyújtunk ingyenes telefonos lelkisegélyt idős embereknek. A szolgálat anonim, az ország minden pontjáról
minden nap elérhető. Munkatársaink mind
önkéntesek. Támaszadó tevékenységünket
hetente egyszer orvosi konzultációval is kiegészítjük.
A telefonálók alsó korhatárát korábban 60
évben határoztuk meg. Felismerve, hogy az
emberek már sokkal hamarabb megtapasztalják az idősödés hátrányait, 40 évre csökkentettük a telefonálási kor alsó határát,
de chaten és e-mailben a 18 év felettieket is
fogadjuk.
Ingyenes társ- és társaságkereső oldalt (tarsaster.hu) is működtetünk 40 éven felüliek
és nagykorú fogyatékkal élő emberek szá-

mára. Ezt az oldalt, és szolgálatunk általános weboldalát (delutan.hu) akadálymentesítettük.

ják szolgálatunkat, a DélUtán napjainkig 12
alkalommal képezett új önkénteseket.
A DélUtán 2006-ban munkájáért elnyerte az Év Civil Szervezete címet, 2010-ben a
szociális innovációért díjazott bennünket
az osztrák SozialMarie Alapítvány.
Európában egyedül Nagy-Britanniában
működik egy, a mienkhez hasonló, az idősekre fókuszáló telefonos lelkisegély-szolgálat.

A nálunk dolgozó önkéntesek szakmai
kompetenciáját csoportos esetmegbeszélők
és egyéni mentorálások tartják karban. A
megterhelő támaszadó beszélgetések olykor mégis megtizedelik önkénteseink csapatát. Azok helyére, akik kiégnek és elhagy-

Támaszadó beszélgetések:
• telefonon a 40 éven felülieknek a 06-80200-866 telefonszámon mindennap 18
és 21 óra között,
• chaten 18 év fölött (https://delutan.hu/
hu/chat-18-eves-kortol),
• e-mailben 18 év fölött (delutan@delutan.hu).
Horgas Judit
DélUtán Alapítvány
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Fényben ragyogjanak ablakaink!
Világító adventi kalendárium
Kedves ráckevei városlakók! Egy csodás kezdeményezést indítunk útjára az idei évben.
Máshogyan készülünk talán erre a karácsonyra most, mégis igyekszünk örömet okozni
egymásnak, és talán jobban, mint valaha, hisz
az együtt ünneplés, a közös gyertyagyújtás,
színpadi produkciók és vásár is elmarad. De
miért ne tehetnénk ezt az ünnepet szebbé,
varázslatosabbá együtt, mindenki a maga kis
csodájával?
A méltán népszerű, több éve hagyományt teremtő országos kezdeményezéshez idén Ráckeve is csatlakozott. Játékot indítunk, mely játékon már közel 100 magyarországi település
vesz részt. VILÁGÍTÓ ADVENTI KALENDÁRIUM-ot nyitunk, az apró, pici, titkot rejtő ablakokat élővé varázsoljuk és egy olyan láncot
indítunk el, melybe reményeink szerint sokan
be fognak kapcsolódni. A játék lényege, hogy
december elsejétől minden nap más-más helyi lakos díszíti ki, és világítja ki az ablakát az
aznapi adventi számmal.
Ahogy közeleg december 24., úgy egyre díszesebb lesz szerte a város. Azt, hogy melyik nap hol csillan fel a kidíszített ablak
egy térképen követheti nyomon a facebook
eseménynél mindenki. A térkép alapján egy
késő délutáni séta során minden nap megkeresheti az újabb világító kalendáriumi
ablakot! Ha pedig elküldi – akár „ablak-tulajdonosként”, akár sétáló felfedezőként – az

ablak fotóját, akkor azt közzétesszük, hogy a
látványban mindenki gyönyörködhessen!
A játék menete: a városlakók közül bárki jelentkezhet a játékra! Aki szeretné feldíszített
ablakát a ráckevei világító kalendáriumban

A térképen utcákat jelölünk, a szemfüles
kalendárium vadászok pedig ha ügyesek, lefülelhetik a feldíszített ablakot és már küldhetik is a fotót. A világító ablakok legyenek
díszei Ráckeve városának, kérjük december

viszontlátni, december 7-ig írja meg jelentkezését a keveegyesulet@gmail.com email címre,
lakcíme megjelölésével vagy a KEVE Egyesület facebook oldalán messenger üzenetben!
Mi válaszként megadjuk a titkos kalendáriumi sorszámát, melyet minden nap sorsolunk
minden jelentkező esetében.
Ha elfogytak a napok, újra sorsolunk, így
akár többen is díszíthetik ugyanazt a napot.

24-ig (vagy akár tovább) hagyják meg annak
kivilágítását és díszítését. Köszönjük! Várjuk
a jelentkezéseket, hogy az adventi készülődésben minden nap teljen izgalommal, gyermekek, családok és mindenki számára hozzon csodát ez az esemény!
Varga Viktória
alpolgármester

Új járdán sétálhatunk az Eötvös utcában

Bizonyára senki figyelmét nem kerülték el az
Eötvös utcai munkálatok, hiszen némi kellemetlenséggel is jártak az erre közlekedők részéről, de a lakosság ívóvíz ellátása érdekében

zajlott a „Ráckeve ívóvíz minőség javító projekt”. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött a város főépítészével egyeztetve, hogy ha már úgyis feltörésre

kerültek a régi, kopott betonjárdák, helyette
egy igényesebb, a történelmi belvároshoz jobban illő térkőburkolaton közlekedhessenek a
gyalogosok.
A város vezetésének további tervei között szerepel pályázati források bevonásával, pénzügyi
források függvényében a másik oldalon lévő
járda kicserélése is, valamint hogy Ráckeve belvárosát fokozatosan szépítve ezt az igényesebb
térkőburkolatot kapják majd a közterületek.
Jelenleg az Eötvös utcai szerződéses munkák
készültségi foka 90%, a munkák megfelelő
minőségben, határidőben, késedelem nélkül
haladnak. Az Eötvös-Petőfi utca kereszteződés
szintén a főépítésszel egyeztetett módon kerül
majd kivitelezésre.
Polgármesteri Hivatal, Műszaki Iroda
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Fejlesztések lakosaink érdekében
A RÁVÜSZ Kft beszámolója
2020. október 27-én a RÁVÜSZ Kft befejezte a
Ráckevei Mentőállomás betonozás-felújítási munkálatait. Az elvégzett munkálatok során a Móricz Zsigmond utcai kapu kijárat, valamint az 1-es, 2-es garázskapuk előtti elavult
betonozott terület új vasbeton szerkezetet
kapott. Az OMSZ által megrendelt munkát a
Kft határidőn belül elvégezte. Szabó István az
OMSZ Építészet és Ingatlan üzemeltetési osztály okleveles építőmérnök létesítményfelelőse az átadás-átvételkor az elvégzett munkát
kitűnőre értékelte és kifejezte az OMSZ azon
szándékát, hogy a jövőben a Ráckevei Mentőállomás további tervezett felújítási munkálataival szeretné megbízni a RÁVÜSZ Kft-t.
A RÁVÜSZ Kft az alábbi utcákban megkezdte a
szikkasztó árkok ásását, a meglévők karbantartását: Május 1. Galamb sarok, Tárogató u.,
Széchényi 89/a, Selyem u., Arany János u., Kossuth u. HÉV állomás-Tókert sor között, Klapka
u., Marossy u., Damjanich u., Virág u., Nyár u.,
Kőrisfa u, Gesztenyefa u., Gólya u., Gólya játszótér, Juharfa u., Kurta köz, Fecske u., Szt János tér,
Vörösmarty út, Szt Vendel, Attila u., Győző u.
A globális csapadékvíz-elvezetés problémát
nyilvánvalóan nem oldja meg egy 10 m hosz-

