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VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS – KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM

Gólöröm Ráckevén!
Közel 40 év után ismét NB1-es csapatot, a Ferencvárost látta vendégül a Ráckeve VAFC
Majdnem 2000 szurkoló büszkén és boldogan éljenezte a ráckevei futballcsapatot,
mert jól játszottak a ráckevei focistáink, állták a sarat az ország legnagyobb múltú futball klubjával, a Bajnokok Ligájára készülő,

regnáló magyar bajnok Fradival szemben! A
továbbjutás már eldőlt, amikor a hazai csapat lelkesedése és kitartása nem csappant
és az utolsó percekben sikerült még egy
becsületgólt szerezni! A meccset végigszur-

kolta Kövér László, az Országgyűlés elnöke,
aki Vereckei Zoltán polgármester meghívására érkezett a városba Hoffmann Pállal,
Tököl polgármesterével együtt.
Részletes tudósítás a 21. oldalon

Választási eredmények
Ismét teljes létszámban folyhat a képviselő-testületi munka

Gudra Zsuzsanna (FIDESZ-KDNP) az 5. választási körzet új képviselője

Bécsi Balázs (FIDESZ-KDNP) a 6. választási
körzet új képviselője

Részletes beszámolónkat az Őszi Ászok Fesztiválról a 12-13. oldalon olvashatják.
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Számvetés az évfordulón
Számos fejlesztés valósult meg a nehézségek ellenére
Bár még szépen süt a nap, de egyre hűvösebbek a reggelek, s korábban sötétedik.
Megint elmúlt a nyár, a szabadság íze is
múlóban a szájban, s folytatódnak a munkás hétköznapok. A szabadság íze, írom, de
tudjuk, ebben az évben ez fanyar volt. Haláleset, visszalépés, Covid és veszélyhelyzet, s azzal együtt járó korlátozások, majd
választási kampány nehezítették dolgainkat. S most, októberben, így kell mérleget
készítenünk, hiszen egy éve már, hogy az új
testület megkezdte működését.
Mi történt ez alatt?
Talán kezdjük azzal a szikár ténnyel:

A veszélyhelyzet 71 millió forint
kisesést okozott a városnak, amit
bizony megéreztünk. Ennek ellenére a város üzemeltetését sikerült folyamatosan biztosítanunk, a munkahelyeket megőriztük, miközben
megkezdtük és az elmúlt években
példa nélkül álló párbeszédet folytatunk önökkel a város különböző
kommunikációs csatornáin.
A jelentős pénzügyi veszteség ellenére számos fejlesztést valósítottunk meg:
1. Befejeztük a fogorvosi rendelő felújítását,
s befejezés előtt áll a bírósági épület építése: ezek örökölt projektek voltak, amelyeket
jelentős csúszással vettünk át, de sikerült
megoldanunk a határidők be nem tartásából fakadó veszélyt, így megmentettük a
várost – összességében – 330 millió forint
pályázati támogatás visszafizetésétől.
2. Tartottuk azt az ígéretünket, hogy kiemelt figyelmet fordítunk útfelújításokra és
karbantartásokra: grédereztünk és murváztunk több utcát, aszfaltoztuk a Kis-Duna
sétány 1,4 kilométeres szakaszát, a Selyem
utca 200 méteres szakaszát, ahol járdát is
építettünk, a Keszeg sor RÉV-állomásig terjedő szakaszát. Már beütemezett aszfaltozás előtt áll a Béke utca, Bercsényi utca és
Dankó utca.
3. Járda építése: Mesterházi tér, Selyem utca
befejezett, Eötvös utca folyamatban.

