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Tisztelet a hősöknek

Az Ács Károly Művelődési Központ az idei
évben kiemelt módon emlékezett meg az
Aradi Vértanúkról.
Cikkünk a 8. oldalon

Emlékképek 1956
Minden nép életében vannak kitüntetett
történelmi pillanatok: a megérzett, kivívott, megtapasztalt szabadság mámorító
napjai. A huszadik században csak rövid
időszakokra adatott meg a magyar népnek, hogy szabadságban éljen. Ilyen volt a

legfényesebb pillanat: az 1956-os magyar
forradalom. Az Ács Károly Művelődési
Központ, mint minden évben idén is felkérte a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumot,
az ’56-os ünnepi műsor megrendezésére.
Folytatás a 9. oldalon

In memoriam Terike...
A szeptember végén elhunyt Dr. Kovácsné
Dr. Paulovits Teréz, Terike néni akinek élete
és férjével közös életműve sokunk számára
ismert és példakép lehet.
Megemlékezésünk a 16-17. oldalon
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Ismét teljes létszámmal dolgozik a testület
Tervek, célok: útfelújítások, Kis-Duna-ági tanösvény, Balabán tisztítása...
Ráckeve Város Képviselő-testülete 2020.
október-8-án tartotta soron következő
nyilvános és zárt testületi ülését. Vereckei Zoltán polgármester köszöntötte
a jelenlévőket, és megállapította, hogy
a szeptember 20-án tartott időközi önkormányzati választás következtében
ismét teljes létszámban, 12 fővel működik Ráckeve Város Képviselő-testülete,
kiegészülve az újonnan megválasztott
két képviselővel Bécsi Balázzsal (FIDESZ-KDNP) és Gudra Zsuzsannával
(FIDESZ-KDNP). Dr. Molnár Erika a Helyi Választási Bizottság elnöke hivatalosan is ismertette a szeptemberi időközi
önkormányzati választás eredményeit,
majd a két új képviselő ünnepélyes esküt
tett, nem csak a hivatalos formátumút,
hanem a ráckevei hagyományokhoz híven 1990 óta szokásban lévő Tanátsbéliek esküvését is, majd egyenként átvették
mandátumaikat és aláírásaikkal rögzítették azokat.
Ezután következett az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzat napirendjének módosítása, ezen belül az új bizottsági tagok jelölése és megválasztása.
Így a testület a Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottság tagjává választotta Szanyó Tibor önkormányzati képviselőt, dr.
Bosánszky Lajos Ákost; a Jogi, Közbiztonsági és Mezőgazdasági Bizottság elnökévé Mester Csaba, alelnökévé Kulcsár
Péter, tagjává Bécsi Balázs képviselőket;
a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság alelnöke Szanyó Tibor, tagja Gudra
Zsuzsanna képviselők lettek; az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének
Polgári Bélánét, alelnökének Mester Csaba képviselőket választották. Bécsi Balázs
képviselő elfogadta a Közbiztonsági Tanácsnoki jelölést. Még mindig ennél a napirendi pontnál a képviselők elfogadták,
hogy az éves költségvetés elfogadásáról
szóló döntésnél, új helyi adóval kapcsolatos döntésnél és a közbeszerzés eredményének megállapításához név szerinti
szavazást tartanak a jövőben.
Ezután Vereckei Zoltán polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta
történt fontosabb eseményekről, valamint
ismertette a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót, amelyet szintén egyhangúan elfogadott a testület.

A testület úgy döntött, hogy további
egyeztetéseket folytat a KORAX Kft.-vel
egyes intézmények napelemes rendszerének
kiépítési lehetőségéről, valamint, hogy a
Szigetszentmiklósi Tankerülettel kötendő
költségmegosztásra irányuló együttműködési megállapodást a novemberi képviselő-testületi ülésen tárgyalja.
Egyhangúan jóváhagyták a Ráckeve Városi
Sportegyesület részére 7,6 millió Ft visszatérítendő támogatást a tartalék előirányzatból.

A tisztítás előtt álló Balabán
A következő napi rendi pontban a képviselők elfogadták a VEGA Bizottság beszámolóját a vagyon és a saját bevételek
változásának alakulásáról 2020. év I-VIII.
hónapjaira vonatkozóan.
A testület úgy döntött, hogy vagyonhasznosítási munkacsoportot hoz létre, és felkérte
a munkacsoportot, hogy a következő ülésre terjesszen elő egy vagyonhasznosítási
koncepciót, valamint a város középtávú
vagyongazdálkodási tervét. A munkacsoport tagjai: Varga Viktória alpolgármester,
Kulcsár Péter VEGAB elnök, Papp László,
Schenk József, Simon Balázs, Polgári Béláné és Bécsi Balázs képviselők.
A testület módosította a 281/2018.
(IX.27.) határozat 1. pontját azzal, hogy
a hitel céljai a következők lesznek (ezek
egy része, az első négy cél) már megvalósított fejlesztés: útburkolat felújítá-

sa 2740 m2 felületen, kapcsolódó járda
útpadka építése, zöldfelület rendezése,
közmű fedlapok szintbe helyezése; a település több utcájának mart aszfalttal
történő útfelújítása 1500m2 felületen; a
fogászati és a háziorvosi alapellátás céljára kialakított épület felújítása udvarrendezéssel és parkoló kialakításával; új
bírósági épület építése teljes közműfejlesztéssel, kerítés és parkoló építésével;
további útfelújítás a Kék-Duna Sétány
és a Selyem utcában; Eötvös utca járda

FOTÓ: JÁKI RÉKA
felújítás; tornaterem felújítás. Ezzel a
hitel összege 213 938 987 Ft-ra módosul.
A képviselők egyhangú döntéssel tudomásul
vették az önkormányzat 2020. szeptember
havi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóját
és a helyi adóbevételekről és hátralékokról szóló
beszámolót, valamint a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének módosítására tett javaslatot,
amely a hivatal alapító okiratában az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételei feladatkör
megszűnésére vonatkozik, és erre vonatkozóan azt is elfogadták, hogy az Alapító Okirat módosításának a Magyar Államkincstár
általi elfogadása után a szabályzatban átvezetésre kerül.
A képviselők döntöttek a belső ellenőri pályázat kiírásáról, valamint, hogy az önkormányzat és intézményei között közös
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adatkezelési megállapodások megkötésére
kerüljön sor.
A testület úgy határozott, hogy a „Kerékpárút” tárgyú közbeszerzési eljárás újbóli
kiírására, a Közbeszerzési terv módosítására kerüljön sor, és elfogadták a 2300
Ráckeve, Árpád tér és Ráckeve HÉV állomás közötti kerékpárút létesítésére vonatkozó ajánlattételi felhívást.
A képviselők úgy döntöttek, hogy
nem kívánnak csatlakozni a Kisvárosok Szövetségéhez, majd jóváhagyták
az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását és elfogadták a Társulás
KEOP.2.2.1/2F/09-2010-0002 projektjéről szóló tájékoztatását.
A testület hozzájárult a Ráckevei Duna-ági Horgász Szövetség javaslata és
koncepciója szerint az önkormányzat
tulajdonában álló ingatlanokra és kezelésében lévő közterületekre vonatkozóan
tanösvény létrehozásához, azzal, hogy a
koncepcióban megjelölt egyéb ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulását szerezzék be.
Elrendelték a Duna utca – Gát park és Ács
Károly utca közötti szakasz geodéziai felmérését.
A testület a jövőbeni pályázati lehetőségekre felkészülve az alábbi utcák kiépítésére, felújítására kérte a költségek megbecsülését:
• külterületi utcák: Páskom utca, Magán utca, Cukorka utca;
• belterületi utcák: Peregi Dunasor,
Duna utca, Sándor utca (önkormányzati tulajdonú része), Thököly utca,
Rákóczi utca, Nyírfa utca, Berkenye
utca.

A felsorolt utcák pályázati sorrendjét a
becsült költségek ismeretében a novemberi ülésen határozzák meg.
Ráckeve Város Képviselő-testülete a Ráckeve „Balabán árok és környezete” védelmét
kiemelt feladatként kezeli, ezért a 20202024 évekre szóló Gazdasági Programját
kiegészíti környezet- és természetvédelmi
feladatok témakörben ezen feladattal, továbbá éves munkatervében külön napirendként foglalkozik ezen témakörrel, valamint megvizsgálja a Balabán-árok egyéb
tisztítási lehetőségeit és figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket.
A képviselők a műanyag műjégpálya üzemeltetéséhez az elvi engedélyt megadták, de felkérték az üzemeltetőt, hogy
folytasson egyeztető tárgyalást a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola
igazgatójával a műjégpálya lehetséges
elhelyezéséről.

A testület fenntartja a Sas
köz és Árpád utca – Kossuth
L. utca és Eötvös utca közötti
szakaszának – forgalmi rendjének módosítását továbbra is
az alábbiak szerint: Sas közt
egyirányúsítja a Kossuth L.
utca felől az Eötvös utca felé,
az Árpád utcát egyirányúsítja
az Eötvös utca felől a Kossuth
L. u. felé.
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A képviselők tudomásul vették a Ráckeve
közösségi stég lakossági felajánlására vonatkozó előterjesztést és felkérték a hivatalt, hogy a felajánlás elfogadásához
szükséges tulajdonosi hozzájárulást a novemberi ülésre terjessze elő.
A képviselők a jövő évi költségvetés terhére elfogadták a nemzetiségi és gasztrofesztivál pályázat pénzügyi kiegészítését
500.000 Ft értékben, annak érdekében,
hogy Mága Zoltán műsorát elhozhasssák a
rendezvénysorozat keretén belül.
A képviselők rendeleteket fogadtak
el: a 27/2020.(X.13.) számú a Képviselő-testület SzMSz-ről szóló rendeletét; a
28/2020.(X.13.) számú rendeletet az önkormányzati kitüntetések és elismerések
alapításáról és adományozásuk rendjéről; a 29/2020. (X.13.) számú rendeletet a
közterületek tisztán tartásának részletes
szabályairól, valamint a 30/2020. (X.13.)
számú rendeletet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező
igénybevételéről. A rendeletek teljes terjedelemben Ráckeve város hivatalos oldalán olvashatóak.
A nyilvános ülés után a zárt ülésen a testület a lejárt határidejű, zárt ülésen hozott
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadta.
A képviselő-testület soron következő ülését 2020. november 12-én tartja.
A testületi ülés teljes jegyzőkönyve a www.
rackeve.hu oldalon olvasható.
Jáki Réka

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.
Elérhetőségeink a következőek:
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
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Továbbtanulás támogatása
Pályázati felhívás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 2021. évre
Ráckeve Város Önkormányzata az Emberi
Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2021. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására.
A pályázati kiírás megtekinthető a www.
rackeve.hu honlapon, illetve Ráckeve Város
Önkormányzat Hirdetőtábláján.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Ezt követően a pályázatot kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a
kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának módja:
személyesen Ráckeve Polgármesteri Hivatal Ráckeve, Szent István tér 4. II. em. (az
ügyintézéshez előzetes időpontfoglalás
szükséges), vagy postai úton az alábbiak szerint Ráckeve Polgármesteri Hivatal,
2300 Ráckeve Szent István tér 4., a borítékon fel kell tüntetni „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” és a pályázat típusát „A” vagy „B”.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. november 5.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó,
aki:
• a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója
• doktori (PhD) képzésben vesz részt
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
További információ Dulczné Szajp Zsuzsanna igazgatási ügyintézőtől kérhető, elérhetőség: szajp.zsuzsanna@rackeve.hu, 06-24523-350.
Ráckeve Város Önkormányzata

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság
Pest megyei ügyfélszolgálatához, ha
• neme,
• életkora,
• bőrszíne vagy nemzetisége,
• vagyoni helyzete,
• egészségi állapota,
• szexuális irányultsága, nemi identitása,
• faji hovatartozása,
• vallási, vagy világnézeti meggyőződése,
• politikai vagy más véleménye,
• anyanyelve,
• fogyatékossága,
• családi állapota, anyasága vagy apasága,

Keresse fel Dr. Tóth Henriette Enikő Pest
megyei egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását: 06 20/980-6500, eniko.henriette.toth@egyenlobanasmod.hu

vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos
megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a
diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Eladó önkormányzati lakás

Közmeghallgatás

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

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

Molnár Józsefné
Műszaki Iroda

Továbbra is eladó önkormányzati ingatlan (lakás) – Ráckeve, Szent István tér 3. sz. 3. emelet
27. ajtó – Társasházi lakás.