A mentőállomás megújult bejárata
szú szikkasztó árok kiásása, de reméljük, hogy
a lokális problémára ez is megoldást jelent.
Kivétel ez alól a Széchenyi utca 89/a, ahol egy
komolyabb beruházással, műszaki kialakítással lehet csak elvezetni a csapadékvizet.
Októberben három játszótér időszakos engedélye lejárt, ezért az alábbi köztéri játszótereket
a RÁVÜSZ Kft lezárta : Becsei úti, Vadkacsa szabadstrand és az Október úti köztéri játszótér.
A SZAMEI Kft Független Minőség-ellenőrző
Mérnöki Iroda elvégezte a lezárt játszóterek
előzetes állapotfelmérését, s a megküldött

FOTÓ: RÁVÜSZ KFT
jegyzőkönyv alapján a feltárt hiányosságok,
hibák javítása, az elavult részek cseréje, a kiegészítő biztonsági eszközök beszerzése és
kiépítése folyamatban van. A 78/2003. GKM
rendelkezése alapján a játszóterek minősítése már nem 4 év, hanem 3 évre módosult.
Amint a lezárt játszóterek megkapják az új
minősítést, ismét megnyitásra kerülnek.
Kérjük a tisztelt lakosság megértését és türelmét.
RÁVÜSZ Kft

Ráckeve Német
Nemzetiségi Önkormányzat Tájékoztatója
Sajnos, a koronavírus miatt nem volt
lehetőségünk, hogy sok programot szervezzünk. Viszont nyáron, amikor enyhült egy kicsit a vírushelyzet, sikerült
a Lohr Kapelle fúvós zenekarunknak a
Horgásztanya Vendéglőben két fellépését finanszíroznunk.
Ezenkívül tudtuk még az Ady Endre Gimnáziumot és a Ráckevei Árpád Fejedelem
Általános Iskolát támogatni. A gimnáziumnak a nyelvi labor további fejlesztését
segítettük és az Árpád Fejedelem Általános Iskolát abban, hogy tudjanak eszközöket beszerezni a német nyelvoktatáshoz, tanításhoz.
Reméljük, hogy jövőre több lehetőségünk
lesz. Vigyázzanak magukra és egymásra!
Kapocsi Karin
Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Oktatás-nevelés
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Múltidézés, hagyományőrzés
Dunai sváb nap a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban
Ma iskolánk egyik tanulója azt mondta,
„bekerülünk a történelembe”, lehet, igaza
van, egy különleges esztendőt és tanévet
jegyezhetnek le a történészek. A szorgos
mindennapi munka és ima mellett nem
sok mindenre van lehetőség. Ennek ellenére, a végzőseink csodás napsütésben
kapták meg szalagjaikat és november első
hetében még egy programra nyílt lehetőség.
Dunai sváb emléknapot tartottunk intézményünkben. Iskolánk tanulóinak névsorát olvasva sok német eredetű név tűnik
fel. Számtalanszor elhangzik, hogy Ráckeve
mellett a környék települései is svábok által
lakottak voltak, vagy azok maradtak. De vajon tudunk-e eleget felmenőinkről? Azokról
az emberekről, akiknek köszönhetően a falvak utcáit róhatjuk?
Gimnáziumunk német munkaközösségének régóta dédelgetett terve, hogy egy ilyen
rendhagyó napot rendezzünk. S idén, bár
szerény keretek közt, de megrendeztük első
dunai sváb napunkat.
Idén a svábok történetével ismerkedhettek meg a tanulók német nyelven, és egy
quiz segítségével az olvasottakat feldolgozhatták. A fiatalabb generáció számára
kollégáinkkal elmeséltük a große Schwabenzüge (nagy sváb bevándorlások) állomásait.
A császári és földesúri toborzókról hallhattak, akik a szabad megművelhető
földek és egy jobb élet reményével kecsegtették a bátor kalandorokat. Az ulmi
skatulyák (Ulmer Schachtel) utazóinak
viszontagságos útját követhettük végig a
Dunán egészen Bécsig, ahová már megtörten és pénz nélkül érkeztek. Majd a
szekereken töltött hetek megpróbáltatásairól, s arról, milyen érzés lehetett látni
a magyar pusztát, a délibábot.

Der erste hat den Tod, der zweite die
Not, der dritte das Brot!
Az elsőnek a halál, a másodiknak
a nélkülözés, a harmadiknak a kenyér!
Így lehetne összefoglalni az első nemzedékek harcát az új hazában, ahol végül
tényleg otthonra leltek. Majd méltatlan

Sváb kiállítás a gimnázium aulájában
módon háborús bűnösnek kiáltattak ki,
és lettek Málenkij-robotra hurcolva, majd
pedig az otthonukból elűzve Németországba. S akik itt maradtak? Magyarok
vagy svábok? Emberek, akik köztünk élnek, akik megélték a történelmet.
Ők is bekerülnek a történelembe, ahogy
mi is bekerülhetünk, az online oktatással.
De szerintem a betelepülők bátorsága,
szorgalma az, amire emlékezzünk. S legyenek példák a mai generáció számára.
Tisztességes munkájukkal, takarékosságukkal és kitartásukkal.
A tárlat következő állomása egy kis kiállítás lett a svábok hétköznapi tárgyaiból.
A tárgyak a gasztronómia világába kalauzolták el a nézelődőket. Láthattak hólabda-, tarkedli-, vagy éppen kuglófformát is.
Volt, akinek a sparhelt is újdonság volt, és
persze a gyönyörű kézzel hímzett falvédő
a sparhelt fölé. De nem csak beszéltünk az
ételekről és a svábok takarékos és igencsak
katonás menetrendhez kötött ételeiről, de
még egy kis ízelítőt is kaptak a tanulók:
Schobel-féle sváb kiflit (szigetbecsei recept) és babos pogácsát.
A kiállításunk utolsó állomása egy kis
könyvtár lett, ahol olyan művekbe lapozhattak bele a tanulók, melyeket svábok írtak, avagy róluk szólnak. Szakkönyvek és
szépirodalmi alkotások is helyet kaptak itt.
Bízva abban, hogy felkeltik a tanulók érdeklődését a téma iránt.

FOTÓ: KISS ERIKA
S hogy néhányat a kedves olvasók figyelmébe ajánljak:
Kiss Marianna: Wetsch a mi Szigetbecsénk;
Adam Müller-Guttembrunn: A svábok bejövetele;
Silingi Terézia: Ómama nyaklánca;
Bodrogi László – Szále László: Visszaszököttek.
Rendhagyó napunkon két szünetben vállalkozó kedvű diákjaink mondtak sváb
prózát Huszák Réka és Schneider Borka
(10.a), valamint Hegyes Zalán és Juhász
Gergő (12.a) sváb verset. Az irodalmi német nyelvhez képest nyelvtörőnek hangzó művekkel a tanulók a sváb felmenők
előtt tisztelegtek. Hegyes Zalán verse, bár
kiejtésében könnyűnek hangzott, mondanivalójával sokunkat meghatott, hisz egy
kitelepített sváb verse volt az igazi hazáról
(Heimat).
Ennek a napnak a megvalósulásáért szeretnénk köszönetet mondani a Ráckevei
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak
(aki évek óta támogatja tanulóink nyelvtanulását), a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és Lerner Máriának,
a Szigetújfalui Német Nemzetiség Néptáncegyüttesnek, valamint a gimnázium
német munkaközösségének.
Kiss Erika tanár
Ráckevei Ady Endre Gimnázium
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Önkormányzat

Mit? Hol? Hogyan? Kitől?
Városi kommunikációs útmutató

Közmű szolgáltatók

Polgármesteri hivatal

2020. december

Önkormányzat

2020. december

Tisztelt lakosság!
Sokszor tapasztaljuk, hogy tanácstalanok
abban, hogy kihez és milyen ügyekben fordulhatnak. Így egy városi kommunikációt
útmutatót készítettünk, melyet ki is vághatnak és magukkal vihetnek bárhová.