Megújult a Selyem utca burkolata
4. A csapadékvíz-elvezetés javítása érdekében szikkasztóárkok kialakítása kezdődik
a Széchenyi utcában, az Arany János utában, a Marossy utcában, a Gólya utcában, a
Szent Vendel utcában, az Attila utcában, az
Iskola utca egy szakaszán.
5. Iparűzési adóbevételek növelése és munkahelyteremtés érdekében Tudományos
és Technológiai Ipari Park címpályázatot
adunk be.
6. A piacfelújítás örökölt projekt volt, sikeresen teljesítve: közvilágítás kiépítése,
korszerű illemhelyek, köztéri bútorok, ivókutak elhelyezése, térkövezés. A térségben
a veszélyhelyzet alatt a lakosság és a termelők érdekében biztosítottuk a folyamatos működtetést biztonságos egészségügyi
körülmények megteremtésével.
7. Kondiparkot építettünk a Csüggedőben.
8. Folyamatosan fejlesztettük a Vadkacsa
Szabadstrandot és Kempinget: kondiparkot
és csónakkölcsönzőt építettünk az MKKSZ
támogatásával, köztéri bútorokat helyeztünk
el, támogattuk a strandröplabdapálya korszerűsítését, családi programokat szerveztünk, a
fizetős parkolást megszüntettük.
9. Az Iskola úti óvoda energetikai és műszaki felújítását megkezdtük és hamarosan
befejezzük.
10. Új közösségi házat építünk az Iskola
úton.
11. Több illegális hulladéklerakatot felszámoltunk, s dolgozunk a volt Homokbánya

FOTÓ: JÁKI RÉKA
területének rendezése és kitakarítása érdekében.
12. 19 új hulladéktárolót helyeztünk ki a városban.
13. Felújítottuk és bővítettük az Ács Károly
Művelődési Központ raktárépületeit, s támogatjuk a turisztikai szempontból fontos
horgászati kiállítóhely létesítését.
14. Pályázati forrásból megkezdtük a Patay
László Városi Képtár pincerészének és környékének kialakítását.
15. Folyamatosan fejlesztjük a szakorvosi
ellátást: radikálisan csökkentettük az orvoshiányt, új orvosi eszközöket, gépeket
szereztünk be. Defibrillátort vásároltunk és
az elérhetőségét biztosítjuk 0-24 órában a
belvárosban.
16. A vészhelyzet elmúltával a kulturális
életet is részben visszaállítottuk, többek
között hatnapos Kis-Duna Vízi Fesztivált
tartottunk.
Végezetül, de nem utolsó sorban: időközi választásokon két új képviselőt üdvözölhetünk
a testületben. Gratulálunk Gudra Zsuzsannának és Bécsi Balázsnak, a FIDESZ-KDNP
jelöltjeinek. Várjuk a közös munkát.
Mert a nyár ugyan átmenetileg elmúlt, korábban sötétedik, de az élet nem állt meg.
Közösen együtt a városért!
Vereckei Zoltán
polgármester
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Elnapolt döntések, vitatott kérdések
Csereerdősítés, forgalomváltozások Ráckevén
Ráckeve Város Képviselő-testülete 2020.
szeptember 10-én tartotta soron következő
nyilvános és zárt testületi ülését.
Vereckei Zoltán polgármester köszöntötte a
jelenlévőket, és megállapította, hogy a képviselő-testület 12 tagjából 8 fő van jelen, majd
beszámolt az előző képviselő-testületi ülés
óta történt fontosabb eseményekről, amelyekről a 2. oldalon a polgármesteri tájékoztatóban is olvashatnak, valamint ismertette a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatót, amelyet szintén egyhangúan elfogadott a testület.
A testület úgy döntött, hogy a Ráckeve, Szent
István tér 3. III/27. szám (hrsz.: 444/1/A/30)
alatti társasházi lakás eladási árát az új értékbecslés alapján 15 m-Ft összegben határozza
meg és felkérte a jegyzőt, hogy a lakás értékesítését folyamatosan hirdesse a város honlapján, facebook oldalán, Ráckevei Újságban, a
Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján.
Egy már az előző testület által is tárgyalt napirend következett, amely kapcsán megoszlanak
a vélemények és álláspontok városunkban,
miszerint a malom öbölben eddig tartózkodó
U-10234 lajstromszámú úszómű, azaz hajó, a
piac sétányra helyeződne át a tulajdonos kérelmére, és ott létesülne rajta közösségi teret
és vendéglátást biztosító funkció. A testület
hosszas tanakodás után mérlegelve a még hiányzó információk súlyát úgy határozott, hogy
a döntést az októberi képviselő-testületi ülésen
hozza meg, de felkérte dr. Szeltner Gábor ügyvédet, hogy készítse elő a szerződés-tervezetet,
amelyben a biztosítékok felsorolásra kerülnek.
A képviselők úgy határoztak, hogy támogatják a Kis-Duna-parti Ingatlanfejlesztő
Kft. fejlesztési szándékát 25 lakásos társasház létesítésére vonatkozóan, de biztosítékként egy lakás önkormányzati tulajdonba
adását jelölték meg, melynek értéke min.
50 millió Ft+ÁFA. További biztosítékként
pedig a 40%-os előértékesítést.
A képviselő-testület elfogadta a Ráckeve, Dömsöd, Szigetbecse, Makád, Lórév, Apaj közműves
szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű-rendszer, a Ráckeve közműves szennyvízelvezetés
víziközmű-rendszer és közműves ivóvízellátás
víziközmű-rendszer 2021-2035 időtávra szóló
gördülő fejlesztési terveit (beruházási, felújítási
és pótlási tervrészeit).
A képviselők egyhangúan jóváhagyták, hogy
bérleti szerződést kötnek bázisállomás létesítésére 1 millió Ft/év bérleti díj ellenében a DIGI
Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelős-