Állandó ügyfélfogadás:
Pest Megyei Kormányhivatal 1052 Budapest, Városház u. 7. (tel: +36 1/485-6957)
Járási ügyfélfogadás:
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal 2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1.
További információk:
https://egyenlobanasmod.hu/hu/pest-megye

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete november 26án 18 órakor tartja évi rendes közmeghallgatását a Régi Városháza
dísztermében (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 25. I. emelet).
További információk Ráckeve város
honlapján és facebook-oldalán olvashatók.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Polgármesteri Hivatal
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Műszaki ügyintézőt keresünk
Álláslehetőség a ráckevei Polgármesteri Hivatalban
A Ráckevei Polgármesteri Hivatal a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Ráckevei Polgármesteri Hivatal
Műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2300
Ráckeve, Szent István tér 4.
A közszolgálati tisztviselők képesítési
előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 32
pontjának megfelelő feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Önkormányzati beruházási,
felújítási, városüzemeltetési-, műszaki feladatok ellátása, szerződések és műszaki
költségvetések előkészítése. Beruházással,
felújítással kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztések előkészítése. Közmű-

hálózattal, közvilágítással kapcsolatos
feladatok ellátása. A településen folyó önkormányzati beruházások előkészítésében,
lebonyolításában való részvétel. Önkormányzati tulajdonú épületek vonatkozásában beruházási, felújítási, karbantartási
feladatok műszaki meghatározása, a végrehajtás megszervezése, ellenőrzése, pénzügyi elszámolás előkészítése. Pályázatok,
közbeszerzési eljárások műszaki előkészítésében, megvalósításában való részvétel.
Jegyzői hatáskörbe tartozó növényvédelmi
hatósági ügyek, kutak vízjogi engedélyezési
eljárásával kapcsolatos ügyek ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései az irányadók.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2021. január 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Molnár Józsefné irodavezető
nyújt, a 24/523-343 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elsődlegesen elektronikus úton a jegyzo@
rackeve.hu e-mail címen, vagy postai úton,
a pályázatnak a Ráckevei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével vagy
személyesen.
A pályázat elbírálásának határideje:
2020. december 15.
A teljes pályázati kiírást megtalálják Ráckeve város honlapján (www.rackeve.hu), facebook-oldalán, valamint a Polgármesteri
Hivatalban.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Ráckevei Polgármesteri Hivatal

Belső ellenőr
Álláslehetőség Ráckeve Város Önkormányzatánál
Ráckeve Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 119.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
70.§-a, és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet
1. Ráckeve Város Önkormányzata és költségvetési szervei,
2. Ráckeve roma, -német, -szerb nemzetiségi önkormányzatai,
3. Ráckeve és környéke Gyermekjóléti és
Családsegítő Intézményfenntartó Társulás belső ellenőrzési feladatainak ellátására.
Pályázati feltételek: A pályázaton azon belföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok (Továbbiakban: belső ellenőr cég) vehetnek részt, akik/
amelyek az alábbi feltételeknek megfelelnek:
A költségvetési szervnél és köztulajdonban
álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési
tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a

költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági
vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII.
23.) PM rendelet 2. §-ban foglalt képesítés,
legalább ötéves szakmai gyakorlat.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok hiánya.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 70. § (4)-(5) bekezdéseiben foglalt
nyilvántartásba vétel megléte.
Természetes személy pályázó, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
társaságok részéről megnevezett, belső ellenőrzést végző természetes személy esetén
büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar
állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, illetve nem áll a belső ellenőrzés
körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Okleveles könyvvizsgálói szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: pályázó neve, adatai, elérhetősége.
A megbízás időtartama: 2021. január 1-től
határozatlan idő. A Polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény azonnali hatályú
felmondás, valamint 90 napos felmondási
idővel történő rendes felmondásra vonatozó rendelkezések kikötésével.
A pályázat benyújtási határideje: 2020.
november 30.
A pályázat elbírálási határideje: 2020. decemberi képviselő-testületi ülés időpontja.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton: jegyzo@rackeve.hu
e-mail címen.
A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást
ad: Kovács Péterné pénzügyi irodavezető
(06 24 523-348).
A teljes pályázati kiírást megtalálják Ráckeve város honlapján (www.rackeve.hu), facebook-oldalán, valamint a Polgármesteri
Hivatalban. A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Ráckevei Polgármesteri Hivatal
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Önkormányzat

Mit? Hol? Hogyan? Kitől?
Városi kommunikációs útmutató

Közmű szolgáltatók

Polgármesteri hivatal

2020. november

Önkormányzat

2020. november

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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„Tisztelet a hősöknek…”
Az aradi vértanúkra emlékeztünk közösen október 6-án

Legyenek a szentemlékű vértanúk
megáldottak poraikban, szellemeikben, a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon
keresztűl; hűségükért a Haza iránt, s
a magasztos példáért, melyet az utódoknak adtanak.
Kossuth Lajosnak, az aradi vértanúk
emlékművének felavatására szánt beszédének egy 1890. szeptember 20-án
Torinóban készült történelmi hangfelvételből megőrzött örök érvényű szavai két
alkalommal is elhangzottak a nemzeti
gyásznapon, Szabó Gertrúd az Ács Károly
Művelődési Központ igazgatónőjétől a
szabadtéri színpadon az őszi napsütésben.
Elsőként kora délután az Ady Endre Gimnázium tanulói és pedagógusai vettek
részt a megemlékezésen, akik a magyar
himnusz közös éneklése után Dr. Süli
Attila őrnagy, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum tanácsosának ünnepi beszédét hallgatták

Ress Zoltán történész

FOTÓ: JÁKI RÉKA

megilletődve, aki számos új ismeretanyaggal bővítette az aradi vértanúinkról
ismereteiket. A szónok elmondta, hogy
nagyon sokáig az aradi tizenhármakról

A Misztrál együttes koncertje
nem készült olyan alapos összefoglaló, amely feltárta volna azt sok háttérinformációt, motivációt, amit tudnunk
kell ahhoz, hogy értsük, mi is történt a
világosi fegyverletétel után. Ehhez a Süli
Attila szerint Katona Tamás két kötetes
munkája ad nagyon fontos támpontokat, aki először írt arról, hogy nem csak
13 vértanúnk van, hanem még többen,
akikről kevésbé szólnak a források, pl.
Kazinczy Lajos ezredes, Kazinczy Ferenc
nyelvújító legkisebb fia, Lenkey János,
akit nem végeztek ki ugyan, mert megőrült a börtönében és Ormay Norbert
honvédezredes is, akiről bővebben beszélt, hiszen ő volt az első aradi vértanú,
ugyanis őt 1849. augusztus 22-én végezték ki. Süli Attila részletesen ismertette
életét, katonai pályáját és hogy hogyan
jutott el a kivégzésig, mint a legfelsőbb
felségáruló.
A történelmi előadás után a diákok egy
olyan együttes bűvöletébe kerültek, akik
már több elismerésben- Bartók Béla díj,
Magyar Művészetért Díj, Magyar Örökség díj, Magyar Kultúráért díj – részesültek. A Misztrál együttes nyújtott számukra
szemmel láthatóan olyan szellemiségű és
mély tartalmat hordozó élményt, amely a
magyar irodalom és líra legnagyobb alakjainak csodálatos zenei feldolgozású verseivel fogta meg korunk fiatalságát. Mi
felnőttek pedig boldogan és meghatottan

FOTÓ: JÁKI RÉKA
észleltük ezt a jelensége, mert érezhettük,
hogy van a fiatalságunkban erő és hit, érzés és befogadás, van jövő…
A Szózat közös eléneklése már egészen más
hangulatban ért minden jelenlévőt.
Délután 5 órakor került sor a hivatalos városi megemlékezésre, ahol Szabó Gertrúd
ismét idézte Kossuth Lajos megrázó gondolatait, majd Vereckei Zoltán polgármester mondta el köszöntőjét, amely fontos
üzeneteket tartalmazott:
1890. szeptember 20-a a technika és a magyar
történelmi emlékezet találkozásának múlhatatlan napjaként íródott be milliók szívébe. Ez
volt az a nap, amikor Kossuth Lajos újra üzent
az országnak. Újra, de másképpen, mint addig.
Nem levélben, írott módon, hanem szavakban:
fonográfhenger idézte meg hangját, amelyet
egy másik nap, október 6-a emlékére hallatott
Aradon, ahol abban az évben avattak magasztos emlékművet a városban az 1849-ben, ezen
a napon kivégzett 13 magyar honvédtiszt emlékére. Értük emlékezve emelte fel szavát az akkor 88 éves Kossuth, aki nem tudván elfogadni
a kiegyezés rendszerét, személyes megjelenés
helyett így üzent népének:
„Én, hazádnak géniusza hírül vittem a megdicsőült szellemeknek, oh magyar, hogy kegyelettel adózol emléküknek. Válaszul azt
hozom neked tőlük, hogy ez jól vagyon, de
tartsad eszedben, hogy a kegyelet érzelmeinek
virága meddő szóvirág volna, ha hűsége nem
fejlődnék az iránt, amiért ők földi életüket feláldozák.

Kultúra

2020. november

Az ő Istenük a magyar haza szabadságának
Istene, annak oltárához várják a magyart” –
mondta az idős politikus.
Aradon ez a nap fenséges volt. „Holtáig emlékezni fog rá az, ki ott volt: örökre bánhatja, aki
látója nem lehetett” – írta a Vasárnapi Újság
következő száma. Tízezernyi ember tolongott a
téren, ahol leleplezték a magyar szabadságharc
kivégzett hőseinek emlékét. Ott volt az idős
Klapka, és ott volt Damjanich özvegye. Szemben ült férje képmásával, amely a szoborcsoport oldalán díszelgett, és megtörten zokogott.
De sírtak az elaggott ’48-as katonák, akik még
megélték ezt a napot, s könnyek gördültek a halálhoz szokott Klapka szeméből, és sok nézelődőéből.
Mindannyian hittel és mélyen gyászolták az
aradi 13-at, akik életüket áldozták a magyar
szabadság ügyéért. Néhányan úgy, hogy
végig vívódták a kötelességérzet és a császárnak tett katonai eskü által megszabott
teret, s úgy, hogy igazából nem is születtek
magyarnak. Köztudott: német, szerb, horvát
nemzetiségűek, valamint örmény felmenőkkel bíró tisztek is alkották az aradi vértanúkat. „Szép kis deputáció megy az Úristenhez,
hogy a magyarok ügyét képviselje” – mondta
a kivégzés előtt állítólag Poeltenberg, akit
elsőként akasztottak fel a kötél általi halálra
ítéltek közül.

Tragédiájuk ma is megrendítő szimbóluma az
1848-49-es szabadságharc bukásának, amelyet kegyetlen megtorlás követett, de egyben
olyan fénylő szövétnek, amely 171 éve világlik
a történelem kényszerpályáit elfogadni nem
akaró magyarok előtt, és példát mutat nekünk
hazaszeretetből, bátorságból. Így van ez akkor
is, ha a ma kényelmes, sokszor inkább elkényelmesedett világában néha nehéz ezt felmérni.

Tisztelegjünk hát előttük,
ahogyan Kossuth is tette, s
emlékezzünk rájuk Aulich Lajos
csodálatos és fenséges szavaival (aki magyarul sem tudott,
de a magyar alkotmányra tett
esküjét haláláig megtartotta): „Szolgáltam, szolgáltam,
mindig csak szolgáltam. És
halálommal is szolgálni fogok.
Forrón szeretett magyar népem
és hazám, tudom megértik azt a
szolgálatot.”
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A polgármester gondolatai után Ress Zoltán hadnagy, a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum történésze tartotta meg emlékbeszédét, amelynek egyik legfőbb gondolatköre az volt, hogy ne csak az aradi
vértanúkról emlékezzünk meg ezen a
nemzeti gyásznapon, hanem az 1848-49es szabadságharc leverését követő több
mint 140-150 mártírról is, illetve a feledés
homályába veszett kevésbé felidézett aradi vértanúkról is. A hivatalos ünnepség
ünnepi szónoka arra kérte a meghatott
megemlékezőket, hogy ezen a napon, 171
év távlatából:
„Emléküket megőrizve, hajtsunk fejet ezek előtt
a férfiak előtt, akikre méltán lehetünk büszkék.”
A délután megemlékezői is meghallgatták a Misztrál együttes ünnephez méltó műsorát, amely ismét Szabó Gertrúd
igazgató kiváló szakmai választásának
bizonyult, az aula díszletével, az ablakokban elhelyezett molinókkal, jelzés
értékkel bíró bitófával együtt, amely
méltó és valódi tiszteletadást sugárzott
az 1848-49-es forradalmunk és szabadságharcunk minden katonája, hőse és
mártírja emléke előtt.
Jáki Réka

Emlékképek 1956
2020. október 23. Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja
Folyatás az 1. oldalról
A felkérést nagy örömünkre, a gimnázium igazgatója, Molnár László elfogadta.
Gál-Ködöböcz Zsuzsanna tanárnő és lelkes
diákjai összeállították, készültek az ünnepi
műsorral. A járványügyi helyzetre való tekintettel Ráckeve Város Önkormányzatával
közösen úgy döntöttünk, hogy a köszöntő,
az ünnepi beszéd és koszorúzás a Hősök
terén lesz. Az ünnepi műsort felvételről tekinthetik meg honlapunkon, Cserna Gábor
összeállításában. Emléket állítva a forradalom hőseinek egy kiállítási anyaggal is készültünk „Emlékképek 1956” címmel, megtekinthető október 23-tól november 5-ig az
Ács Károly Művelődési Központban.
Folytatás a 10. oldalon

1956-os életkép az Ács Károly Művelődési Központban

FOTÓ: JÁKI RÉKA
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Folytatás a 9. oldalról
A kiállítás létrejöttét segítették: Komócsi
Zoltán a KOMO-SKY 51-es BÁZIS igazgatója és munkatársai: Karádi Roland és Bozsik
Lorina, illetve Cserna Gábor a Ráckevei Veterán Gépjárműgyűjtők Egyesületének elnöke. Köszönjük a rendelkezésünkre bocsátott kiállítási tárgyakat, relikviákat.
Ennek megfelelően a koszorúzással egybekötött megemlékezést a Hősök terén, az
1956-os forradalom hőseinek emlékművénél és a cserkészek állította kopjafánál tartottuk meg.

„Úgy vonaglanak szavaim, mint
Budapest kövein a haldoklók, s oly
formátlanok, mint a magyar ifjak és
munkások szétroncsolt holtteste. De
lehet-e most másként szólnom? Én
nem tudok. Én nem tudok mást, csak
sikoltani. Felsikoltani az egekre és
leborulni a világ legnagyobb hősei, a
mai magyar ifjak előtt.
Ó, magyar ifjúság, s ti város peremének meggyalázott drága népe, hozzátok könyörgök: oldozzatok fel bűneimtől és fogadjatok magatok közé,
mert higgyétek el, a lelkem már régen
a tiétek. Isten áldjon benneteket, ti
élők, s Isten veletek, ti holtak, kiknek
véréből leszen a feltámadás.”

A Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület tagjai
A megemlékezés kezdetén Zelk Zoltán:
Feltámadás című versének sorai hangoztak el.
A Himnusz után Varga Viktória Ráckeve
város alpolgármestere köszöntötte az ünnepség résztvevőit.
Ünnepi beszédet felkérésünkre Haeffler
András Táncsics Mihály-díjas újságíró,
főszerkesztő úr mondott. (A teljes beszédet
alább olvashatják – a szerk.)
Tihanyi Dániel városunk színművésze előadásában meghallgathattuk Pintér Béla 56 él
című dalát.
Majd koszorúzásra került sor a Vitéz Mikecz
Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző

FOTÓ: JÁKI RÉKA

Egyesület tagjainak közreműködésével, tisztelgésül az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt.
Megemlékezésünket a Szózat eléneklésével
zártuk.
Köszönjük Mindazoknak, akik jelenlétükkel
megtisztelték rendezvényünket és együtt
emlékeztek velünk a Szabadság Napján.
„…A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a
félelem.”
Bibó István (1956)
Szabó Gertrúd
igazgató

Nem kívülről szervezték '56-ot...
Haeffler András ünnepi beszéde 2020. október 23-án
Köszöntöm a megjelenteket!
Október 23-a nem csak a forradalom, hanem az emlékezés és az összefogás napja
is – legalábbis mindezek napjának együttesen kellene lennie. Vegyük sorra őket!
Az 56-os forradalmi előkészületek a hírhedt kékcédulás választási csalások és a
szovjet megszállás révén magát hatalomra juttatott rendszer kiépülésével kezdődött meg. Az 50-es években az elvtársak
mindent elkövettek, hogy a jelszavakban
uralkodó nép meggyűlölje a hatalom
tényleges gyakorlóit. Államosítás, padlássöprés, csengőfrász – még közöttünk
élnek, akik mindezt átélték. A magyarok

túlnyomó többsége egyforma akarattal
szeretett volna másként élni, nemcsak
jobban, hanem diktatúra nélkül. Akkor
ugyanis valóban diktatúra volt.
Október 23-a egyúttal a függetlenség
iránti igény megtestesülését is jelentette
a megszálló orosz csapatok kivonásának
követelésével. Egy élhető múlt történelmileg közeli emléke ösztönözte az élhető
jövő megteremtésének igényét.
Október 23-án a fegyvert szerzők és
a fegyvertelenek egyaránt a változást
akarták. A november 4-ig, az újabb szovjet megszállás kezdetéig tartó időszak
ezt egységesen bizonyította. Bár már

akadtak akkor is, akik másként képzelték
el a saját jövőjüket, szívesebben bújtak
egy nagyhatalom védernyője alá. Kádár
a Nagy Imre kormány tagja volt, de segített a Tökölön a hivatalos magyar kormányküldöttség tőrbe csalásában. Egyes
adatok szerint innen indult repülővel
arra az útra, amelynek végén egy kis
Szovjetunió-beli kitérő után Szolnokon
szembefordult a forradalommal és korábbi elvtársaival, sokat közülük utóbb
ki is végeztetett. A rendszerváltásig, ha
beszélni nem is mertek róla, de sokan
őrizték magukban az emlékeket, a felejtés vagy a felejtés látszata csak mintha
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az utóbbi években erősödött volna meg
némelyekben. Az összefogás hamar megteremtődött az emberekben – kifosztott
és kitelepített család tagjaként Nagyhalászon, a kijelölt kényszer-lakhelyen velünk nem volt szabad még beszélni sem,
de ha leszállt az este, mindig hoztak gyümölcsöt és más harapnivalót a parasztemberek nekem, a kisfiúnak.

Nem kívülről szervezték 56-ot, mint
azt utóbb Kádárék elhitetni igyekeztek magukkal és a közvéleménynyel, hanem az egymásrautaltság, a
kölcsönös segítség, a közös ellenség
megléte hozta létre az egységes
érzelmeket a harcolók iránt. Senki
nem vigyázott a lövésektől betört kirakatok mögött heverő árukra, senki
nem rendelte el, hogy az utcára tett
dobozokba pénzt tegyenek a harcokban elesettek családjai számára
– egyszerűen így volt természetes, az
összefogás minden parancsszó nélkül, természetes, mondhatni emberi
módon működött.
November 4-e után még hónapokig folytak elszórt harcok – mindig akadt, aki
rejtegette a kilátástalan helyzetben levő
küzdőket. Többen elmondták interjúkban
nekem, hogy a rendszerváltást követően
újraéledt sokakban az összefogás igénye –
úgy gondolták, hogy az egyes politikai oldalak eltérnek ugyan egymástól elvekben
és véleményekben, de az önálló, független
Magyarország felemelkedéséért mégis kialakítható egy nemzeti minimum, a jövő érdekében kell és lehet egységesen cselekedni
a legfontosabb ügyekben. Ma már látszik,
hogy jelenleg ez nem lehetséges – egyes
csoportok, politikai erők megint idegen
erők, most éppen a globális pénzhatalom
uralomra jutását várva építik a saját jövőjüket, igyekeznek káoszt teremteni, hogy a
zavarosban könnyebben tudjanak halászni.
Számukra veszélyes lehet a játék, mert újra
életre hívhatják azt a nemzeti összefogást,
ami a korábbi események idején már létezett. A békétlenkedés mindig csak átmeneti
érdeklődést kelthet – hosszú távon egységben az erő, amely legföljebb kényszerűségből elrejtőzik néha, de annál jobban megerősödve bukkan újra napvilágra.

Nemzeti ünnepeink sorsa, élete is ezt mutatja. Március 15-e, a 48-as forradalom
is egységbe hívta az országot, bármelyik
népcsoporthoz is tartozzanak, az idegen
erőkkel való leverés után pedig segítették a bujdosókat. 48-ról sokáig nem volt
szabad beszélni, azután a kiegyezéssel
eltűnt a tilalom. 1947 után sem Rákosi,
sem Kádár nem tudott mit kezdeni a nappal. Kisiskolásként időnként nyaggattam
édesapámat, hogy miért van fekete betűvel írva március 15-re a naptárban, hogy
nemzeti ünnep? Ha nemzeti ünnep, miért nem piros betűs, ha meg fekete betűs,
akkor nem ünnep? De akkor meg miért
írják ezt? Mire megértettem, édesapám
már eltávozott az életből. Jellemző volt a
hozzáállás az akkori rendszerre. Augusztus 20-a, következő nemzeti ünnepünk,
Szent István királyunk és az államalapítás ünnepe. A szocializmusban szó sem
lehetett Szent Istvánról, a Szent Jobbról,
a Szent Jobb körmenetről – az elvtársak

lomról és szabadságharcról szintén nem
lehetett beszélni évtizedekig, miközben
senki nem felejtette el a múltat. Az elvtársak sem: jó példa erre 1956 ötvenéves
évfordulója, amikor rendőrhordák garázdálkodtak Budapesten. A 70-es évek
óta vagyok rádiós, a Bródy Sándor utcai
épületegyüttes udvarán március 15-én
mindig munkásőr-egységek voltak – arra
vártak, hogy történik-e valami nem engedélyezett a Nemzeti Múzeumnál és akkor
közbe avatkoznak, magyarul szétverik
a tömeget. 2006-ban, Gyurcsány idején
rendőrök nyilvánították műveleti területté a rádió udvarát – brutális módon verték véresre az odahurcoltakat. Természetesen nyilvánvalóan az akkori rádióelnök
tudtával és engedélyével. Másnap még
késő délelőtt is mosták a kövezetről a vérfoltokat. Az elnök azzal védekezett, hogy
a szobája ablakából nem látni az udvarra.
Ebben kivételesen igazat mondott. Ezt az
50. évfordulót se feledjük.

Haeffler András ünnepi beszédet mond a ráckevei Hősök terén
úgy kerülgették, mint macska a forró kását. A vatikáni pénzből és pártállami engedélyből felújított Szent István bazilika
évtizedeken át volt főplébánosa, egyben
a Szent Jobb őre még valamit őrzött: egy
eredeti 56-os tépett, lőporfüstös zászlót.
A rendszervváltás után már elővette és
augusztus 20-án a bazilika alagsorának
egyik termében mindig vendégül látott
még élő 56-sokat a zászló társaságában
– néhányszor én is ott lehettem, készíthettem interjút, mint az egykori Vasárnapi Újság főszerkesztője. Így kapcsolódott
össze Szent István és 1956. A forrada-
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Sok mindenre kell tehát emlékeznünk és
– emlékeztetnünk az utánunk jövőket: a
forradalom hős és hétköznapi megharcolóira, arra, hogy a múltat végképp eltörölni nem lehet, velünk marad akkor
is, ha letagadjuk és arra, hogy az 56-ban
megálmodott jövő záloga az összefogás
ereje. Vigyázzunk mindegyikre nem csak
október 23-án.
Megtiszteltetés volt számomra, hogy elmondhattam a gondolataimat és köszönöm, hogy meghallgattak.
Haeffler András
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Ráckeve születésnapja
Október 10.
Ráckeve városának 580. alapítási évfordulója alkalmából ismét megtartottuk
Ráckeve Napja című rendezvényünket
az Ady Endre Gimnázium és az Árpád
Múzeum együttműködésének keretében
2020. október 9-én. A korábbi évekhez
hasonlóan Ráckeve múltjához, örökségéhez kapcsolódó előadásokkal és kiállításmegnyitóval vártuk vendégeinket.
A vírushelyzet ellenére a szellősen elhelyezett széksorok beteltek érdeklődőkkel. Idén három előadónk szerepelt,
Molnár László igazgató úr volt a szakmai beszélgetőtársunk. Dr. Miskei Antal
(Árpád Múzeum, történész) a Ráckeve
történelmi nemzetiségeire vonatkozó
információkat foglalta össze. Ezt követően Mészáros Attila (Ady Endre Gim-

A kiállítás részlete

FOTÓ: JÁKI RÉKA

végzett több mint egy évtizedes önkéntes feltárást segítő munkáját mutatta
be gazdag képanyag vetítésével. Végül
Molnár László a gimnázium igazgatója
és Dr. Tóth J. Attila (Árpád Múzeum, régész) beszélgettek a múzeum elmúlt évben végzett lelőhely felderítő, közösségi
régészetet összefogó munkájáról, ennek
legfontosabb eredményeiről. Az előadások után a jelenlévők megtekinthették a
város történelmi nemzetiségeit bemutató tablókiállítást, valamint az elmúlt
egy év legfontosabb régészeti kutatásai
alapján összeállított tárlat posztereit és
tárgyait. Mindkét kiállítás megtekinthető a Keve Galériában 2021 tavaszáig.

názium történelem tanára) a gimnázium
tanulóinak és tanárainak a regéci várban

Dr. Tóth János Attila

Átadásra került a város új közösségi tere
Szépül a képtár környezete
Már az októberi számban is hírt adtunk arról,
hogy a Vidékfejlesztési Program keretén belül
a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP619.2.1.-33-3-17 kódszámú, Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület – Versenyképes
helyi turisztikai kínálat megteremtése című
felhívás alapján az ÁRPÁD MÚZEUM eredményesen pályázott Patay László turisztikai
fókuszpont kialakítására Ráckevén.

Az elmúlt hónapokban a munkálatok folyamatosan zajlottak és már a műszaki átadás
is megtörtént, csak az utómunkálatok maradtak hátra. Egy új teakonyhával lettünk
komfortosabbak, amely a kiállításmegnyitók fogadásait teszi könnyebbé, de az eddigi elhanyagolt középkori pince is teljesen
megújult a műemléki előírásoknak megfelelően visszanyerve eredeti téglaborítását
és padlózatát.

Leglátványosabb talán a lakosok számára
a képtár előtt terület térkövezése, ahová
kiülőket is tervezünk, ezzel is idecsalogatva a látogatókat, hogy gyönyörködhessenek a Kis-Dunánk nyújtotta természeti
szépségeinkben, vagy megpihenjenek akár
az erre sétáló ráckeveiek, akár a turisták.
Lényeges eleme a projektnek a képtár földszintjén interaktív térkép elhelyezése, amelyet jövőre remélhetőleg az idegenforgalmi
szezon zavartalan beindulásakor tervezünk
megvalósítani. Az érintőképernyős kezelőfelülettel a Patay életmű helyszínei, dokumentumai, alkotásai lesznek elérhetőek,
így a képtár egy országos „Patay zarándoklat” kiindulópontja, állomása lehet.
Jáki Réka
igazgató

A felújított középkori eredetű pince

FOTÓ: JÁKI RÉKA
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Gyér érdeklődés
Az orvosmuzsikusok lelkesedése nem csappan
Gyér érdeklődés kísérte a Magyarországi Orvos Muzsikusok Egyesülete 2020. október
17-én megtartott hangversenyét az Ács Károly Művelődési Központ színháztermében.
Az egyesület elnöke mutatta be a fellépőket:
Dr. Bihari Adél és Dr. Lehoczky Hajnalka orr-

Dr. Bihari Adél és Dr. Lehoczky Hajnalka
FOTÓ: KÓSA ANTAL

fül-gége szakorvosokat, majd a Debrecenből
a koncert zongorakísérete céljából Ráckevére
látogató Bojti Eszter zongoraművész-tanárt.
Az egyes számok előtt az elnöknő röviden ismertette a zeneszerzők életútját.
Első számként felhangzott G. Donizetti
Lammermoori Lucia c. operájának Lucia
áriája az I. felvonásból. (Dr. Bihari). Ezt
követően W. A. Mozart Titusz kegyelme c.
operájából volt hallható Sextus áriája, aki
előadta: Dr. Lehoczky Hajnalka. Amíg a
két énekes pihent, addig Bojti Eszter adta
elő zongorán F. Chopin g-moll noktürnjét.
Ezt követően ismét a két gégész doktornő
hangja töltötte be a színháztermet. V. Bellini Norma c. operájából Norma és Adalgisa
kettőse hangzott el. Utána ismét Bojti Eszter előadásában F. Behr Herzenskönigin c.
számát hallhatta a nagyérdemű. Ezután G.
Verdi Ernani című művéből volt hallható
Ernani involami részlete (Dr. Bihari Adél),
majd Thoma Mignon c. operájából Mignon
románcát énekelte Dr. Lehoczky Hajnalka.
A koncert zárószámaként L. Delibes Lakmé

c. operájából csendült fel az ismert Virág
kettős a két doktornő eladásában.
Mint írtam – lehet, hogy koronavírus miatt,
vagy talán „zeneszeretetből” – elég gyér volt az
érdeklődés, azonban az est színvonalát nagyban emelte, hogy ez alkalommal városunkba
látogatott – igaz, kisérőként – Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
és Dr. Szigeti Szabolcs, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának államtitkára.
Sajnálhatja, aki nem volt nézője ezen az
estén a művelődési központ színháztermének…
Kósa Antal
A Magyarországi Orvosmuzsikusok Egyesülete és az Ács Károly Művelődési Központ
közös rendezésében megvalósuló „Orvosok
a zenében” sorozat következő komolyzenei
koncertjére 2020. november 14-én 17 órától (szombaton) az Ács Károly Művelődési
Központban (2300 Ráckeve Kossuth L. u.
51.) kerül sor.
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„Kézilabda az iskolában”
Fontos az összefogás, a hit, a bizalom
Szeptember 1-jén lehetőséget kaptunk csatlakozni a Magyar Kézilabda Szövetség „Kézilabda
az iskolában” iskolai programjához, mely az elmúlt években az Európai Kézilabda Szövetség
elismerését is kivívta. Az Európai Diáksport Napján egy együttműködés aláírására is sort kerítettünk a Szigetszentmiklósi Női Kézilabda Sportegyesülettel. Fontos volt számunkra, hogy ezt egy
olyan napon tegyük meg, amikor minden perc a
gyermekek mozgásáról és a fizikailag aktív időtöltésükről szólt. Az iskola szempontjából nagyon fontos, hogy az emberi értékeket az életkori
sajátosságokat szem elött tartó egyesülettel lépjünk egy olyan útra, mely egyelőre sajnos nem
megszokott hazánkban. Azt gondolom, nagy
lépést tettünk előre a gyermekek élethosszig
tartó fizikai aktivitásának kialakítása érdekében.
Ennek a példaértékű együttműködésnek a rangját emeli, hogy komoly közéleti jelenlétben (lásd
a Sportolni jó! című cikket a következő oldalon)
került aláírásra, akik messzemenően támogatják és elősegítik a gyermekek sportolási lehetőségeinek növelését. Az együttműködés aláírása
hosszútávon komoly stratégiai szereplővé teszi
iskolánkat az egyesülettel karöltve, valamint
mintaként is szolgálhat, hogy a jövőben az utánpótlás nevelésének egyik színtere az iskolában
megvalósuló minőségi foglalkozás legyen.