Polgármesteri hivatal

Igyekeztünk példákon keresztül szemléltetni az ügyfajtákat, azonban ezt a teljesség
igénye nélkül tudtuk csak megtenni.
A következő lapszámokban igyekszünk folytatni az információs ábrákat, például a járási
hivatal által ellátott feladatok ismertetésével.
Képviselőinket is keressék bizalommal,
állnak rendelkezésükre. A decemberi
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számban térképen tüntetjük fel az önkormányzati képviselők körzeteit, hogy
minden ráckevei lakhelye alapján is
megtalálhassa, hogy kihez tartozik.
Reméljük segíteni tudunk Önöknek ezekkel az ábrákkal a jövőt illetően.
Varga Viktória
alpolgármester
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Alkottak, rajzoltak kicsik és nagyok
Kiállítások az Ács Károly Művelődési Központban
Az Ács Károly Művelődési Központ kiállító
tereiben több kiállítás is megrendezésre került novemberben.
A Nemzeti Összetartozás évében, a trianoni
békeszerződés aláírásának 100. évfordulója
alkalmából rajzpályázatot hirdettünk gyerekek számára Trianon 2020 „Nyitott szívvel”
címmel. Mit jelent számotokra a haza? A lakóhelyet, az otthont, az anyanyelvet, a földet, a
hegyvidéket, a síkságot, a folyóinkat, gyönyörű
tájainkat...? Mitől dobban meg a szíved?

A kiállított alkotások

FOTÓ: ÁKMK

Pályázatunkra postán érkeztek alkotások
a „Kreatív gézengúzok” csapatától, akik a
Komlói EGYMI Pécsváradi Tagintézményének diákjai. Tanulásban- és értelmileg akadályozott fiatalok, akik az általános iskola
befejezése után speciális szakiskolai illetve
készségfejlesztő tagozaton folytatják tanulmányaikat. Tanórákon és szakköri foglalkozásokon készítették el rajzaikat. Bayer
Zoltánné gyógypedagógus, szakkörvezető
céljának tekinti, hogy ezek a sérült gyerekek képességeiknek megfelelően nyitottak
legyenek a történelmünk, hagyományaink
iránt.
Kreatív Gézengúzok: Albert Alexandra, Balogh Ferenc, Bogdán Éva, Csokonai Zsolt
Erik, Dékány-Szabó Eszter, Dingó Lúcia,
Farkas Ferenc, Farkas József, Gáll Dorina,
Gáspár Richárd, Gáspár Tamara, Heilmann
Klaudia, Horváth István, Horváth Kristóf,
Horváth Krisztián, Kerekes Réka, Marton
Krisztofer, Orsós Cintia, Orsós Márió, Orsós
Szabrina, Palkó Patrícia, Pál Georgina, Peterke Máté, Rónai Krisztina, Sallai Zoltán, Sipos
Róbert, Tóth Barbara, Tóth Evelin, Tóth Ivett.
A Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola diákja Gulyás

Panna Ilona is készített egy alkotást felhívásunkra.
Köszönjük mindnyájuk lelkes, alapos munkáját!
A nyári szünetben Ráckeve Város Önkormányzata rajzpályázatot hirdetett gyerekeknek a Vadkacsa Szabadstrandon „Nyári
strandélményeim” címmel. Ezek a munkák is bemutatásra kerültek.
A IV. Mini Tökölő Fesztivál keretén belül
„Tökös” kézműves pályázatot hirdettünk,
ami online formában valósult meg. A pályaművekről készült fotókat email címünkre
kellett továbbítani, a beérkezett alkotásokból színháztermünkben kiállítás készült.
„…Virágozzék száz virág…” címmel az
Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesülete hozott létre egy tárlatot az
Ács Károly Művelődési Központban.

Mi lenne, ha aludnál,
És amíg alszol,
Álmodnál,
És mi lenne, ha
Álmodban a
Mennyországba eljutnál,
S ott tépnél egy szál virágot,
Különös, csodás virágot,
És mi lenne, ha
Felébredve,
Ott lenne épp a kezedbe’?
Mondd, mi lenne akkor?
Samuel Taylor Coleridge
Mertl Attila, az egyesület elnöke összegezése:
„Az Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesülete minden évben szervez egy olyan
kiállítást, melyben mindenki a saját technikájával, kifejezésmódjával hoz létre alkotásokat egy
meghatározott témához. Év elején a közös témaválasztás során az ötletekből a legtöbb szavazatot kapott téma kerül kidolgozásra. Volt már
többek között a zenével, városunkkal, tánccal,
kedvenc verssel, időskorral kapcsolatos tárlat.
Idén a virág körül forogtak a gondolatok. A virág
alapvetően kedvelt témája a képzőművészetnek,
hiszen formájában kicsiben megfigyelhetjük a
természet működését és szabályszerűségeit, har-

monikus színei pedig eleve festői témává teszik
őket. Nem utolsó sorban pedig az egyik legősibb
jelképe a születés csodájának, újjászületésnek,
férfinak, nőnek, szerelemnek, egyszóval magának az életnek. Hiánya, vagy hervadása pedig
az élet megszűnésének.
A kiállító alkotók saját gondolatviláguk, kifejezésmódjuk alapján ragadták meg a témát. A
fotósok (Darabont Mária és Lakatos Zsuzsanna) a virág szirmaiban fellelhető arányrendszert emelték ki képeiken. Természetesen nem
kerülhették meg (és nem is akarták) az ezzel
együttjáró festőiséget, forma és színritmust.
Kakuk Pál faragásain és Diósi Ildikó hímzésén a népművészet formavilágát idézte meg.
Mertl Attila is a népi virágmotívumok formai
harmóniáját gondolta tovább. Holczhauser
Zsuzsanna kis festményei elégikus gondolatokat fogalmaznak meg: vízió egy olyan világról,
ahol már a virágok is színüket vesztik, mintegy
utolsó áldozataiként az ember ön-és természetpusztító tevékenységének. Sándor Mária ezzel
szemben a szépséget, a színeket ünnepli „virágportréin”. Fábián Péter szecessziós hangulatot
varázsol elénk színes ólomüvegeivel, az üvegen
átszűrődő színes fénynyalábokkal hozva elénk
a tavaszt. Nemes Ferenc a kemény kőben ragadta meg a forma lágyságát. Vésett, faragott
virágai mégsem tűnnek fosszíliáknak, szinte
érezzük az élet lüktetését felszínük alatt. Mayer
Ferenc barokkos virágai tobzódnak a színekben és a formákban. Dévényi János Géza realisztikus stílusába is csaltak a virágok egy kis
varázslatot. Kis virágán a színes fények mesés
hangulatot hoznak létre. T. Németh Gabriella
metszetein a harmonikus vonalvezetés ad ringató ritmust. Kiss Annamária a kollektív magány érzését fogalmazza meg a rohanó (szinte
barlangrajzos hatású) „vadászok” között magányosan álló, magát felkínáló, de senki által
észre nem vett virág alakjával.
Egy téma, mégis mennyi gondolat, mennyi érzés, mennyi megfogalmazás. Mindahány alkotó egy-egy külön nyelv, mégis valamennyit
megértjük, hiszen a művészet ősibb nyelveknél,
nemzeteknél, kultúráknál, ideológiáknál, a lelkünk mélyén élő közös ős-nyelvet pendíti meg.”
Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a
tárlatokról készült felvételek megtekinthetők honlapunkon és facebook felületünkön. Minden kedves alkotónak köszönjük a
munkáját!
Szabó Gertrúd igazgató
Ács Károly Művelődési Központ
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„Fénylik, mint Salamon töke!”
IV. Mini Tökölő Fesztivál
2020. november 7-én, szombaton 14 órától került megrendezésre a IV. Mini Tökölő
Fesztivál az Ács Károly Művelődési Központban. A program a „Tökös” online pályázatunk
eredményhirdetésével és az alkotásokból készült kiállítás megnyitójával kezdődött.
A töklámpás faragást leggyakrabban az amerikai Halloween ünnepéhez kötik, pedig Magyarországon is régi hagyomány.