ségű Társasággal a Dr. Mészáros Lajos u. 18.
szám alatt található kivett vízmű megnevezésű ingatlan kapcsán. Még ennél a napirendnél
úgy határoztak, hogy 30 méter magas DIGI
hírközlési bázisállomás létesítését is támogatja a testület, az alábbi kiegészítésekkel:
A DIGI Kft. szerezze be 200 méteres körben
a lakók előzetes hozzájárulását.
Amennyiben a felépítményről a vizsgálat
bebizonyítja, hogy az egészségre káros, a
DIGI Kft. köteles a felépítményt elbontani
és az eredeti állapotot visszaállítani.
A képviselők úgy döntöttek, hogy a Duna
utca útaszfaltozás kivitelezésének lehetőségét a következő évi koncepció kialakításakor
mérlegelik, de felkérték a műszaki osztályt,
hogy az érintett útszakaszon lévő közműve-

A Kék-Duna sétány újabb szakasza újul meg
ket tárja fel és a csapadékvíz-elvezető szikkasztó árkok kivitelezésére készítsen költségvetést, valamint a RÁVÜSZ Kft. szerezze
be és helyezze ki a közlekedési tükröt.
Egyhangúlag elfogadták az önkormányzat
2020. évi költségvetésének 1-7 havi teljesítéséről szóló beszámolót, a 2020. augusztus
havi pénzügyi helyzetről szóló előterjesztést
és módosították az önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabályzatát.
Elfogadásra került a Gólyafészek Bölcsőde
2020/2021. nevelési évre szóló munkaterve,
a településfejlesztési és településrendezési
eszközök hatályosulásáról készített főépítészi
tájékoztató, valamint a Ráckevei Települési
Értéktár Bizottság 2020. I. félévi munkájáról
szóló beszámolója is.
Úgy határozott a testület, hogy támogatja a
0436/4-5 hrsz-ú ingatlanok (Parkerdő) leendő tulajdonosának a területre vonatkozó

fejlesztési szándékát, lovastanya- és a hozzá
kapcsolódó fás legelő létesítését, ezzel együtt
egyetértettek a képviselők a tervezett erdő
igénybevételével és csererdősítéssel is.
A testület úgy döntött, hogy a tulajdonában lévő
Ráckeve 5114 hrsz alatt lévő, természetben 2300
Ráckeve, Dömsödi út 4. szám alatti ingatlanon
működő strand és kemping elnevezését „Vadkacsa Szabadstrand”-ról „Vadkacsa Szabadstrand és
Kemping”-re módosítja és felkérték a főépítészt
és a műszaki osztályt, hogy vizsgálják meg a
Vadkacsa Szabadstrand területén vendéglátóipari egységek kialakítására alkalmas faházak
elhelyezésének lehetőségét és költségeit.
Elhalasztották a kerékpárút közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítását a következő képviselő-testületi ülésig.