Az együttműködési megállapodás résztvevői
működés felé, amely közép- és hosszútávon jelentős segítséget nyújt a településeinken élő, sportolni
vágyó gyermekek számára.
Ebben a világban, a mostani, bizonytalan állapotok közepette biztos támaszunk lehet az
összefogás. Összefogás, amely a közös célok elérésébe vetett hit és az egymás iránti bizalom
nélkül nem valósulhat meg. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola esetében a hit fontossá-

Kókai Dávid, Balika Tímea és Szalai Ákos az Európai Diáksport Napján
Szalai Ákos az SZNKSE elnöke a következőképpen vélekedik az együttműködésről:
Mit jelent számomra a megállapodásunk?
Meggyőződésem szerint az első – és talán a legfontosabb – lépést egy olyan példaértékű együtt-

gát nem kell bizonygatni. A bizalom, amelyet
egyesületünk megkapott a ráckevei közösségtől
és személyesen Kókai Dávid igazgató Úrtól,
ránk is felelősséget ró. Legjobb tudásunk szerint
igyekszünk megoldani a vállalt feladatokat.

Ennek az együttműködésnek van még egy nagyon
fontos tényezője. Úgy kell a munkánkat végezni,
hogy az megfeleljen a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai céljainak. Távlatokban csak akkor
gondolkodhatunk fenntartható utánpótlás nevelésben, ha az MKSZ szakmai iránymutatásait követve becsatlakozunk a szövetség által megalkotott nagy rendszerbe. Bízom benne, hogy minden
elvárásnak meg tudunk majd felelni, így minden
érintett elégedett lehet a jövőben.
Még egyszer köszönöm a lehetőséget a ráckevei
közösségnek!
Balika Tímea az SZNKSE szakmai vezetője
a következőképpen vélekedik az együttműködésről:
Testnevelőként és nevelő edzőként mindig is fontos
volt számomra, hogy megfelelő alapokkal rendelkezzenek a diákok, vagy a különböző sportágakban
jártas tanulók. Az együttműködés kiváló lépés afelé,
hogy minőségi szakmai munkát teremthessünk az
iskolai és az egyesületi színterek legfontosabb állomásán, ahol elkezdenek megismerkedni a kézilabda sportággal. Egyesületünk több évtizede dolgozik
az utánpótlás sportért, így örömünkre szolgál, hogy
bázist biztosíthatunk, Ráckeve Szent Imre Katolikus Általános Iskolának.
Szakmai pilléreink egyike, az iskola és egyesület
közti együttműködés létrehozása, követve a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai irányait és
törekvéseit a minőségi nevelés érdekében.
Örülünk, hogy elindultunk az úton, és még
több mosolygós kézilabdással bővítjük egyesületünket és sportágunkat.
Kókai Dávid
igazgató
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Sportolni jó!
Európai Diáksport Napja (ESSD) a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában
2020. szeptember 25-én az Európai
Diáksport Napját ünnepeltük közös és
felhőtlen mozgással, testnevelés-órai
keretek között a Szent Imre Katolikus

mint 1200 regisztrált intézmény közül,
iskolánk az országosan kiemelt négy
esemény egyike volt. Az sportnapot Dr.
Simicskó István a Kereszténydemokrata

Fodor Ferenc és a sárkányhajózó gyerekek
Általános Iskolában. A járványügyi
protokollt betartva osztályszinten 6
állomást próbáltak ki tanulóink. Volt
asztalitenisz, streetball, floorball, akadálypálya, sárkányhajó, frizbi, ernyő
és még sok-sok izgalmas fizikai aktivitás. Nagy megtiszteltetés, hogy a több,

Néppárt frakcióvezetője és Dr. Molnár
László a Magyar Diáksport Szövetség
stratégiai igazgatója nyitotta meg. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével
Dombi Rudolf olimpiai bajnok kajakozó, aki aktív résztvevője volt a gyerekek
napjának.

Elsőáldozás
A Ráckevei Keresztelő Szent János Plébánia és a Szent Imre Katolikus Általános
Iskola szeretettel és imával köszönti Elsőáldozóit!
Ambrus Emőke, Baracskai Anna, Baracskai Sára, Berger Kristóf, Bobek Barna, Borbély-Kovács Szonja, Bukri Ágota,
Bukri Laura, Dobri Szilárd, Dusek Zoltán, Fa Ádám Benedek, Fedor Olívia Dalma, Fekete Boglárka, Fórizs Artúr, Fülöp
Mirkó, Gerstenbrein Kira, Ginál Gréta,
Gőgös Anikó, Győri Zsombor, Hirling
Petra Gréta, Imbrea-Forgács Bianka, Jakab Bence, Józsa Bence, Kirchner Kinga,
Kóra Hanna, Kovács Gréta, Kovács Regő,
Kunzer-Fodor Vivien, Kurucz Keve Borisz, Marton Szonja

A büszke elsőáldozók

Célunk a testmozgás népszerűsítése és a gyerekek részére egy
emlékezetes nap biztosítása
volt. A visszajelzések szerint
azt gondolom ezt a célt sikerült
elérnünk!
Köszönöm Kótai Róbert püspöki biztos atyának a segítségét,
támogatását!
Köszönöm Fodor Ferencnek a
sárkányhajó program biztosítását és lebonyolítását!
Köszönöm Csömöri Jánosnak, hogy lehetőséget biztosított az asztalitenisz megvalósítására!
Hálával és köszönettel tartozom kollégáimnak, akik nélkül ez az élmény nem jöhetett volna létre!
Kókai Dávid
igazgató
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In memoriam Terike….
Dr. Kovácsné Dr. Paulovits Teréz 1937-2020

Dr. Kovácsné Dr. Paulovits Teréz, Terike
néni 1937-ben Ráckevén született. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte magyar–történelem szakon. Pedagógusi pályáját Makádon
kezdte, majd 1964-től 1979-ig a ráckevei
Ady Endre Gimnáziumban tanított és ekkor ismerkedett meg leendő férjével, társával dr. Kovács József László tanárral, akivel
ezekután nem csak családot alapítottak,
hanem valódi szellemi társakká is váltak
életük végéig.
Ráckeve és a környékbeli települések történelmi-néprajzi szellemi és tárgyi emlékeinek felkutatása, összegyűjtése, tudományos feldolgozása lett az egyik kitűzött
céljuk, a másik pedig a ráckevei műemlékek, a Savoyai kastély, a Fekete Holló, a
Fekete Sas védelem alá helyezése, emellett
városunk kulturális életét is szervezték folyamatosan, szinte megszállottan. Saját
gyermekeik nevelése és a pedagógusi pálya
mellett egymást segítve és inspirálva, tanártársaikkal és diákjaikkal együttműködve valóságos kulturális missziót folytattak
Ráckevén. E két kiváló ember alapozta meg
az Árpád Múzeumot is 1962-ben, hiszen a
múzeum induló szellemi és tárgyi anyagát
a Terike által lelkesen vezetett Honismereti
Szakkör diákjai gyűjtötték össze, a múzeumot pedig Jóska bácsi szervezte meg a Savoyai-kastély kevésbé romos szárnyában,
ahol 1962-ben az első állandó kiállítást is
megnyitották.

Nem ismétlem el az októberi számban lányuk, Kovács-Mavi Hajna által ismertetett
szakmai pályafutását Terikének, hiszen életrajzát bárhol megtalálhatják a Kedves Olvasók, akár számos közös kiadványukban,
könyveikben, de jegyzi őket a szakmai bibliográfiák vagy akár Jóska bácsi Díszpolgári,
vagy Terike Pro-Urbe díjának méltatása is.
Az Árpád Múzeum staféta botjának tovább
vivőjeként, tárgyi és szellemi hagyatékuk
őrzőjeként úgy érzem, hogy az én tisztem
is megemlékeznem Terikéről, akihez a néprajz iránti kölcsönös szeretetünkön kívül
sokkal, de sokkal több szál is összefűzött, és
bocsássanak meg előre is a Kedves Olvasók
nekem, de a személyes hangvétel talán egy
ilyen emlékezésben megengedhető.
Amikor Jóska bácsi meghalt, mi, akik közelebb álltunk hozzá éreztük, hogy a temetésen tapasztalt kétségbeesett gyász
nem múlik el majd Terikéből, mert hiába ölelte két oldalról törékeny kis alakját
szerető fiuk Zsolt és lányuk Hajna, állták
körül unokái, rokonai, mégis annyira ma-

Ők ketten...
gányosnak tűnt. Hiányzott mellőle az a
férfi, akivel úgy beszéltek hozzám, mintha
egyek lennének, egymásba fűzve, toldva a
mondatokat. Egyikőjük elkezdte, a másik
folytatta, aztán oda-vissza és nem tűnt
egymás szavukba vágásnak, hanem inkább kiegészítették és egybefűzték a mondanivalójukat. Így lett kerek, egész… teljes
érvényű, ahogy két különböző, de egymást
feltétel nélkül szerető, elfogadó és tisztelő ember példamutató élete. Soha nem
tapasztaltam még ilyet, és ezt képesek
voltak telefonon is művelni úgy, mintha

konferencia beszélgetésben lennénk hárman, pedig ők csak egy kagylóba beszéltek
hozzám felváltva.
Miután közvetlen elődöm, Fegyó János történész, múzeumigazgató nagyon hamar itt
hagyott minket, kezdő muzeológusként, a
legfiatalabb alkalmazottként és szinte még
épp idecseppent ráckevei lakosként, hatalmas felelősség és elvárások szakadtak rám.
És egyszer csak csörgött a múzeum vonalas
telefonja, Jóska bácsi hívott fel. Az első szavai ezek voltak: „Kedves Réka, hívhatlak inkább Rékicának?” Soha senki sem előtte sem
utána nem nevezett így, ez az ő névadása
volt, amit Terike is átvett. Innentől kezdve
majd 30 éven át, így szólítottak, ami nekem
olyan jó érzést okozott, hiszen „névadóim”
lettek.
Miután csak hebegtem, hogy persze, annyit
mondott: „Bármiben segítség kell, itt vagyunk
Terivel, hívj, szólj, ne légy szégyellős, nem baj,
ha nem tudsz mindent, nem is tudhatsz, de
majd belejössz, megtanulod, addig ránk számíthatsz!”

FOTÓ: KOVÁCS-MAVI HAJNA
És azt tudom, hogy ez nem a személyemnek
szólt, csak később, mikor már közelebb kerültünk egymáshoz és megismertük a másikat nyilván természetesnek tűnt, de akkor
ők mindketten azt az intézményt féltették
egy „idegen kezdőtől”, amelyet ők hoztak
létre nagy munkával, sok-sok segítséggel.
De nekem ez annyira sokat számított és
megfogadtam. Bármikor elakadtam, csak
egy telefon és ők mondták, hogy ki, mikor,
hol volt akkor és ott, ki adta, kinek a felmenője, kinek a hagyatéka, kihez kapcsoljam…
Kiapadhatatlan forrásaim voltak ők, akik
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boldogok voltak, hogy átadhatják nekem
azt a tudást, aminek ismerői voltak, szakmai féltékenység nélkül, mert nekik az számított, hogy a múzeum menjen, haladjon,
el ne vesszen.
Emlékszem, amikor kitört a „válság” és a szeretett múzeumunkat, az ő „gyermeküket”,
akit már én neveltem a bezárás veszélye fenyegette, Jóska bácsi és Terike minden fórumon a maguk szaktekintélyével kapcsolataikkal és még a Ráckevei Újságban közzétett nyílt
levelükkel is megtámogatták az intézményt.
Tudom, hogy ez elsősorban nem az én személyemnek szólt, de amikor véget ért ez a
küzdelem és működhettünk tovább, akkor
hálásan köszöntem meg nekik a segítséget!
Terike megsimogatta az arcom és ennyit
mondott a rá oly jellemző kedveséggel: „De,
hát Rékica, hogyne segítettünk volna, és különben is Te olyan vagy, mint a gyermekünk, csak
múzeumi.”
Ennél szebbet nem is mondhatott volna nekem és így teltek el a közös évtizedeink...
Amikor utoljára beszéltem Terikével, próbáltam erőt adni neki, hogy Jóska bácsi kiadatlan írásait rendezzük közösen nyomda
alá, azt hittem ez ad neki valami célt. Nagyon gyenge, halk, szinte kislányos hangon
azt súgta nekem, hogy erre már ő nem képes, nem is akarja, mert Vele szeretne len-

Terike köszönti az 50 éves Árpád Múzeumot
ni… Utána is ment Drága Férjének hamarosan, aki nélkül már nem volt nevetés és
öröm, mert az ő számára csak a „veled vagy
nélküled” tiszta és semmihez sem fogható
szeretet és szövetség érzése létezett.
Tudom, hogy nem hasonlítható össze az én
fájdalmam és hiányérzetem az édes gyerekeiével, de amikor a temetés után Hajna
megölelt és azt súgta nekem: „Árva lettem!”
Belém nyilallt a felismerés, hiszen én is, a
„múzeumuk gyermeke”, aki nem fordulhat
már Hozzájuk segítségért és már soha senki
nem fogja Rékicának szólítani…
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FOTÓ: JÁKI RÉKA
De nekik már jó, hiszen újra együtt vannak
ott a végtelen együttlétben és szeretetben
és biztos vagyok benne, hogy azért szemmel tartják a múzeumot is. Ez nekem nagy
felelősség és tisztesség, ezért próbálok nem
csalódást okozni, megfelelni a rám bízott
feladatnak, mert ez is hozzájárul, hogy békében és szeretetben nyugodjanak… Isten
Veled Terike, remélem most már nyugodt a
lelked Jóska bácsi mellett! Ölellek Benneteket…
Jáki Réka