Az első erről szóló történet, egészen Salamon királyunk idejébe
nyúlik vissza, aki trónviszályban
állt unokatestvérével Gézával,
illetve annak halála után Lászlóval. 1081-ben Salamon elismerte
Lászlót, mint magyar királyt,cserébe megtarthatta királyi címét,
azonban a királyi udvarban is
terveket szőtt a trón visszaszerzésére. László ezt megtudta és
biztonsági okból a visegrádi vár
tornyába záratta. Az őröknek
parancsba adták, hogy éjszaka
töklámpásokkal világítsák ki a
tornyot, hogy mindig szemmel
tarthassák a rabot. A lámpások
így a Dunán közlekedő hajósoknak is támpontul szolgáltak.
Innen ered a mondás: „Fénylik,
mint Salamon töke!”
Egy hiedelem szerint október utolsó napján a
legvékonyabb a választóvonal az élők és a holtak világa között. Az elkárhozott lelkek addig
barangolnak, amíg meg nem találják egykori
lakhelyüket és megpróbálnak visszatérni az élők
világába. Már a kelták is védekeztek ez ellen. Október 31-én miután betakarították a termést és
elraktározták télre, megkezdődött a mulatság.
Szellemnek öltözve parádéztak az utcákon, hogy
a Gonoszt megzavarják és végleg elűzhessék.
Az úgynevezett Jack-lámpa kettős célt szolgált. Egyrészt távol tartotta a gonosz szel-

Őszi hangulat a művelődési központban
lemeket, másrészt a halottak szellemeinek
világított, hogy hazatalálhassanak.
Jack, a monda szerint egy részeges, de tréfás
és leleményes kovács volt. Még az ördögöt is
megviccelte, mikor az eljött érte, felzavarta
egy fa tetejére és keresztet rajzolt a fa törzsére, amitől az ördög nem tudott lejönni onnan.
Csak akkor engedte le, amikor az ördög megígérte neki, hogy nem kísérti őt többé. Mikor
Jack meghalt, a mennyországba nem engedték be züllött élete miatt, de az ördög sem
akarta fogadni, mert haragudott rá. Ennek ellenére csak odadobott Jacknek egy izzó fadarabot, a pokol tüzéből, hogy azzal világítson.
Jack beletette egy kivájt fekete retekbe (más
források szerint tarlórépába) és azóta bolyong
mennyország és pokol között.
A tök kifaragását a Brit-szigetekről származtatják, ahol még fekete retket használtak erre
a célra. Bevándorlók vitték be Észak-Amerikába ezt a hagyományt. Időközben az amerikaiak a retket tökké változtatták, mert
könnyebben elérhető volt és jobban lehetett
faragni, majd a Halloween szimbóluma lett.
Meghallgattuk Matus Maja Töklámpás című
versét Végh Roland tolmácsolásában, aki
ezzel a verssel pályázott „A tökös versek, mesék, történetek” kategóriájában.
A „Tökös kézműves pályázat” online formában
valósult meg. A pályaművekről készült fotókat e-mail címünkre kellett továbbítani, a beérkezett alkotásokból kiállítás készült.
Igényes, szellemes alkotásokról érkeztek be
pályaművek. Köszönjük szépen!

FOTÓ: ÁKMK
A jutalmakat a jelenlévő alkotóknak Varga
Viktória alpolgármester asszony és Szente
Annamária képviselő asszony adta át.
Tökös versek, mesék, történetek kategória:
Végh Roland.
A tökös kreációk kertben, házban, ház előtt (Tökös élethelyzetek, jelenetek kategória alkotói:
Bobi Csilla, Huszár Dóra – Huszár Zalán, Juhász Edit, Krepné Varga Irén, Szanyó László.
Tökfaragás (Tökből bármit... bármiből tököt) kategória pályázói: Ágoston Zalán
– Ágoston Vanda, Balla Bianka – Balla Izabella, Bodor Zsófia Éva, Horváth Mónika,
Kovács Viviána – Markovics Manolisz, Molnár Beáta, Németh Attila, Sarkadi Lujza,
Szanyó Tünde – Szanyó Tímea és barátai,
Szász Henrietta – Szász Péterné – Szászné
Bábel Bernadett, Szász Nóra, Szőgyényi Adrienn, Tóth Henrietta, Végh Roland.
Az eredményhirdetés után Nénje bolond meséi című vidám, vásári komédiát tekinthették meg az érdeklődők a Trambulin Színház
tolmácsolásában. Hatalmas kacagások közepette telt a szombat délután. Az előadás a
„Köszönjük, Magyarország!” program keretében valósult meg.
Köszönjük rendezvényünk támogatóinak:
SUTYI és SASI Étterem és Pizzéria illetve
Aqualand Ráckeve.
Az eseményről készült videó megtekinthető
az ÁKMK facebook oldalán és a honlapján is.
Szabó Gertrúd igazgató
Ács Károly Művelődési Központ
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Megújul a Tourinform Ráckeve is
Csaknem 19 millió forint támogatást nyertek
Csaknem 19 millió forint támogatást nyert
a Tourinform Ráckeve irodája, amelyet a
belső tér korszerűsítésére fordíthat.

risztikai intézményrendszer újragondolása,
melynek a Tourinform-irodák az alapegységei. A Tourinform-hálózat új logót kapott,

A Magyar Turisztikai Ügynökség 2019-ben
döntött úgy, hogy a keresleti igények folyamatos változása, és a desztinációk közötti
verseny erősödése miatt szükségszerű a tu-

megújult az irodák kültéri megjelenése, és
megkezdődött a Tourinform-irodák belső infrastrukturális megújítása. Az MTÜ és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