FOTÓ: HEGYI GERGELY
A képviselők a Ráckevei Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztály szakmai véleménye alapján úgy határoztak, hogy október
15-től a 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. Mindkét utcaszakasz esetében „Megállni tilos” jelző táblákat helyeztetnek ki, valamint a testület felkéri a Ráckevei Rendőrkapitányságot, hogy a Nyár utcában és a Bocskai
utcában fokozott ellenőrzéseket végezzen a
gépjárművek szabályos parkolása érdekében.
A testület megrendeli a Kék-Duna sétány
felújítását végző Aszfalt és Bontás Kft.-től a
Kék-Duna sétány további szakaszának – a
Szőlővirág utcától délre eső 154 m hosszú
útszakasz, valamint a Dömsöd tábla-Akácos
utca közötti kiszélesedő útszakasz teljes szélességű felújítását.
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról
A testület úgy határozott, hogy a ráckevei fogászati alapellátás érdekében a Ráckeve Szakrendelő Intézet üzemeltetésében lévő üres
fogorvosi rendelő berendezése érdekében 2m
Ft támogatást ítél meg dr. Juhász Judit fogorvos részére a Ráckeve város 2020. évi költségvetése tartalékkerete terhére, amit kizárólag a
fogorvosi rendelő berendezésére lehet fordítani és a vásárolt berendezések Ráckeve Város
Önkormányzatának tulajdonába kerülnek.
Úgy döntöttek a képviselők, hogy pályázatot
nyújtanak be a Kisfaludy fejlesztési program
keretében megjelent Kisfaludy Strandfej-

2020. október
lesztési Konstrukció IV. ütemére a Ráckeve
Szabadstrand fejlesztésére, valamint a Versenyképes helyi turisztikai kínálat megteremtése
című, VP6-19.2.1.-33-3-17 kódszámú kiírásra
a Ráckeve Vadkacsa Szabadstrand és kemping fejlesztésére.
Egyhangúlag jóváhagyták, hogy az Ady
Endre Gimnázium öltözőiben lévő nyílászárók cseréjére 530.490 Ft-ot különítenek
el az általános tartalék terhére.
Szintén támogatták azt a kezdeményezést,
hogy a Három Királyfi Három Királylány
mozgalom zászlóit kihelyezzék a Polgármesteri Hivatal zászlótartóiba.

Elfogadták Ráckeve Város Helyi Építési Szabályzatról szóló 26/2020.(IX.14.) rendeletet
a 14/2017.(VI.22.) számú önkormányzati
rendelet módosításával.
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. október 8-án tartja.
A testületi ülés teljes jegyzőkönyve a www.
rackeve.hu oldalon olvasható.
Jáki Réka

Eladó önkormányzati lakás a belvárosban

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

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.
A lakás Ráckeve központjában található el
a Szent István tér 3. szám alatti társasház 3.
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
Molnár Józsefné
Műszaki Iroda

A Ráckevei Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Polgármester ügyfélfogadási rendje:
Minden hónap páros hét szerda:
8.00 órától 12.00 óráig
Jegyző ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 13.00 órától 16.00 óráig
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig
Anyakönyvvezető ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Közterület-felügyelő ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Péntek: 8.00 órától 12.00 óráig

Keddi és csütörtöki napokon az ügyfélfogadás
szünetel!
Személyes ügyintézés továbbra is kizárólag
maszk vagy szájat és orrot takaró textil ruhadarab viselésében és a kihelyezett kézfertőtlenítőszerek használatával, vagy kesztyű viselésével folytatható.
Várakozásnál kérjük a minimum 1,5 m távolság betartását (lépcsőházban kijelölt szakaszokon).
A beadványok benyújtására továbbra is lehetőségként szolgál a postai küldemény vagy
elektronikus ügyintézés lehetősége, illetve
személyesen a polgármesteri hivatal főbejáratánál elhelyezett „postaláda” használata.