Elhunyt szeretteinkre emlékezünk
Mindenszentek, halottak napja, halloween
Mindenszentek és halottak napja alkalmából gyertyát, mécsest gyújtunk elhunyt szeretteik emlékére és felkeressük a temetőkben hozzátartozóik sírját november elsején.
A temetők országszerte hosszabb nyitva
tartással várják az emlékezőket.
Mindenszentek a katolikus egyházban az öszszes üdvözült lélek emléknapja, a protestánsok az elhunytakról emlékeznek meg ilyenkor.
A halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való megemlékezéssé.
A 4. században mindenszentek ünnepét a
pünkösd utáni első vasárnap ülték meg, az
ortodox keresztény egyház ma is akkor tartja. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác
pápa alatt került be, aki a pogány istenek
tiszteletére épült római Pantheont 609. május 13-án Mária és az összes vértanúk tiszteletére szentelte fel. III. Gergely pápa (731-741)
kiszélesítette a megünnepelendők körét, „a
Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt
minden tökéletes, igaz embernek” emléknap-

jává tette mindenszentek ünnepét. November
1-jére IV. Gergely pápa (827-844) döntése értelmében került az ünnep.
A mindenszenteket megelőző naphoz kapcsolódik halloween, a kóbor lelkek kelta
ünnepe – az All Hallows’ Eve kifejezésből
származó elnevezés magyarul annyit tesz:
mindenszentek előestéje.
Általános szokás, hogy mindenszentek napján rendbe teszik, virággal díszítik a sírokat,
amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak
üdvéért. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi, a katolikus egyház szertartása
szerint a „temetők nagy keresztjénél” ma is
elimádkozzák mindenszentek litániáját, és
megáldják az új síremlékeket.
A magyar nép körében ezen a napon harangoztattak a család halottaiért, máshol ételt
ajándékoztak a szegényeknek. Sokan úgy
tartották, hogy a halottak ezen az éjszakán
kikelnek a sírból, ezért a családi lakomán nekik is terítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy eligazodjanak a házban.

Egyes falvakban ezen a napon választották
meg a bírót, fogadták fel a cselédeket.
A november 2-ai halottak napja jóval későbbi eredetű: (Szent) Odilo clunyi apát 998-ban
vezette be emléknapként a clunyi bencés
apátság alá tartozó bencésházakban. Hamarosan a renden kívül is megülték, és a 14. század elejétől a katolikus egyház egésze átvette.
Ezen a napon gyertyákat, mécseseket gyújtanak az elhunyt szerettek emlékére. A szokáshoz kapcsolódó népi hiedelem szerint
ennek az a célja, hogy a „véletlenül kiszabadult lelkek” visszataláljanak sírjukba, ne
kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket. A
sírokat is azért kell megszépíteni ilyenkor,
hogy a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. A bukovinai székelyek – ahogy más
kultúrákban is szokásos – még ennivalót is
vittek ilyenkor a temetőbe. Az eredetileg az
örök életről szóló „reményünnepet” a mediterrán népek ma is fiesztával ünneplik.
Összeállította: Jáki Réka
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90 éves lettem…
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” (Pál ap.: Tim II. 4r. 7. vers)
Szerelmes is voltam. Szerintem: „A szerelem
a szív olyan viszketegsége, amit megvakarni
nem lehet.”
1956-ban megnősültem. A győri Rába Vagon és Gépgyár Balaton melletti „RÁBA
SZOT” üdülőjében voltunk nászúton.
Az alsó tagozatos összevont osztályú tanítótól a megbízott Művelődési Osztály
vezetőjéig a pedagógus pálya „szamárlétráját”, annak minden lépcsőfokát”
megmásztam”, több mint 40 éves pályafutásom alatt, a „nemzet napszámosaként” Én is ugyanazt az utat jártam
be, mint több más embertársam. Az első

alatt gyalog kell áthaladnom. A fehér
ruhás „szüzeknek” meg illő jobbra-balra integetni, meg mosolyogni. Odaértem
a falu határába. Se kapu. Se fehér ruhás
„szüzek” sorfala. A Szervező Bizottság
nagyon korrekt volt, mert megindokolta
a fogadtatás elmaradását eképpen: „Fehér
ruha még csak lett volna…”
Most 90 évesen élem világomat. Még
több, mint 10 évem van hátra. Addig élvezem gyermekeim szeretetét, unokáim felfelé ívelő pályáját, dédunokáim ölelését.
Eszem, iszom, élvezem az élet szépségeit.
18 országban jártam, van mit a múltból

Életem, több mint egynegyede tanulással telt
el. 25 éven át koptattam az iskolapadokat,
különböző szinten és helyeken. Felsőfokú
tanulmányaim során bizony bukdácsoltam
filozófiából. „Senki nem léphet kétszer ugyanabba a folyóba” bölcseletet nem az én egyéniségemre szabták. A filozófiáról különben is az a
véleményem, hogy „A filozófia nem más, mint
egyszerű dolgoknak értelmetlen módon való megmagyarázása.”

Sportoltam is. Természetesen én is
focista akartam lenni. A bal lábas
labdarúgót „aranylábúnak” nevezik. A két ballábast nem jegyzik. Ez
utóbbihoz tartoztam én is. Pedig
sok rongylabdát passzoltam el az
Eötvös utcai „grundon” nálamnál
ügyesebb játékostársaimnak mezítláb. Huszonegynéhány évesen
hivatásos „futballbíró” is voltam,
ezért „elméleti futballistának”
tituláltak.
Futószámokban azonban jeleskedtem. Nem
rövid, inkább középtávon. Középiskolás koromban egy junior nemzetközi versenyen
1500 m-es síkfutásban 5 perc 17 másodperccel
a dobogó legfelső fokára állhattam. A dobogó
második helyén állt a török Iszkiri, bronzérmes lett a japán Futászaki.

Huszár István előadás közben
években „megfizettem a tanulópénzt”,
majd a szakmám csúcsára jutottam, aztán vagy két évtizeden át megéltem a rutinomból. 1990-ben 60 éves lettem. Közölték velem, hogy nyugdíjba vonulásom
alkalmából kitüntetnek. A 77 tagú tantestületnek az volt az egyöntetű véleménye,
hogy aki ilyen elismerésben részesül, azt
a falu határában, diadalkapun meg fehér
ruhás „szüzek” sorfala kell, hogy fogadja. Annak rendje-módja szerint átvettem
a kitüntetést Göncz Árpádtól – az akkori
köztársasági elnöktől – baráti kézfogás
mellett.
Hazafelé a kis trabantomban azon gondokodtam, hol parkoljak le, hogy ne akadályozzam a forgalmat, mert ugye a kapu

felidézni. Ezt azért írom így le, mert a javasasszony megjósolta, hogy 101 éves koromban halok meg – kocsmai verekedés
közben.
Huszár István

Közlemény:
Huszár Pista bácsi Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata által adományozott Katedra-díját 2020. november
1-jén 18 órakor a kiskunlacházi Református Templomban veszi át. A járványügyi előírások betartásával várjuk
szeretettel minden kiskunlacházi és ráckevei tanítványát, kollégáját, ismerősét.
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Négy évtized közoktatásunk színterein
Egy születésnap margójára…

Mert ki tesz téged különbbé? Mid
van, amit nem kaptál? 1Pál 4,7.
Huszár István tanító, tanár, Kiskunlacháza
általános iskolájának nyugdíjas igazgatóhelyettese, kilencven éves.
A fenti hűvösnek és száraznak tűnő adatok
egy mozgalmas, változatos életpályát megélt, nagyon is melegszívű, szerény emberre
vonatkoznak, aki a közoktatás több területén is lelkiismeretesen, kiemelkedően helyt
állt négy évtizedes szolgálati ideje alatt.
Ráckevei iparos család gyermekeként látta
meg a napvilágot kilencven évvel ezelőtt.
A négy elemi és a négy polgári iskolát szülővárosában végezte el. Mindig büszkén
vallotta magát Ráckeve polgárának, hiszen
születésétől fogva itt élt, és ha élete, pedagógus szolgálata máshová el is szólította
időnként, tulajdonképpen mindig idetartozott városához, gyülekezetéhez, időskorát
is Ráckevén éli meg napjainkban.
A Budai Tanítóképző Intézetben végzett
tanítóként, az akkori rendszer szerint,
ötesztendei tanulás után, 1952-ben vette
át tanítói oklevelét. Bár nehéz évek voltak ezek a háború után, de kiváló tanárai
minden nehézséget elfeledtettek vele,
mindig szívesen emlékezett az itt eltelt
évekre, pedig időnként, a kollégiumban
még éhezett is visszaemlékezései szerint.
Hivatására jól felkészítették, nemcsak
módszertanilag, szakmailag, hanem természetesen lelkileg, emberileg is, egész
életére szóló, soha el nem fogyó lelkesedéssel töltötték fel szívét. A pedagógusképzés, helyesebben talán a pedagógussá
válás során: „emberségem, magatartásom,
személyiségem is nagymértékben átformálódott” írja magáról memoárjában.
A képző befejezése után szerencsésnek
mondhatta magát, mert sikerült hazakerülnie tanítóként. Pedagógus pályáját Ráckeve-Újhegyen kezdte négyes összevonásban
alsó, majd felső tagozaton, minden tantárgyat tanított egy tanyasi iskolában! Megint
őt idézve: (Ott) „Megtanultam a magyarok
Istenét!” A hat kilométerre levő iskolába kerékpárral járt tíz évig.
Később Pécsett folytatta tanulmányait,
megszerezve a földrajz-biológia általános

iskolai tanári oklevelet, majd középiskolai tanári oklevelét Szegeden kapta meg
ugyanezen a szakpáron.

Ráckevén újabb tíz évre a központi iskolába helyezték tanítani,
itt kapta az újabb megbízatást
is: 1970-ben a Ráckevei Járás
Művelődési Osztályán osztályvezető-helyettes lett, vagy, ahogy
akkoriban nevezték: „tanulmányi
felügyelő”. Az ott töltött csaknem
tíz év alatt is tanult, a munkaköréhez szükséges hivatalos képzéseket végezte el, vezénylésre még
olyat is, ami világnézetével szöges
ellentétben állt, abban az időben ő
volt az első pártonkívüli a hivatalban.
A következő szakmai kihívás Kiskunlacházán várt rá, az általános iskola igazgatóhelyettese lett, általános helyettesként, vagyis
az első számú helyettesi feladatokat látta el.
Tíz éven át, nyugdíjazásáig dolgozott ebben
a munkakörben. Tanárként a tanítási óráit
nagyon szerették tanítványai, mert lelkesedéssel, és játékosan, sok szemléltetéssel
vezette be őket az ismeretekbe. Egyik ötlete
volt, hogy tételt húztak a felelők, honnan
is? A tanári köpenye zsebéből! Tantárgyainak szeretete abban is megnyilvánult, hogy
kirándulásokon is gyakran bemutatott séta
közben egy-egy nem túl feltűnő, de amúgy
érdekes növényt. Volt tanítványaival, családjaikkal jó kapcsolatot tartott. Vezetőként
türelmesen irányított, szakszerű meglátásai
voltak a napi munka problémáinak megoldásaira. Sikereivel, eredményeivel soha nem
kérkedett, a fenti igét mindig betartotta szerényen.
Időközben szükségét érezte, hogy az idegenvezető szakot is elvégezze az akkori TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) József
Attila Szabadegyetemén. A megszerzett ismereteket bőségesen kamatoztatni tudta később
Kiskunlacházán. Az intézmény vezetőjével,
Balogh Lászlóval sok kirándulást szerveztek
tanulóknak, tantestületnek egyaránt. Talán

túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az országban
egyedüliként, 12-14 autóbusszal, a lacházi iskola elvitte diákjait, évenként egy-egynapos
országjárásra, alkalmanként 400-500 fővel!
Ilyenkor már reggel fél hatkor a tanáriban
kávéztak a gépkocsivezetők az igazgatósággal, osztályfőnökökkel. A vezetőség mindig
bejárta a kirándulás előtt az utat, az igazgató
úr és Pista bácsi felváltva ismertették az út
geológiai, történelmi, turisztikai nevezetességeit, gazdasági összefüggéseit elképesztő
részletességgel. Az intézményvezetőség tagjaként Pista bácsinak is nagy szerepe volt abban, hogy előzetesen szép, hasznos, új ismereteket nyújtó úticélokat határoztak meg az
útitervekben. A teljesség igénye nélkül: Debrecen, Sopron, Mohács, Zalaegerszeg, Szeged, Bakony stb. Tantestületi kirándulásokon
(nyugdíjasként is) szívesen „vezetett” minket,
pl. Zakopane, Siklós-Pécs, Sárospatak-Tokaj
útvonalon.
Szomorú, de mindig erős szívvel végzett
feladatot is gyakran vállalt: egy-egy elhunyt régi kolléga búcsúztatására kérte fel
a mindenkori intézményvezető, reálszakos
létére torokszorító, emlékezetes beszédeket
tartott ezeken az alkalmakon.
Pedagógusnapi rendezvényeinken, évfordulós iskolai ünnepeken mindig szívesen
vesz részt, legutóbb egy nyugdíjba vonuló
kolléganő búcsúztatóján találkozhattunk
vele szeptember elején.
Elnyerte „Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója”
kitüntetést, 1991-es nyugdíjba vonulásakor
pedig Eötvös-díjat vehetett át Göncz Árpád
köztársasági elnök úrtól. 65 éves jubileumára 2018-ban Kiskunlacházán, ünnepség
keretében vette át vasdiplomáját.
Megbízhatóságára mutat rá a befejező igeszakasz.
További nyugdíjas éveire adjon az Úr Pista
bácsinak erőt, további derűs, kitartó lelkületet mindazok körében, akik szeretik őt!
Isten éltesse kilencvenedik éve alkalmából
Huszár Pista bácsit!