által közösen meghirdetett, a Tourinform-irodák és az információs pontok fejlesztését célzó
TFC-3.1.1.-2020 kódszámú pályázati felhívás
célja a meglévő névhasználati szerződéssel
rendelkező Tourinform irodák és hozzájuk
tartozó információs pontok – a látogatói igényeknek megfelelő – magas színvonalú fogadóterének egységes arculatú fejlesztése.
Ennek eredményeként a Tourinform brand
és az ország turisztikai márkájának erősítése,
a Tourinform irodák szolgáltatásait igénybe
vevő célcsoportok bővülése, a személyes látogatóforgalom növelése az irodákban.
A Magyar Turisztikai Ügynökség fejlesztési
programjának részeként, majdnem 19 millió
forintos fejlesztés eredményeként megújul
a Tourinform Ráckeve irodája, így az iroda
valóban a kor elvárásainak és kihívásainak
megfelelő környezetben fogadja majd a Ráckevére látogatókat és a helyi érdeklődőket is
a történelmi városközpontban.
Ács Károly Művelődési Központ
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Egy csendes RÁCKEVEI…
Dévényi János Géza 70 éves
Városunkban gyakran hallani, ha egyik-másik polgártársunkról, annak emberi értékeiről esik szó, hogy az illető ráckevei vagy
csak „gyüttment”, esetleg „gyütt-maradt”.
Ilyenkor – méltatlanul – előnyt élvez megítélésében az őslakos kevei.
Most egy olyan ráckevei polgárról olvashatnak, aki „csak” 20 éve lakik Ráckevén, de
Városunk szeretetében, lokálpatriotizmusában méltó társa bármely őslakosnak.
Dévényi János Géza 70 éves festőművész,
bár nem igényli ezt a jelzőt, magában mosolyog, ha így tisztelik meg. Közel 20 éve
költözött párjával az Angyali-szigetre, akkor még mint az autósport szakértője, hajdani sikeres művelője és elkötelezettje. A
rajzolás, festés itt vált új szerelmévé, hivatásává – jelentős részben – köszönhetően
Dárdai Humajer Péter festőművésznek, aki
„szárnyai alá vette” a kezdő alkotót, segítve
elsajátítani a szakmát. A művészi többletet,
amitől egy kép műalkotássá nemesül, már
Dévényi János Géza tehetsége adta hozzá.

Fegyó Béla és Dévényi János

FOTÓ: JÁKI RÉKA

Az eltelt 20 év a festővé érő Dévényi János
Géza életében eseménydúsan telt. Az Alkotóművészek Ráckevei Egyesületének oszlo-

pos tagjaként számos csoportos tárlat aktív
résztvevője, gyakran rendezője, motorja
volt, pozitív szellemiséget sugározva művésztársai felé. Csendesen dolgozott és dolgozik ma is.
2020 novembere hozta el számára minden festő egyik nagy álmának megvalósulását: életmű-kiállításon mutathatta
be mintegy 50 festményét Ráckevén, a
Patay László Városi Képtárban. A járvány
az ő örömét is beárnyékolta, hisz a korlátozások miatt kevesebben láthatták munkáit, de a megnyitó közönsége (a Ráckevei
Újság híradásaival kiegészítve) jó hírét
vihette el Dévényi János Gézának, a festőművésznek, az egyik csendes ráckeveinek, aki nemcsak szereti, hanem magáénak érzi ezt a várost, és tesz is érte a maga
szelíd, rokonszenves módján.
Legyen még műveivel sokáig közöttünk!
Fegyó Béla
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Tisztújítás a Ráckevei Horgász Egyesületnél
Schwarcz Gáspárt választották elnökké
Köszöntöm az újság olvasóit a Ráckevei
Horgász Egyesület vezetősége nevében.
Tudom, hogy ebben a járványveszélyes,
kesze-kusza helyzetben mindenkinek van
fontosabb gondja baja, mint a horgászat.
De kérem, engedjék meg hogy városunk
legnagyobb létszámú egyesületének ez
évi történéseiről tájékoztassam Önöket.
Mint mindenkit, bennünket is elért tavaszszal a COVID-vírussal kapcsolatos korlátozás. Egyesületünk vezetése Sifrik Ferenc
Úr irányításával, betartva Magyarország
kormányának rendelkezéseit, a MOHOSZ,
valamint a Duna-ági Horgász Szövetség
ajánlásait, igyekeztünk horgászainkat kiszolgálni, horgász jeggyel ellátni. Egy ideig
tudtunk így működni, de végül be kellett
zárni irodánkat. Irodavezetőnk a továbbiakban a saját lakásán dolgozott.
A fenti egészségügyi szigorítások miatt tavasszal elmaradtak az egyesületi rendezvények. Elmaradtak horgász vizsgáink, a felnőtt házi versenyünk, a gyermek és ifjúsági
versenyünk, ezzel egy időben a Duna-parti
Általános Iskolák 2020. évi versenye szintén, amely idén 15. éves jubileumát ünnepelte volna. És elmaradt a májusra tervezett
tisztújító közgyűlésünk is. Az idő haladtával
a Duna-parti Iskolák versenyét próbáltuk

szeptember hónapra áthelyezni, amelyre
Ráckeve Városától területfoglalási engedélyt
kaptunk a piactér teljes területére. Sajnos az
élet és a COVID-vírus második hulláma keresztülhúzta számításainkat.
Szeptember 19-én az Ács Károly Művelődési Központban tartottuk 2020. évi tisztújító
közgyűlésünket. A szigorú egészségügyi előírások betartása mellett Sifrik Ferenc elnök
úr megtartotta 2019. évi, valamint az előző
ciklusról szóló beszámolóját, majd az ifjúsági felelős és a verseny felelős számolt be az
előző évben elvégzett feladatokról, végül az
ellenőrző bizottság a 2019 évi zárszámadásról számolt be. A küldöttek a vezetőségi beszámolót és a zárszámadást tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadták.
Sifrik Ferenc elnök bejelentette, hogy a vezetőség mandátuma lejárt és átadta a szót
Schenk Józsefnek a jelölő bizottság elnökének.
A jelölő bizottság javaslatára a résztvevők
megszavazták az új (28 fő) küldötteket.
Ezek után a megválasztott küldöttek választották a következő öt évre az egyesület
elnökének Schwarcz Gáspárt, alelnöknek
Farkas Lászlót és Kirchner Istvánt, vezetőségi tagoknak Pilinger Sándort, Egyed Gábort, Weisz Andrást, Schenk Józsefet.

Köszönetnyilvánítás

Kirchner István alelnök
Ráckevei Horgász Egyesület

Köszönet

Dr. Czerny Károly (1944 - 2020)

Családom képviseletében ezúton fejezem ki
köszönetemet mindazon magánszemélyeknek, gazdasági társaságoknak, önkormányzatoknak, akik férjem, Dr. Czerny Károly er-

A küldöttek az ellenőrző bizottság elnökének választották Molnár Juliannát. Tagjai:
Somogyi Gyuláné, Kiss Gábor.
Fegyelmi bizottság elnökének választották
Dr. Keyha Tibort. Tagjai: Dr Soproni Zsolt,
Sárosi László.
A küldöttek megválasztották az RDHSZ
küldötteit: Schwarcz Gáspár, Farkas László, Kirchner István, Dr. Keyha Tibor, Kopasz
Rudolf személyében.
A választások lebonyolítása után Schwarcz
Gáspár elnök megköszönte az előző vezetőség
munkáját majd bensőséges ünneplés közepette méltatta Sifrik Ferenc leköszönő elnök úr
több évtizedes, mindig megfontolt nyugodt,
bölcs, vezetői munkásságát. Horgászegyesületünk 30 éves szakszerű és lelkiismeretes munkájának elismeréséül tárgyjutalomban részesítette Sifrik Ferenc urat.
Tisztelt horgászok és nem horgászók, a
horgász szezon vége felé a Ráckevei Horgász Egyesület vezetősége nevében kívánok
Önöknek Békés Boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag Boldog Újévet!
Kérem vigyázzunk egymásra, vigyázzunk
magunkra!