Tudom, hogy te megbízható vagy,
akár az Isten angyala
1Sám 29, 9.
Gulyás László
intézményvezető-helyettes
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„Jelképünk volt és lehetne”
A Hajómalom októberi hírei
Minden évben a Kenyér Világnapjához
(október 16.) legközelebbi vasárnapon,
az idén október 18-án vártuk utoljára
kedves látogatóinkat, akiket örömmel
vendégül láttunk az őrlésbemutató
után. Forralt bor, sütőtök krémleves,
sparhelten sült tészta fokhagymás tejföllel, zsíros deszka lila hagymával, fűszeres lisztben sült hal, gulyásleves és
a malmos lisztből sült pogácsa várta a
vendégeket. A Hajómalmot szokásaink
szerint, október 23-án kitakarítottuk,
melyre szeretettel vártuk a kedves segítő kezeket.
Lukácsné Ürögi Veronika

A hajómalom

FOTÓ: LUKÁCSNÉ ÜRÖGI VERONIKA

Köszönet a támogatásért
Az elmúlt évtizedben a malom építését és működését segítők
Szőgyényi Ferenc
Szőgyényi Gábor és felesége
ifj. Szőgyényi Gábor
Szőgyényi Gáborné
Szőgyényi Katalin
Szőgyényi László és neje
ifj. Szőgyényi László
id. Szőgyényi Sándor
Szőgyényi Sándor
építész, Telt-ház Bt.
Szőgyényi Zita
Szőnyegi László
Szőnyegi Lászlóné
Sz. P. Terézia
dr. Szűcs Lajos
gyűlési elnöke
Tabish Wanni
Takács András
Mikrotherm Kft.
Taligás János
asztalos
ifj. Taligás János
Taligás Margit
Taligás Mihály
Taligás Sándor
STIHL szaküzlet
Taligásné Fartel Zsuzsanna
ifj. Taligás Sándor
Taligás Sándorné
R.V. Dunapékség

Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve,
Nyír köz
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Budafok
Budafok
USA, Kalifornia
Pest megyei közNémetország
Szigetbecse
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve

Taligás Szilvia
Ráckeve
R.V. Dunapékség
Tamási Sándor és felesége Ráckeve
Tankó Tamás
Érd
Tápai Zoltán
Ráckeve
Tapodi Attila
Ráckeve
TAKAFA Bt.
Tihanyi Dániel
Ráckeve
Till Katalin
Budapest
Tóth Béla és családja
Ráckeve
Tóth Béláné
Ráckeve
Tóth Gábor
Ráckeve
Tóth Gábor és családja
Ráckeve
Tóth Sándor
Budapest
ATTA-CSŐ Kft.
özv.Vághy Józsefné
Ráckeve
Varga Gábor és neje
Ráckeve
Vargáné Pócs Judit
Budapest
Varga István és családja Szigetszentmiklós
Varga István
Toronto
Varga László
Ráckeve
Varga Zoltán
Kiskunlacháza
Varga oltán
Ráckeve
Varnyú János
Ráckeve
Keve Szövetkezet
Varró Sándor
Tass
Vas István
Ráckeve
C.Veres László
Ráckeve
Végnerné Tamási Rózsa Budapest
prof. dr. Véha Antal
Szeged
SzTE Élelmiszerkarának rektora

Zöld Acél Kft.
Szeged
özv.Vella Józsefné
Ráckeve
Víg István
Ráckeve
Víg László
Ráckeve
Víg Margitka
Kanada
Vígh Ferenc
Ráckeve
Vígh István
Ráckeve
Végh István és felesége
Ráckeve
Végh Ferenc
Ráckeve
kőműves
Végh Ferencné és családja Ráckeve
Posta közi apartmanok
ifj. Végh Ferenc
Ráckeve
tűzvédelem
özv. Viski Ferencné
Ráckeve
Viski Ferenc
Ráckeve
Viski Ferenc és családja
Ráckeve
Viski József
Ráckeve
főmolnár
Viski Józsefné
Ráckeve
dr. Viski József
Budapest
Vidékfejlesztési Minisztérium
Viski György
Ráckeve
Mesterker Bt.
Viski Györgyné
Ráckeve
Mesterker Bt.
Vitályos Gábor
Ráckeve
Werny Lászlóné
Szigetújfalu
Wöller István
Veszprém
malomgépész
Zakariás Bálint
Ráckeve
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Nehéz idők szép gesztusai
Összefogással szépült tovább az Ifjúság úti óvoda
Akik valaha is óvodai mindennapjaink részesei voltak, jól tudják, sokkal inkább a tettek,
mintsem a szavak jellemeznek minket. Ám
most, ebben a gondokkal, nehézségekkel terhelt időszakban mégiscsak szükségét érezzük,
hogy kivételesen mi is szót emeljünk. Tesszük
ezt azért, hogy a nehézségek mellett az örömteljes dolgoknak is teret adhassunk. S bár a
nemes gesztusok sosem törekednek hangos
hírverésre, mindennapjainkban igenis ott
munkálkodnak, s mindezért kivételesen szerencsésnek érezzük magunkat. A segítőkész
támogatásoknak, összefogásoknak köszönhetően az elmúlt hónapok nehézségei ellenére
is folyamatosan szépültünk, gyarapodtunk. A
Budapest Bank támogatásának köszönhetően
a nemrégiben kialakított biciklipályánk, s régebbi udvari játékaink is immáron vidám színekben pompáznak. Makula Zsolt vállalkozó
két csoportszobánk festésére, mázolására tett
felajánlást, s mindezek mellett a fenntartó által biztosított padlóburkolat kivitelezési munkálatait is elvégezte. A szülői, illetve dolgozói
felajánlásoknak, valamint a 2019-es évi majá-

A z új játékok az óvoda udvarán
FOTÓ: FORGÁCS ILDIKÓ
lisunk bevételének köszönhetően új udvarrészünkre valamivel több, mint 1 millió forint
értékben telepíthettünk játékokat. A Rávüsz
Kft-hatékony együttműködése által térelválasztó kerítésünk alapjai is biztosítottá váltak.

A Fluidra Magyarország Kft. több teherautónyi
raklap felajánlásának, valamint Ifis csapatunk
szorgos munkájának köszönhetően a kerítés
fa elemei, s a vidám díszítő elemek is elkészülhettek. Óvodai falfestményünk Pálmai-Takács
Tímea keze munkáját dicséri. A Gastromol Kft,
a kiskunlacházi Mató Kft., a Garden City dísznövényáruda, Almási István, Schenk József és a
Bakos-család irányunkba tett gesztusai mindmind az önzetlenség egy-egy tanúbizonyságaként szolgálnak számunkra.
Bevallom bajban is vagyok, hogyan is sorolhatnám fel mindazokat, akiknek hálával tartozunk. Megannyi név, mosolygós tekintetek,
kedves gesztusok, szívmelengető pillanatok.
Azt hiszem be kell látnom csakis a teljesség igénye nélkül tudjuk megköszönni mindezt. Mit
is mondhatnék? Talán már minden további szó
felesleges, hiszen gyanítom, Ők valamennyien
jól tudják: Ki a jövő nemzedékét segíti, mindannyiunk jövőjét is építi. KÖSZÖNET hát érte!!!
Forgács Ildikó
tagintézmény-vezető

Ismét pattog a ping-ponglabda
Asztalitenisz szakosztály alakult Ráckevén
Őrömmel értesítünk minden sportszerető
embert, fiatalokat és időseket egyaránt,
Ráckevén és a környékbeli településeken,
hogy megalakulásunkkal Ráckeve is felkerült a Magyar Asztalitenisz Szövetség
térképére. Felkerültünk, és két hónappal
a megalakulásunk után máris a túlélésünkért küzdünk a COVID járvány miatt.

ból egy fő látogatta az edzéseinket, amelyek szerdán és pénteken a katolikus iskolában, keddenként az Ady gimnáziumban
voltak, és a két csapat a hazai mérkőzéseit
is itt tartotta vasárnapi időpontban. Itt 5
asztalon folyt a munka, a katolikus iskolában a létszám függvényében 10 asztalon
volt lehetőség gyakorolni.

A munka már hat évvel ezelőtt elkezdődött
a gyerekekkel a Szent Imre Katolikus iskolában, mostanra megértek a feltételek az
egyesület megalakítására.

A bajnokság is elindult szeptemberben,
de sajnos két hét után felfüggesztésre került a járvány miatt, ezután már be sem
léphettünk az iskolába. Így az évek óta
folyó munka félbeszakadt, és félő, hogy a
járvány elhúzódása esetén (miatt) sokan
lemorzsolódnak, illetve más szabadidős
elfoglaltság felé fordulnak.

12 játékost leigazoltunk, 4 játékos átigazolt hozzánk, ők képezik a RATE I, és a
RARE II két a megyei bajnokság B-C osztályában elindult csapatunk játékosait,
kiegészülve 10-15 felnőtt és 25-30 iskoláskorú fiatallal. Szigetcsépről hárman,
Kiskunlacházáról öten, Szigetszentmártonból hárman, Szigetújfaluból egy fő,
Tökölről egy fő, Csepelről két fő, Taksony-

A bajnokság felfüggesztéséig a RATE I
egy hazai mérkőzést játszott le, melyen
az igen erős VECSÉS II ellen szenvedett
vereséget 15:3-ra, itt Fibi Péter 1, Kelemen József 2 mérkőzést nyert meg, a

RATE II a hazai mérkőzésén az Újhartyán
VSE-től 18:0 vereséget szenvedett, majd
a következő héten idegenben szeptember 18-án Albertirsán 14:4-es vereséget
szenvedett. Itt igen biztató formában
Cserép Ádám 2, Szanyó László 1, és a Cserép Ádám-Csömöri Bence páros 1 mérkőzést nyert meg.
A COVID miatti zárlat előtt az utolsó megrendezett ranglista verseny 2020. augusztus 28-án Hévizen került megrendezésre.
Itt Ráckevének Kelemen József egy arany
(páros) és egy bronzérmet (egyéni) nyert a
75-79 éveseknél.
Tudakozódni a további lehetőségekről, illetve tájékoztatás kérhető a szakosztály
elnökétől: Csömöri János 06-20-9522-109,
illetve a szakosztályvezető Kelemen Józseftől: 06-20-4764-776.
Kelemen József
szakosztályvezető
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Negatív spirál?
A Ráckeve VAFC legutóbbi mérkőzései nem reményeink szerint alakultak
A Fradi elleni jó teljesítmény még jól láthatóan hatott az Újhartyán elleni idegenbeli
mérkőzésen, de azt követően szinte leblokkolt a Ráckeve. Nézzük át sorjában a történéseket.
Újhartyán – Ráckeve 1:4 (0:2)
Ráckeve: Zelei T., Agócs G., Tóth R., Gyurcsányi P., Kalmár S., Márkus Zs. (k), Kenesei K., Dudu, Markovics Zs., Huszárik Zs., O.
Markovic.
Csere: Matus T. (k), Földi R., Tóth J., Olatunde, Török Cs.
Góllövők: Kenesei K. (2), Kiss K., Török Cs.
Edző: Szanyó Tibor
A 13. percben már vezettünk. Kenesei K.
pazar kapáslövése után rezdült a hartyáni háló (0:1). A 23. percben Kenesei K. szabadrúgása szállt fölé. A Ráckeve továbbra is
szinte döntő fölényben játszott, sorjáztak a
lehetőségek, de az újabb találatra egészen
a 37. percig kellett várni, közben még egy
büntetőt is elhibáztunk, de a már említett
37. percben Kenesei K. remek emelése után
már 0:2-őt mutatott az eredményjelző. Az
50. percben viszont Zelei T. bravúrjára volt
szükség az eredmény tartásához. Alig egy
perc elteltével Kalmár S. kimaradt ziccere
borzolta a kedélyeket. A következő időszakban kevei szögletek sorjáztak, eredmény
nélkül. A 60. percben Kiss K. két kapufás
gólja után már 0:3-ra vezettünk. A 68. percben büntetőből szépítettek a hazaiak (1:3).
A 72. percben Kenesei K., Török Cs. volt a
labda útja, és növeltük az előnyt (1:4). A 74.
percben Agócs G. is gólt szerezhetett volna,
de a kapus hárította a lehetőséget. A 89.
percben, stílszerűen Kenesei K. szabadrúgása zárta a mérkőzést, melyet a kapus hárított. A hartyáni kapus egyébként csapata
legjobbja volt, és ez sok mindent elárul. A
Ráckeve kicsit nagyobb koncentráció mellett, sokkal nagyobb különbséggel is nyerhetett volna a lelkes hazaiak ellen.
Az addig hibátlan Örkény ellen készültünk
a következő héten.
Ráckeve – Örkény 0:2 (0:1)
Ráckeve: Matus T., Agócs G., Tóth R., Gyurcsányi P., Márkus Zs., Kiss K., Kenesei K.,
Dudu, Török Cs., Huszárik Zs., O. Markovic.
Csere: Zelei T. (k), Földi R., Tóth J., Kalmár
S., Olatunde.
Edző: Szanyó Tibor

Nagy várakozás előzte meg a mérkőzést, hiszen a 100%-os Örkény látogatott a felzárkózni kívánó Ráckevéhez. Viszonylag korán
lehűtötték a kedélyeket a vendégek, miután
egy rossz becsúszást követően megítélt büntető értékesítésével már a 11. percben vezetett
az Örkény (0:1). Feszült hangulatban zajlottak az események, ami sajnos csak meddő
mezőnyjátékot hozott a Ráckeve számára.
Azt gondoltuk, hogy az örkényi kiállítás
majd változást hoz, sajnos csalódnunk kellett. Az 50. percben még a megítélt büntető
sem hozott gólt, miután Kenesei K. lövése a
kapufán csattant. Nem sokkal később a második vendég gól már megpecsételte a Keve
sorsát. A nem túl hatékonyan játszó Ráckeve
fájó vereséget szenvedett riválisától.
Hétközi mérkőzés következett, hiszen a
Taksony II elleni, korábban az MK miatt elhalasztott mérkőzést pótoltuk.
Ráckeve – Taksony 3:0 (1:0)
Ráckeve: Matus T., Agócs G., Földi R., Gyurcsányi P., Kalmár S., Márkus Zs., Kiss K., Török J., Török Cs., Huszárik Zs., O. Markovic.
Csere: Kalmár D., Szöllősi T., Tóth J., Olatunde, Kircsák Z.,
Góllövők: Gyucsányi P. 2, Huszárik Zs.
Edző: Szanyó Tibor.
Jól kezdtük a mérkőzést, hiszen Huszárik
Zs. szabadrúgása utat talált a taksonyi hálóba (1:0). Nem várt folytatás következett,
miután a Ráckeve ismét nem tudott mit
kezdeni az emberelőnnyel. A Taksony II 10
emberrel is bátran kitámadott, sőt helyzetei
is voltak. Szerencsére két késői Gyurcsányi
P. góllal azért behúztuk a mérkőzést (3:0).
A Ráckeve a biztosnak látszó győzelem ellenére sem volt teljesen meggyőző, bár meglehetősen foghíjas összeállításban lépett
pályára.
Halásztelekre utaztunk a következő hét végén, és a korábbiakhoz képest komplettebb
csapattal álltunk fel, mint kiderült ez sem
volt elég.
Halásztelek – Ráckeve 4:2 (1:1)
Ráckeve: Matus T. (k) , Agócs G., Gyurcsányi
P., Márkus Zs., Kenesei K., Dudu, Török J.,
Török Cs., Huszárik Zs., O. Markovic.
Csere: Zelei T. (k), Tóth R., Földi R., Tóth J.,
Kalmár S., Nagy L., Tóth D.

Góllövők: Huszárik Zs., Török Cs.
Edző: Szanyó Tibor.
A korai gólváltást követően (a 15., majd a 18.
perc) döntetlennel mentek az öltözőbe a csapatok. A 47. percben megszereztük a vezetést,
és ez a 74. percig ki is tartott. Közben a Ráckeve
még számos helyzetet is elhibázott. A mérkőzés
hajrájában a lelkesen küzdő hazaiak 3 gólt is szerezve megfordították az eredményt. A sok-sok
lehetőséget elpuskázó Ráckeve fájó vereséget
szenvedett a végére feltámadó hazaiaktól.
Az Aranyszarvas (Tápiószentmárton) vendégjátékára vártunk a következő hét végén,
és természetesen bizakodtunk.
Ráckeve – Aranyszarvas SE 0:1 (0:1)
Ráckeve: Zelei T., Földi R., Gyurcsányi P.,
Tóth R., Kalmár S., Tóth D., Agócs G., O.
Markovic. Kiss K. Török Cs., Kenesei K.
Csere: Matus T. (k), Kuhinkó T. Márkus Zs.,
Tóth J., Nagy L.
Edző: Szanyó Tibor
Az sohasem hangzik biztatóan amikor a góllövők rovata üresen marad. Kiegyenlített első
fél órát láthattunk, majd a 32. percben egy
elhibázott hazaadást követően a vendégek
szereztek vezetést (0:1). A 40. percben büntető gyanús helyzetben a játékvezető továbbot
intett, jóllehet voltak kétségeink az esetet illetően. A 44. percben Kenesei K. szabadrúgását védte bravúrral a vendégek hálóőre. A
48. percben, szöglet után O. Markovic lövése
akadt el. Igyekeztünk ugyan, de Kenesei K.
szabadrúgása is a sorfalban akadt el. Pontatlanságok jellemezték a Keve játékát, bár Kalmár S., és Török Cs. is helyzetecskéig jutott.
A 74. percben Kiss K. szöglete után Kenesei
K. lőtt fölé. Alig egy perc elteltével veszélyes
vendég lehetőséget láthattunk, szerencsére
kimaradt. A 77. percben Tóth D. távolról mellé
trafált. Nyomott ugyan a Keve, de igazi átütőerő nélkül nem tudott egyenlíteni. Stílszerűen
egy nem túl sikeres szabadrúgással zárult a
mérkőzés. A Ráckeve újabb fájó, hazai mérkőzést veszített el, a védekezését Kenesei K. köré
tömörítő Aranyszarvas ellenében. Péterire
utazunk a következő hét végén a tartós kilábalás reményében.
Természetesen: Hajrá Ráckeve!
Losits János
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Az a felejthetetlen Ráckeve-Fradi mérkőzés!
Őszinte vallomások, nyilatkozatok…
Ahogyan a Ráckevei Újság októberi számában már a címlapon és a sport rovatban is
olvashatták, és számos országos média is
kiemelte, egy őszinte és jó hangulatú futballünnep volt Ráckevén szeptember 19-én,
amikor közel 40 év után ismét NB1-es csapatot, az ország legnagyobb múltú futballklubját, a Ferencvárost láthattuk vendégül
hazai pályán. A mérkőzést megtisztelte jelenlétével és végig szurkolta Vereckei Zoltán polgármester meghívására az ország
egyik legnagyobb közjogi méltósága, a Magyar Országgyűlés elnöke Kövér László is.
A játékosok mellett a hazai szurkolók is kiváltották a szakkommentátorok, köztük az
M4 csatorna tudósítójának Knézy Jenőnek
elismerését, mert hihetetlen boldogság öntötte el a pályát és a nézőteret, amikor 86.
percben Ognjen Markovic ráckevei játékos
talált a Fradi hálójába. A lelátó felrobbant, a
VAFC játékosai kitörő örömmel ölelgették a
21 éves gólszerzőt és egymást. Gólt szerezni
a Fradinak, ennél többet nem is reméltünk,
de elég is volt a boldogsághoz... A KÖR TV
Youtube csatornáján már másnap megtekinthették Kabarcz Zsófi összeállítását, de
következzenek itt az újság hasábjain is az
interjúk, megőrizve írásban az utókor számára ezt a sporteseményt és gólörömöt.
Először Losits Jánost – aki a Ráckevei Újság sport-futball rovatát vezeti hűségesen
már majd 2 évtizede – kérdeztük még a
meccs előtt, mire is lehet számítani:
Már az a világ 8. csodája volt, hogy egy régi
Fradi játékos, Gera Zoltán kihúzta a Ráckevét,
aki megyei II. osztályú csapat és persze várjuk a
következő csodát. Bár a realitás azért azt mondatja velem, hogy nyilván a Fradié lesz a győzelem, de azt szokták mondani, hogy amíg egy
meccsnek nincs vége, bármi lehet és mi azért reménykedünk. És szögezzük le azt is, hogy a Fradi egy olyan csapattal érkezett ide, akik egyáltalán nem tartalék játékosok, hanem igenis egy
kiváló keret, akiket folyamatosan rotál Szerhij
Rebrov edző és ezt mindig jó érzékkel teszi.
A meccs után, amikor Szanyó Tibor a VAFC
edzője – aki egy korábbi meccs eltiltása miatt a pálya széléről próbálta irányítani játékosait – majd 50. születésnapja alkalmából
a csapattól és családjától kapott meglepetés köszöntés után kétszeres boldogságot is
érzett, így nyilatkozott:
Boldog vagyok, ahogy játszottak a játékosaink,
mert állták a sarat és már egy x-szel jobbak vagyunk, mint a Paks, aki a múlt héten 5:0-ra ki-

Zelei Tamás a Ráckeve VAFC kapusa (jobbra) a mérkőzés egyik hőseként nyilatkozik az M4
Sport csatornának
FOTÓ: JÁKI RÉKA
kapott a Fraditól, mi 6:1-et játszottunk, tehát a
Pakssal „pariban lennénk”, de persze ez csak vicc.
Én 10 éves korom óta itt vagyok a pálya környékén, és amikor az NB3-as játékosokat néztem már akkor azon álmodoztam, hogy hány
évet kell még élnem, hogy Ráckeve NB3, NB2
és végül NB1 legyen és játszhassak a Ráckevében az Újpest ellen. Sajnos nem így alakult,
de a Fradiban azért pár évig futballoztam,
és amikor edző lettem mindig azt mondtam,
hogy a Magyar Kupára kell fókuszálnunk, tehát ha egy ilyen NB1-est csapattal szeretnénk
játszani, ahhoz az kell, hogy a Magyar Kupában jól szerepeljünk. Tavalyelőtt vettem át a
csapatot, de sajnos a múlt évben kikaptunk a
Nagykőrös ellen, most viszont Nagykáta ellen
megnyertük és rákerültünk a fő táblára. A
megyei II-es csapatok közül csak mi jutottunk
be. Mi vagyunk a legkisebb csapat és most a
legnagyobb ellen játszhattunk! Azt gondolom,
hogy a játékosaink helyt álltak, nagyon büszke vagyok rájuk és nagyon nagy ajándékot
tettek le, nem csak nekem, hanem az egész városnak, a ráckevei lakosoknak, a gyerekeknek.
Ebből kamatoztathatunk is. Azt szeretném,
hogy ezek a gyerekek, akik most a szüleikkel
kint voltak, azt mondják majd, hogy: „Én
focizni szeretnék Ráckevén!” Mert el lehet jutni ide. 1983-ban, amikor itt volt az Újpest, az
nekem hatalmas élmény volt, én rúghattam a
kezdőrúgást! Remélem jönnek hozzánk focizni
és egyre többen leszünk.

Igaz, nem egyszerűek a körülményeink, a
héten is csak két fél edzést tudtunk tartani.
Kedden is el kellett dönteni, hogy edzést tartunk, vagy hengereljük a pályát és én úgy
döntöttem, hogy inkább hengereljük, ha már
fogadjuk a Fradit. Egyébként is én úgy voltam vele, hogy inkább átmozgató edzéseket
tartottam a srácoknak, nehogy valaki túlpörögjön és valami sérülést okozzon akár magának, akár másnak. Nem akartam elvenni
senkitől sem ezt az élményt, hogy játszhasson
a Fradi ellen, ezért inkább döntöttem az átmozgatás mellett.
Három éve vagyok a Ráckevénél és őszintén
nagyon sok problémával szembesültem. Ezért
összefogtunk négyen-öten, egy pár szponzor
mellénk állt és próbáljuk felfejleszteni az egyesületet. Az lenne a cél, amit hallottunk most
a televízióban is, ahogy méltattak minket a
kommentátorok, hogy a Ráckevére felfigyeljenek. Mivel az utánpótlásunkban nincs olyan
játékos, akit fel tudnánk erre a szintre hozni,
ide kellett hívni egy Kenesei Krisztiánt, egy
Huszárik Zsoltit és egy Kiss Karcsit, ők olyan
nevek a magyar labdarúgásban, akik vonzzák
majd ide a gyerekeket, de a játékosainkat is
fejlesztik, inspirálják.
A góllövő srác egy szerb-horvát nemzetiségű
játékos, Ognjen Markovic, egy nagyon nagy
tehetség, véletlenül került hozzánk, korábban
a bundesligában játszott, de lemaradt a téli átigazolásnál és egy játékos menedzser ajánlotta
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nekünk, hogy addig legyen csapata, és mi szívesen láttuk. Azt hiszem nagyon jól érzi magát itt
nálunk. Remélem a játékával és góljával felhívta magára a figyelmet, persze ebben benne van,
hogy elviszik tőlünk, de egy 21 éves tehetségnek
mit is kívánhat az ember, hogy ne itt öregedjen
meg, ha van lehetősége, akkor menjen.
Van két nigériai játékosunk is. Dudut mindenki ismeri a városban, nem csak a közönség
kedvence, hanem egy nagyon szimpatikus úriember, itt telepedett le a családjával, korábban
a Debrecenben játszott, de talán őt már nem viszik el, mert 31 éves, „öregnek” számít. De rajta keresztül jutottunk el pl. Morrishoz és más
nigériai játékosokhoz is.
A munkám, családom mellett napi 4-5 órát
tevékenykedem a fociért, ebben segít az öcsém,
Szanyó Attila, akinek köszönetet is szeretnék
mondani, mert nagyon sokat dolgozott ő is,
hogy ez a mai mérkőzés is összejöjjön. A hét
elején még szinte lehetetlennek tűnt, annyi előírásnak kellett megfelelni. Ezért nagy köszönetet szeretnék mondani a Fradi Securitynak is,
akik hétfőn lejöttek ide, mindent átbeszéltünk
és segítettek, Kovács Ferencnek a VAFC elnökének és Kovács Istvánnak, valamint Ráckeve
Város Önkormányzatának, hogy támogatta a
csapatot és idáig el tudtunk jutni és erre a mai
mérkőzésre sor kerülhetett.

Sikerült elcsípnünk a mérkőzés után a Ráckeve kapusát, Zelei Tamást is, akinek nagyon jó
megmozdulásai, védései voltak, még sportkommentátorok is elismerően nyilatkoztak a
ráckevei kapusról. Tomi boldogan mondta, el,
hogy ez a mérkőzés számára olyan volt, mint
egy születésnap, falunap, karácsony egyben
megszorozva hárommal. „Kevés időnk volt a felkészülésre, de két fél edzésen nem lehet megváltani
a világot, én inkább fejben készültem jobban, de
gondolom a többiek is. Sokkal többet mozogtam a
kapu előtt, ők sokkal gyorsabbak, ezért minden másodpercben figyelnem kellett, ez kívánt nagyobb teljesítményt tőlem. De nem lehetünk elégedetlenek,
hiszen 6 gólt kaptunk, 1gólt rúgtunk, leírhatatlan
volt az örömünk és ez a nap, most nagyon nagy élmény volt számunkra! A játékunk már nekünk is
gyorsabb lett, nem mindegy, hogy ilyen játékosok
vannak elöl és az új igazolt csapattársaink, Kenesei,
Huszárik és Kis húznak és segítenek minket. A cél az
Megye I-be jutás.”
A mérkőzés után a szurkolóktól, amikor
megkérdeztük, hogy érezték magukat,
sokuk szemében örömkönyekkel csak azt
skandálták: Hajrá Keve, Hajrá Keve!!! Sajátos csapat kiáltásukkal nagy népszerűséget szereztek az ország írott, on-line és televíziós médiáiban is: „Támadás! Háború!”
Ezt egyszer valaki kitalálta – mondták el a