dőmérnök-építészmérnök 2020. november
5-ei temetésén a dömsödi római katolikus
temetőben megjelentek, sírjára virágot vagy
koszorút helyeztek el. Megköszönöm az erdőmérnök, a vadgazdálkodó és az építész szakma képviselőinek, az egyházaknak, a közéleti
embereknek együtt érző nyilatkozatait, a ráckevei polgároknak és civil szervezeteknek az
internetes közösségi oldalakon, elektronikus
levélben, emléklapon vagy személyesen tett
részvétnyilvánításait. Lelki megnyugvással
töltött el bennünket, hogy mindhárom ráckevei egyház a temetéssel egyidőben harangjaival búcsúztatta őt, aki mind a római katolikus,
mind a református, mind a szerb ortodox híveknek tisztelője volt.
Dr. Czerny Károlyné

A Ráckevei Újságon keresztül is szeretném megköszönni azoknak, akik
90. születésnapom alkalmából jó
kívánságaikat fejezték ki akár személyesen vagy akár más módon.
Személy szerint is: Banókné Árpádhalmi Irénnek, Jáki Rékának, valamint Kiskunlacházán Polánszkiné
Móri Emíliának fáradtságos szervező munkájukért, Gulyás Lászlónak a
kitűnő megemlékező cikkéért, valamint a Református Egyház lelkészének templomi köszöntőjéért.
Csaknem fél éven át terveztem a 90.
születésnapom megünneplését, a koronavírus pedig mindent „tönkre tett.”
A köszöntők nyújtottak számomra csak
vígaszt!
Huszár Pista bácsi

Sport - Labdarúgás
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Focihírek
Új söprű jól seper, de a pandémia ismét kísért
Talán még emlékszik a kedves olvasó, hogy
mivel zártuk előző írásunkat. Arról esett szó
az írás végén, hogy a Péteri elleni, idegenbeli mérkőzés hozza meg a tartós kilábalás
lehetőségét. Ez sajnos nem így történt, és
lettek is hozadékai a balsikernek.
Péteri - Ráckeve 3:2 (2:0)
Ráckeve: Zelei T., Szöllősi T., Tóth R., Gyurcsányi P., Kalmár S., Dudu, Török Cs. (k),
Tóth D., O Markovic, Kenesei K.
Csere: Matus T. (k), Tóth J., Kuhinkó T., Kele
G., Maka Zs.
Góllövők: Kenesei K. 2.
Edző: Szanyó Tibor
Az első játékrészben nem kis meglepetésre
a hazaiak két gólos előnyre tettek szert. A
második félidőben a Ráckeve szívós küzdelemben még egyenlíteni tudott, de a hazaiak
újabb találata eldöntötte a találkozó sorsát.
A mérkőzést követő héten Szanyó Tibor edző
lemondott posztjáról, és a Szigethalom elleni
mérkőzésen már Kovács Ferenc klub elnök
ült (állt) a kispadon, illetve mellette.
Ráckeve - Szigethalom 6:2 (2:1)
Ráckeve: Matus T., Gyurcsányi P., Dudu,
Tóth R., Agócs G., O Markovic, Török Cs.,
Tóth D., Kiss K., Kenesei K., Kalmár S.
Csere: Zelei T. (k), Tóth J., Földi R., Szöllősi T.
Góllövők: Kenesei K. 3, Kiss K., Tóth D., Kalmár S.
Mb. edző: Kovács Ferenc (klub elnök)
A kezdeti tapogatózás után váratlanul a vendégek szereztek vezetést, ismét egy rossz hazaadást követően, és ekkor felrémlett bennünk az
Aranyszarvas elleni mérkőzés, ahol is kísértetiesen ugyanez történt, és ez akkor végzetesnek
bizonyult. Szerencsére aggodalmunk alaptalan volt, hiszen a 28. percben Kalmár S. remek
átadását Kiss K. belőtte (1:1). Szinte a félidő
zárásaként Kenesei K. „menetrendszerű” szabadrúgás góljával már mi vezettünk (2:1). Az
54. percben Kenesei K. gólpasszát Tóth D. belőtte (3:1). Alig egy perc elteltével már 4:1 állt az
eredményjelzőn, és a mérkőzés eldőlni látszott.
A 62. percben Kenesei K. újabb góljával már 5:1
volt a javunkra. A 76. percben Kenesei K. Kalmár
S.-el rúgatott egy gólt, és így a Keve már 6:1-re
vezetett. A vendégek még szépíteni tudtak a
86. percben, ám Tóth J. még az utolsó percben
a kapufát trafálta el. A Ráckeve könnyed játékkal nagy gólarányú győzelmet aratott, ami jobb
koncentráció révén még akár nagyobb arányú
is lehetett volna. Bugyira utaztunk a következő

hét végén, és úgy éreztük ez lehet az igazi értékmérő. Kellemesen csalódtunk, hiszen a Ráckeve remek teljesítményt nyújtott.
Bugyi - Ráckeve 2:4 (0:3)
A mérkőzésen debütált a kevei kispadon
Ködöböcz Csaba, a Vasas egykori labdarúgója.
Ráckeve: Zelei T., Agócs G., Gyurcsányi P.,
Szöllősi T., Tóth R., Török Cs., O Markovic,
Tóth D., Márkus Zs., Kiss K., Kenesei K.
Csere: Matus T. (k), Földi R., Kalmár D.,
Tóth J.
Edző: Ködöböcz Csaba.
Zelei T.-nek már az első percben volt védeni valója. A 4. percben Kenesei K. szabadrúgása süvített mellé. A 15. percben Török Cs.
lövését védte a hazai hálóőr. A 25. percben
viszont már vezettünk. Márkus Zs. pazar
labdáját Kiss K. profi módon értékesítette
(0:1). A 28. percben Kiss K. alig lőtt fölé. A 35.
percben az igen agilis Márkus Zs. átadását
Kenesei K. lőtte be (0:2). Szinte a félidő zárásaként Kiss K. újabb góljánál már 0:3-at
mutatott az eredményjelző. A második félidőben a hazaiak mindent megpróbáltak a
felzárkózás érdekében, de a Keve jól állta a
sarat, sőt a 66. percben Török Cs. profi gól
emelt, és ezzel már 0:4-re vezettünk. A 69.
percben egy ajándék 11-essel megszerezte a
Bugyi az első gólját, majd a hosszabbításban
2:4-re módosult az eredmény. A Ráckeve az
új trénerrel nagyszerű győzelmet aratott, és
ami még külön öröm, hogy nem volt gyenge pontja a csapatnak. A következő héten a
Tápiószele ellen készültünk volna, de a pandémia közvetett módon nem tette lehetővé a
mérkőzés lejátszását.
Az alábbiakban a Ráckeve VAFFC többi csapatának mérkőzéseit járjuk körbe. Először a
Ráckeve II mérkőzései kerülnek górcső alá.
Dunafüred - Ráckeve II 3:3
Góllövők: Drozd D. 2, Kalapács P.
Ráckeve II - DMTK II 2:3
Ráckeve II - Szigetbecse 0:7
Ráckeve II: Palicz Á., Áj D., Török J., Nagy L.,
Márkus Zs., Borbély B., Ács G., Erdős D., Kalapács P., Horváth I. Bak D.
Csere: Szula A., Bajai I., Bekis T.
Góllövők: Kalapács P., Drozd D., 2-2, Dulcz
A., Nagy L., Horváth I.
Játékos edző: Bakai Sándor
Kiütéses győzelmet arattunk az ősi rivális
otthonában.

Ráckeve II - Szigetszentmárton 0:1
Sóskút- Ráckeve II 4:0
Ráckeve II - Bugyi II 1:1 Góllövő: Bajai I.,
Ráckeve II - Szigetcsép 4:2
Góllövők: Drozd D., Földi R., Ács G., Nagy L.
Ráckeve II - Törökbálint II 2:5
Góllövők: Áj D., Nagy L.
Ráckeve II - Dunafüred 3:0
Góllövők: Nagy L., Áj D., Drozd D.
A Ráckeve U19 mérkőzéseiről.
Maglód - Ráckeve 1:7
Góllövők: Kelvi D., Belina G., Király K.,
Benczúr B., Bak D. 2, Mészáros D.
Ráckeve - Dunavarsány: 1:3
Góllövő: Király K.
Felsőpakony - Ráckeve 2-2
Góllövők: Benczúr B., Kircsák Z.
Ráckeve - Örkény 9:1
Góllövők: Benczúr B., Mészáros D., Király
K., 2-2, Kiss B., Kiss Zs., Bak D.
Bugyi- Ráckeve 0:7
Góllövők: Benczúr B. 3, Király K. 2, Kiss B.,
Kircsák Z.
Ráckeve - Üllő 7:0
Góllövők: Mészáros D., Király K. 2-2,
Benczúr B., Kircsák Z., Kiss Zs.
Ráckeve- Tárnok 1:1
Góllövő: Mészáros D.
Ráckeve - Pereg 2:0
Góllövők: Mészáros D., Benczúr B.
Ráckeve - Alsónémedi 6:3
A Ráckeve legtöbbször az alábbi kerettel lépett pályára:
Béres O., Dudás Sz., Kiss Zs., Kelin D.,
Benczúr B., Kiss B., Vizsnicki D., Kircsák Z.,
Mészáros D.
Bak D., Berina G. Tóth L., Mestra Sz.
A keret edzője: Podruzsik József
Az U17-es csapatunk zömében focisulis csapatokkal került egy csoportba, és ez alapvetően meghatározta eredményességüket. A
11 mérkőzésből 2 mérkőzést tudott nyerni.
A Ráckevét még az életkori sajátosságok is
sújtották, hiszen az ellenfelek nagy többsége jóval idősebb volt náluk. Ez persze
szabályszerű, miután a Ráckeve kényszerűségből jóval fiatalabbakkal állt ki. Ez a körülmény az idő múlásával nem lesz jellemző, hiszen a ráckevei fiatalok „belenőnek”
korcsoportjukba.
Az U17-esek edzője: Muszka Szabolcs
Természetesen továbbra is: Hajrá Ráckeve!
Losits János
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Sütő-főző sarok
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Sütő-főző sarok - Karácsony - Gyógyétkek
Év vége közeledik, sajnos most
nem a szokásos módon. Járványhelyzet van ehhez igazodunk,
szent ünnepre készülünk, mert
ez adja meg a hangulatát, kicsit
másképp. A karácsony elképzelhetetlen hal, pulyka, káposzta
sok-sok finomság nélkül.

Pikáns harcsa tárkonyosan - Hasselback
krumplival
Hozzávalók: 1 kg afrikai harcsa,
hal fűszerkeverék, 2 dl száraz
fehérbor, 200 gr főzőtejszín,
kanál liszt, citromlé, 2 evőkanálnyi tárkony-apróra vágva,
nagy szemű szőlő félbevágva,
5-6 egyforma méretű burgonya
vágásokban, bacon, vékonyra szelt sajt, vékonyra vágott
hagymaszeletek, só, bors, fokhagymapor, olaj.
A harcsát szeletekre vágom, fűszerezem, citromlével meglocsolom. Olajat hevítek, majd a hal
mindkét oldalát megsütöm, félreteszem. A maradék zsiradékra
szórom a lisztet, tárkonyt, majd a
bort és tejszínt, ezután összeforralom, ízesítem. A halat a mártásba visszateszem, közé a szőlőszemeket, egyet rottyan.
A burgonyát megtisztítom, aljáról egy szeletet vágok, hogy a
tepsiben ülni tudjon. Vékony
csíkokat vágok bele kb. 2/3-nyira. Az olajat összekeverem sóval,
borssal, fokhagymaporral, ezzel
kenem meg a vágásokat. Mélyedésekbe a kés élével sorakoztatom a bacont, hagymát, sajtot.
Kivajazott jénaiba sorakoztatom
a burgonyát, a maradék fűszeres
olajjal meglocsolom. Fél bögre vizet öntök alá, először tetővel sütöm kb. fél órát, majd anélkül, locsolgatás mellett pirosra sütöm.
Tálalásnál nagy tálat veszek előközépre a csodás ropogós Hasselback burgonya kerül és körbe a
pikáns, szőlős harcsa.
Nagyon finom és mutatós étel!

Hidegtál
Hozzávalók: sült szűzérme, baconos máj, kaliforniai paprikában sült sajtkrém, édesburgonya-csipsz.
A szűzérmét pácolom 2 napot,
majd olajon kérgesítem, sütőben
180 fokon még 20 percet sütöm,
pihentetem, kihűtöm. A megtisztított májat baconba tekerve,
picit fűszerezem, vajjal kikent
jénaiban pirosra sütöm, lehet a
máj közepébe aszaltszilvát csempészni. A paprikát négybe vágom,
sajtkrémekkel megtöltöm, sütöm
(tubusos sajtkrémet használok,
natúr, zöldfűszeres, csípőspaprikást.) Az édesburgonyát vékonyra szelem, sütőpapírral bélelt
tepsibe rendezem, ízesített fűszerolaj-sprayvel megfújom, 180
fokon sütöm, szárítom, hogy élvezhető legyen.
Az előkészített hozzávalókat salátával bélelt tálon összerakom,
a szűzérmét vékony szeletre
vágom, szépen egymás mellé
teszem, a májat is sorban, a paprikát is, csipszet is rárendezem.
Mellé paradicsomos, mozzarellás, szőlős saláta kerül. Mozzarella, paradicsom karikázva,
egymás mellé helyezem, sózom,
borsozom, friss bazsalikomlevelet tépek rá, balzsamecetkrémmel meglocsolom, szőlővel körberakom.
Lehet a hidegtálhoz majonézes
krumplisalátát, csicserisalátát
vagy sima krumplisalátát készíteni.

Mandulás nasi
cukorbetegeknek!
Hozzávalók: 4 evőkanál méz, 2
evőkanál olaj, 1 tojás, 1 teáskanál
reszelt narancshéj, 1,5 teáskanál
mézeskalács fűszerkeverék, 4
evőkanál narancslé, 25 dkg teljes kiőrlésű liszt, 1 evőkanál kakaó, 1 teáskanál sütőpor, 50 gr

Karácsonyi hidegtál
aprított mandula, 20 gr étcsoki
(70% kakaó tartalmú).
A mézet, olajat felmelegítem,
tálba öntöm, majd hozzákeverem a tojást, fűszerkeveréket,
narancshéjat, levet. Lisztet, kakaót, sütőport keverem, a mézes
krémre szitálom, összegyúrom.
Lisztezett deszkára teszem és
beledolgozom a mandulát is. A
tésztát félbevágom 2 db 32 cm
hosszú és 3 cm átmérőjű hengert formázok és negyed órára
hűtőbe teszem.
Sütőpapírral bélelt tepsibe készítem a sütit. A rudakat kicsit
ellapítom és a rudakat 14-14
db háromszögre vágom. 160
fokon 25 percet sütöm. A csokit gőz felett olvasztom és a
meleg sütemények tetejét ezzel bevonom.
Ez a süti dobozban sokáig eláll.
Energiatartalom: 60 kcal és 8 gr
szénhidrát darabonként!
Közeleg a karácsony, vigyázzunk
magunkra, egymásra. Szeretteinkkel valószínű nem nagy családi körben leszünk, fát feldíszítjük, készülünk, finomat sütünk,
főzünk, ünneplünk! Kívánok
boldog, békés karácsonyt és mielőbbi gyógyulást a világnak!
Gondoljunk egymásra!
Fejérdy Győzőné/MARI