Baranyai József újabb világcsúcsa
Ismét aranyérmes fekvenyomó bajnokunk

Baranyai József

FOTÓ: BARANYAI ANIKÓ

2020. szeptember 18-20. között Kiskunfélegyházán került megrendezésre a Magyar Profeszszionális Erőemelő Liga Kupa. Az első, egyben
utolsó versenyén ebben az évben (közbeszólt a
COVID) jómagam, Baranyai József RAW Fekvenyomásban a maximális teljesítményt hoztam
ki magamból. Masters IV. kategóriában 82,5
kg-os súlycsoportban három GPC Világrekorddal 80kg, 85kg és végül 90kg-os, nemzetközi

bírók által hitelesített eredménnyel első helyezést értem el. A profi szervezést köszönöm
Patyi Zoltán úrnak. Köszönettel tartozom az
Elite Gym vezetőségének, Szanyó Attila és Szanyó Ildikó anyagi támogatásáért, valamint a
lehetőségért, hogy a jól felszerelt konditermükben készülhettem a versenyekre.
Köszönöm Laczó Csabának és nagyszerű fiának Bencének, hogy a helyszínre jutásomat
biztosították, idejüket és vasárnapi pihenésüket feláldozva, jelenlétükkel erősítettek sikerem
elérésében. Nem utolsó sorban köszönöm feleségemnek, Baranyai Anikónak és sportbarátaimnak, versenyző társaimnak, akik lelkes szurkolásukkal, tapssal, bíztatással segítettek!
Baranyai József
Mi pedig büszkék vagyunk Rád, hogy példát
mutatsz egy felnövekvő generációnak szorgalomból, kitartásból és hogy nincs lehetetlen, ha
valamit el akarunk érni!
Baranyai Anikó
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srácok – így vált minden meccsen az egyik
legjellegzetesebb, csak a ráckevei szurkolók sajátos biztatásává. A szurkolók mind
úgy nyilatkoztak, hogy gazdagabbak lettek
egy góllal a Fradi ellen és ez nagyon nagy
örömet okozott számukra, valamint, hogy
várják a következő kör sorsolását!
Azt hiszem, szavakkal nagyon nehéz leírni azt
az eufórikus boldogságot, amit mindannyian
éreztünk ezen a napsütéses őszi délutánon,
de az M4 közvetítéséből, a videókból, a KÖR
TV összeállításából is átérződik a hangulat, a
közös öröm és az élmény, ami már örökre bevésődött Ráckeve futball történetébe, hogy:
Ráckevén járt az ország legnagyobb és egyik
legnépszerűbb csapata, a zöld-fehérek és a
Ráckeve rúgott egy gólt a Fradinak!
Szép sportteljesítményt nyújtottak minkét
csapat játékosai, kellő tiszteletet adva egymásnak, a ráckevei játékosok még vigyáztak is a Ferencváros focistáira, le ne sérüljenek, hiszen bekerültek a Bajnokok Ligájába,
ami egy óriási eredmény, és nemsokára már
nekik szurkolunk ráckeveiek, fradisták és
nem fradisták, mi magyarok a televízió képernyője előtt. Hajrá Ráckeve! Hajrá Fradi!
Hajrá Magyarország!
Jáki Réka

Újabb ráckevei
kick-boksz sikerek

Ráckevei kick-box sportegyesület két
versenyzővel képviseltette magát a
versenyen pointfighting és formagyakorlat (kata) kategóriákban! Rácz Tibor
kreatív formagyakorlatban aranyérmet
szerzett, pontfightingban 4. helyen
végzett. Rácz Emese pedig mindkét
versenyszámban ezüstérmet szerzett!
Gratulálunk a szép teljesítményhez!
Kovács Attila
edző
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Sütő-főző sarok
Ősz a kamrában

Savanyítás ecet nélkül:
Muratura
Ezt a savanyúságot elteheted nagy üvegbe,
műanyag edénybe vagy hordóba.
Azzal kezdd, hogy gyűjtsd össze kerted terményeit: káposzta, zöldpaprika, paprika,
kis dinnye, karfiol, sárgarépa, gyöngyhagyma, zöld paradicsom, zellerlevél, csombor,
kapor, néhány babérlevél.
Ha nincs jó szomszédod – akinek van kertje
– menj ki a piacra és vedd meg.
A terményt megtisztítod, feldarabolod,
megszurkálod (óvatosan és fájdalommentesen) és belerakod az edénybe. Néhány
tormaszálat is tegyél hozzá, pár cikk fokhagyma kíséretében.
Most készítsd el a feltöltő levet. Minden
liter vízhez 1 jó ek parajdi sót számíts. Ha
nincs, mindenképpen jódozatlan sót használj. A sót old fel a hideg vízben, és öntsd
az edényben várakozó terményre. Hagyd
forrni meleg, de nem napos helyen. A forrás alatt a levet néha „forgasd meg”. Nekem
gumicsövem van, amivel bele-belefújok,
hogy a lé keveredjen. De le is öntheted, és
vissza, hogy jól keveredjen el. Néhány nap
múlva kellemes savanykás illat száll a bödön körül. Amikor kezd letisztulni, lekötjük
vagy légmentesen lezárjuk, és betesszük a
kamrába a végleges helyére. Amikor teljesen letisztult máris fogyaszthatjuk. Ennek
a savanyúságnak a leve is fogyasztható, a
káposztalével versenyez.

Paradicsompaprika hidegen
eltéve – kedvenc receptem
A paradicsompaprikát megmosom, lecsepegtetem, cikkekre vágom, magjait, ereit kiszedem. Most lemérem és minden kilóhoz
teszek 1 ek jódozatlan sót, 10 dkg cukrot, 1
dl ecetet, néhány szem fekete borsot, 1-2
babérlevelet. Egy edényben a paprikát öszszekeverem a lével, és 2 napig hűvös helyen
állni hagyom. Ezalatt éppen kellő mennyiségű levet enged. A paprikát üvegekbe rakom, a lébe kevés tartósítószert szórok, jól
elkeverem és ráöntöm a paprikás üvegekre,
lekötöm, mehet a polcra.
Ezzel a lével teszem el a csípős paprikát is,
természetesen vékony karikákra vágva.

Tormás alma
A savanykás almát megpucolom, enyhe
ecetes vízbe teszem, hogy ne barnuljon
meg. Nagy lyukú reszelőn lereszelem, öszszekeverem friss reszelt tormával. Felforralok vizet annyi ecettel és cukorral, hogy jó
édes legyen, persze ez ízlés szerint történik.
A reszelményt lazán üvegekbe rakom, a levet forrón öntöm az üvegekre, lezárom, száraz dunsztba teszem. Finom, pikáns kísérője húsoknak, kolbásznak, hurkának.
Aki úgy gondolja, hogy nem foglalkozik
most ezzel, hiszen alma és torma télen is
van, igaza van, ez a recept akkor is elkészíthető frissen, amikor eszünkbe jut és ráérünk.
Itt van az ősz, gondolom már nagyjából telepakoltuk a kamránkat, de hátha még csak
ezek a finomságok hiányoznak belőle? És
nincs olyan kamra, pince, melyben még ne
férne el egy-két üveg finomság. Jó munkát
kívánok!
Szász Veronika

Májterrin
Ez a recept libamájjal készül, de hízott kacsamájjal vagy csirkemájjal is tökéletes.
A májakat – főleg a libamájat, nagyon aprólékosan kell tisztítani. Minden erezetet
el kell távolítani. A májat legalább egy napot tejben áztatom, nagyon fontos, mert
így a maradék vér is kijön belőle. Felhasználáskor mindig szárazra törlöm papírtörlővel.
Hozzávalók: 700 gr libamáj, 250 ml főzőtejszín, só ízlés szerint, majoranna vagy
oregánó, őrölt bors, 50 ml tokaji bor, kevés
konyak, 50 gr zselatin, metélőhagyma.
A májat cm-es kockára vágom, az összes
hozzávalóval elkeverem. Alufóliával bélelt
őzgerincformába teszem, kb. 1 óra alatt készre sütöm. A felesleges zsiradékot leöntöm és
nehezéket teszek rá, hagyom kihűlni.
Tálaláskor felszeletelem, lilahagyma lekvárral, gyümölcsökkel, pirítóssal tálalom.
Ha valaki nem bírja a hagymalekvárt – vajon párolt rozmaringos körtével is mennyei.
Ritkán készítem – különleges alkalmakra.

Brokkolival töltött borjúszelet vegyes salátával
Hozzávalók: 4 nagy szelet borjúhús, 400
gr brokkoli, 100 gr reszelt sajt (füstölt), 1
hagyma, petrezselyem, só, bors, oregánó,
6-7 gerezd fokhagyma.
A brokkolit sós vízben 8-10 percet főzöm, leszűröm, hűtöm. A húst klopfolom, fűszerezem. A
reszelt hagymát picit párolom, óvatosan összekeverem a szűrt brokkolival. Minden hússzeletre hagymás brokkolit teszek megszórom reszelt sajttal. Óvatosan felcsavarom, két oldalról
hústűvel rögzítem. Kivajazott jénaiba teszem,
mellé fokhagyma gerezdeket, majd kb. fél óra
alatt 200 fokon megsütöm. Picit pihentetem.
Tálaláskor szeletelem, petrezselyemmel megszórom. Köretnek vegyes toszkán salátát ajánlok fűszerezett olajjal, balzsamecettel. Brokkoli
helyett karfiollal is nagyon finom. Borjú helyett
baromfival is jó.
Ez az étel kicsit diétás – ha ütősebbre készítem – krumplival és egy finom sajtmártással leöntve tálalom.

Sajttorta
Ez egy nagyon finom sütés nélküli nasi. A
receptet leányomtól kaptam.
Hozzávalók: 1 csomag Győri édes zabfalat
(natúr), 1 db vaj, 500 gr mascarpone, 200 gr
fehér csoki, 500 ml habtejszín, 100 gr porcukor, 1 citrom héja és leve (lehet kapni citromreszeléket), vanília sűrítmény, 3 zacskó
zselatinfix por.
A zabkekszet megőrlöm és olvasztott vajjal
összedolgozom. 20 cm-es tortaforma aljába
nyomkodom, majd hűtőbe teszem. Közben
elkészítem a krémes réteget. A csokit 100 ml
tejszínnel vízgőz felett olvasztom. A mascarponét kicsit felverem, hozzáadom a tejszínt,
citromlét, porcukrot, vaníliát. Robotgéppel
simára keverem. A kihűlt csokis keveréket,
zseletint is a mascarponéhoz adom és összedolgozom. A zabkekszes rétegre teszem, majd
hűtőben pihentetem. Tálaláskor szórom meg
színes gyümölcsökkel (gránátalma vagy eper,
vagy málna, vagy kivi és mentalevél).
Téli, járványos időszak van nagyon vigyázzunk magunkra, egymásra! Fogyasszunk
sok vitamint! Jó étvágyat kívánok!
Fejérdy Győzőné/MARI
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A házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendje

A csomagolási hulladékok
gyűjtésének időpontjai:
Ráckeve: november 3., 17., december 1., 15., 29.
Üdülőterület: november 9.,
23., december 7., 21.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási

alkalmanként 1 db cserezsákot
(csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék
mennyiségi korlátozás nélkül
kihelyezhető bármely átlátszó
zsákban, illetve a kommunális
hulladék gyűjtésére használt
edényzettől eltérő, jól látható
módon megjelölt (sárga színű,
vagy tetejű, felirattal ellátott)
szabványos edényzetben is.

Elektromos hulladék
begyűjtési akció
A ROLFIM Szövetkezet és Ráckeve Város Önkormányzata szervezésében elektromos és elektronikai hulladék berendezés
(e-hulladék) gyűjtést szervez,
amely során ingyen leadhatja
összegyűlt e-hulladékát.
Az e-hulladékgyűjtés ideje:
2020. november 14. (szombat) 08:00-12:00-ig
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: Ady Endre
Gimnázium előtti parkoló (Árpád tér).
A gyűjtés szervezői elkötelezett
hívei a környezet védelmének,
ezért szeretnék elérni, hogy
Ráckevén szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének köre. Az e-hulladék
különleges gyűjtést és kezelést
igényel – azaz nem gyűjthető a
háztartási vegyes hulladékkal.
Sajnos az e-hulladék a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgező
anyagot – nehézfémet (ólom,
kadmium, higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet
számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentős része újrahasznosítható.
Ennek ellenére nagy részük ma

mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre, illegális lerakókba,
vagy illetéktelen kezekbe kerül.
Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség
igénye nélkül „minden ami valaha árammal, elemmel akkumulátorral működött” Kivétel
a képcsöves berendezések (TV,
Monitor)!!!
Várjuk az intézmények (iskolák,
szociális, egészségügyi, oktatási
és egyéb, gazdasági intézmények stb.) bejelentését is, s igény
szerint a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően igazolást
állítunk ki az átvételről.
A ROLFIM Szövetkezet lehetőséget biztosít, hogy egész évben a
2310 Szigetszentmiklós-Gyártelep
ÁTI-Sziget Ipari Park alatti telephelyén használt, illetve hulladékká
vált elektromos és elektronikai
berendezéseket térítésmentesen
átveszi H-P-ig 8-13 óra között.
Elektronikai hulladékgyűjtéssel
kapcsolatosan érdeklődni szintén a 06-1-269-0234-es telefonszámon lehet!
Együttműködő munkájukat köszönjük!
ROLFIM Szövetkezet

Kérjük, fokozott gondossággal
járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges
hely, valamint a kihelyezésükhöz
szükséges zsákok mennyiségét!

db cserezsákot (zöldhulladék
gyűjtésére szolgáló, zöld színű,
emblémás, lebomló) adnak.

A zöldhulladék gyűjtésének
időpontjai:
Ráckeve: november 10., december 8.
Üdülőterület: november 23.,
december 21.
A mindenkori begyűjtéssel
egyidejűleg munkatársaink 2

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

Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!

DTkH

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel tudatjuk, hogy id. Feith János életének 88. évében
örökre eltávozott tőlünk. Egyben hálás köszönetet mondunk
azoknak, akik gyászunkban és fájdalmunkban osztoztak, temetésén részt vettek és elhozták sírjára az emlékezés virágait.
„Elnyerte a megérdemelt pihenést, de emléke örökké velünk él.”
A gyászoló család

Lapzárta
A Ráckevei Újság
2020. DECEMBERI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2020. november 20., 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
• e-mail cím: rujsag@invitel.hu, rackeve@rackeve.hu
• jreka2026@gmail.com
• Szerkesztőség: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
•Nyomda: West-Graph Kft. Szigethalom
•Eng. sz.: III/PHF/149P/1989 • ISSN0864-9502
•Megjelenik: havonta
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Hirdetés

2020. november

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

MOBILSAROK
Üzletünk új mobiltelefonok eladásával, használt mobiltelefonok és tabletek vételével, eladásával és szervizelésével foglalkozik. Széles választékban megtalálhatóak még telefontokok, üvegfóliák, kábelek, autós és
egyéb kiegészítők is.