FOTÓ: FEJÉRDY GYŐZŐNÉ/MARI
Ebben a nagy vírusjárványos időszakban igyekszem a kertemben
lévő fűszernövényeket felhasználva ételeket főzni. Mert tudjuk,
hogy minden fűszernövény egyben gyógynövény is. A késő ősznek
köszönhetően nagyon szépek még
mindig a fűszereim. A kakukkfű bokrom szinte egész télen virít,
mindig lehet csippenteni belőle. A
rozmaring is kitelel, télen azt szoktam tenni a vázába virág helyett.
A zsálya bársonyos levelei mindig
megsimogatják a lelkemet. Még
most is kapaszkodik az élethez a
menta, a majoránna bokor igen
kedveli ezt a hűvös időt. A snidling
már kezdi feladni, a petrezselyem,
zeller gyönyörű zöldjével ajándékoz
meg. Most ezeket használom fel egy
ebéd összeállításában.

Hagymaleves
kakukkfűvel
5 db hagymát vékony szeletekre
vágok, és vajon megfonnyasztom. Felöntöm egy liternyi húslevessel, vagy zöldség alaplével.
Belelopok egy pohárka fehér bort
is. Beledobok egy ágacska kakukkfüvet, sózom, és puhára főzöm
a hagymát. A kész levest átpaszszírozom, behabarom tejfölös
habarással. Sajtos pirítóssal tálalom. Mivel a kakukkfű antibak-
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Hulladékszállítás
teriális hatású, használjuk minél
többször. Este-reggel meg kell
inni egy bögre kakukkfű teát, reménykedjünk sikerül elijeszteni a
vírusokat.

Csirkemell
zsályával feltekerve
A csirkemellet vékonyan felszeletelem, kicsit megveregetem.
Megszórom sóval, borssal. Minden szeletre ráhelyezek egy-egy
zsályalevelet. Sokat ne használjunk, mert keserűvé teszi ételünket. Szorosan feltekerem a húst,
majd bebugyolálom egy-egy bacon szeletbe. Forró vaj, olaj keverékében sütőben locsolgatva szépen megsütöm. Almás-savanyú
párolt káposzta ágyon tálalom.
Használjátok a zsályát, nagyon
jó öblögető torokfájásra, rekedt-

Kinyújtom, kis kekszformákra
kivágom, sütőpapíron 180 fokon
15-20 perc alatt megsütöm. Óvatosan bánjunk a levendulával,
nem kell sok belőle, mert szappan ízű kekszünk lesz, ha túlzásba adagoljuk a levendulát.
Főzzünk finom húslevest, hiszen tudjuk, egy jó húslevestől még a beteg is meggyógyul.
Ugyanígy gyógylevesek a tárkonyos, babérleveles, káposztalével készült levesek is. Közelednek az ünnepek, hamarosan itt
van az advent, majd a karácsony,
új esztendő. Ezek az ünnepek
mások lesznek mint az eddigiek.
Valószínű mindenki magában
fog ünnepelni, mert féltünk és
félünk. De ne hagyjuk el magunkat, ötleteljünk, kísérletezzünk,
hiszen a mostani helyzetben
más dolgunk nincs. Ne hagyjuk
elhatalmasodni magunkon a

A csomagolási hulladékok
gyűjtésének időpontjai:
Ráckeve: december 1., 15., 29.
Üdülőterület: december 7., 21.
A mindenkori begyűjtéssel
egyidejűleg
munkatársaink
szállítási alkalmanként 1 db
cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
Kérjük, fokozott gondossággal
járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is
csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok
mennyiségét!

ségre, de kitűnő az emésztésre,
bélrestségre, puffadásra is.
A savanyú káposzta C vitaminbomba, minden nap kellene
enni és inni a levét.

Levendulás kifli
30 dkg lisztből, 20 dkg vajjal, 10
dkg porcukorral, 1 tojás sárgájával, csipet sóval, mokkás kanál levendulával linzer tésztát
készítek. Gyors mozdulatokkal
gyúrom össze. Fóliába csomagolva hűtőbe teszem fél órára.

FOTÓ: INTERNET
bánatot, keserűséget, depreszsziót. Gondoljunk arra, hogy
nemsokára vége ennek a szörnyűségnek, ki kell bírni, hiszen a
remény hal meg utoljára. Áldott
ünnepet kívánok minden kedves
olvasónak, vigyázzanak magukra és egymásra. Főzzenek egy
finom kakukkfű, csipkebogyó,
citromfű, menta stb. teát, kucorodjanak be a fotelbe, olvassanak sokat, nézzenek fényképeket, és emlékezzenek a szebb
napokra. Jót tesz a lelkünknek!!
Szász Veronika

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
Cím: DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.
Telefon: 53/500-152; 53/500-153
E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
Honlap: www.dtkh.hu
DTKH

Köszönetnyilvánítás
Köszönet minden rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik
Szále János temetésén megjelentek vagy éppen gondoltak
rá, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Lapzárta

Csirkemell zsályával feltekerve

A zöldhulladék gyűjtésének
időpontjai:
Ráckeve: december 8.
Üdülőterület: december 21.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db
cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló) adnak.

A Ráckevei Újság
2021. JANUÁRI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2020. december 21., 12.00 óra.
Kérem a lapzárta
pontos betartását!
A kéziratok elfogadása nem jelenti azok feltétlen megjelentetését! A hirdetések valódiságáért felelősséget nem vállalunk!

Az újságban közölt cikkek
tartalma nem minden esetben
tükrözi a kiadó és a szerkesztőség véleményét, és nem vállalnak érte felelősséget.
E-mail elérhetőség:
jreka2026@gmail.com
rackeve@rackeve.hu
rujsag@invitel.hu
Kérjük írásaikat, cikkeiket,
információikat, hirdetéseiket
ezekre a címekre küldjék.
Köszönettel:
Jáki Réka, szerkesztő

Ráckevei Újság
• Felelős kiadó: dr. Jambrik Anna jegyző
• Felelős szerkesztő: Jáki Réka
• Tördelő: Hegyi Gergely
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• Szerkesztőség: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
•Nyomda: West-Graph Kft. Szigethalom
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MINDEN
EGY HELYEN

TÜZÉP, FATELEP,
SÓDER DEPÓ
Tüzép:
06 20 932 3126
Fatelep: 06 70 325 4330
Ráckeve, Lórévi út, Páskom tanya | w w w . m a r c s i t u z e p . h u

KÚTFÚRÁS
110-ES CSATORNACSŐVEL!
GARANCIÁVAL!
T ELEFONSZÁM :
+36-30-964-0485

GONDOSKODJON JÖVŐ ÉVI
TÜZELŐJÉRŐL!
SZIGETBECSÉN FRISSEN KIVÁGOTT ALMAFA (10-20
CM KÖZÖTTI KERESZTMETSZETŰ) TŰZIFÁNAK ELADÓ.
ÁR: 2000 FT/Q.

ALMAFA TUSKÓ INGYEN ELVIHETŐ!
TELEFON: +36-30-944-3526