Elérhetőségeink a következőek:
Titkárság: 06-24/523-333
e-mail: rackeve@rackeve.hu
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.
Kérjük hogy az ügyfélfogadás rendjét szíveskedjenek betartani!
dr. Jambrik Anna
Ráckeve Város Jegyzője

Önkormányzat

2020. október

5

Ne megszokásból vezessünk Ráckevén!
Több helyen is megváltozik a forgalmi rend

Sas köz, Árpád utca
A képviselő-testület egyeztetve a Ráckevei
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztályával úgy döntött, hogy 2020. november 15. időponttól az alábbi forgalmi
rend módosításokat vezeti be:
1. a Sas köz Eötvös utca és Kossuth Lajos
utca közötti szakaszát egyirányúsítja a Kossuth Lajos utca felől az Eötvös utca felé.
2. az Árpád utca Eötvös utca és Kossuth Lajos utca közötti szakaszát egyirányúsítja az
Eötvös utca felől a Kossuth Lajos utca felé.
Továbbá mindkét fenti útszakasz esetében
„Megállni tilos” jelzőtáblákat helyeztet ki.
Kérjük, hogy fokozottan figyeljék majd a

közlekedési táblákat és ne megszokásból
közlekedjenek.

Mentőállomás
Az OMSZ hivatalosan megrendelte a RÁVÜSZ KFT-től a ráckevei mentőállomás 1, 2
garázskapu és a főbejárati kapu ki-bejárati
rész betonterület teljes felújítását. A munkakezdés tervezett időpontja: 2020.09.21.,
a munkavégzés várható időtartama 30
nap. A felújítás teljes ideje alatt a főbejáraton keresztül a mentőautós és a szolgálati
forgalom megszűnik, helyette, az OMSZ-el
egyeztetve, az Ifjúsági út felé megnyitott
tartalék kijáraton keresztül történik majd a
Móricz Zsigmond út felé.

A forgalomrend változás érinti az Ifjúsági úti
Szivárvány óvoda dolgozóit, a szülőket, az
ÁFÁI gazdasági kapun keresztül történő forgalmat, valamint az Ifjúsági út lakótelep gépkocsival közlekedő lakosait, és részben a gyalogos, kerékpáros forgalmat is.
Az Ifjúsági úti lakótelep felől jobb oldalt a
tartalék kijárat elé figyelmeztető táblát, a
lakótelep bejárati ajtókra tájékoztató feliratokat helyezünk ki.

Eötvös utca
Az Eötvös utca bal oldali járda építéséhez szükséges építőanyagok deponálási területének az
ÁKMK hátsó parkolója lett kijelölve, ezért november 30-ig a RÁVÜSZ Kft a parkolót lezárta.

Parkoljon ingyen ön is!
Ráckevén a fizetős parkolási övezetben a helyi lakosok egy óra ingyenes parkolásra jogosultak
A jogosultság feltételei:
• ráckevei lakcímkártya,
• az igénylőnek nem lehet adótartozása,
• a személygépkocsi az igénylő nevén kell
hogy legyen,
• parkolóóra kiváltása a RÁVÜSZ-nél.

Sokszor tapasztaltuk azt, hogy az autósok
összekeverték a két mutatót, vagy hő hatására a mutatók deformálódtak, esetleg
a rendszeres használattól a patentrögzítés meglazult, és elmozdultak a vékony
műanyagból készült mutatók.

tékkel lehet beállítani az időt, azaz 00,
05, 10...55 perc.
Pl.: Ha a parkolás kb. 07:03-kor kezdődik,
akkor a tárcsákat 07:05-re kell elforgatni.
Értelemszerűen 16 óra után a 16:00, ...30
stb. időt kell beállítani.

A vonatkozó szabály értelmében a parkolás megkezdésekor korábban az 1. fotón látható piros mutatós óra segítségével a személygépkocsi vezetőjének be
kellett állítania a parkolási idő kezdetét,
majd jól látható helyen a műszerfalon elhelyeznie az órát.

Ezért döntöttünk új tervezésű óra bevezetése mellett.

Ellenőrzéskor a parkolóőrök az óra állását
excel táblázatban rögzítik. Ha letelik az 1
óra ingyenes parkolás, s az adott személygépkocsi továbbra is az adott parkolóhelyen
áll, akkor a gépkocsi vezetőjének 10 perc türelmi idő áll rendelkezésre, hogy parkolási
jegyet váltson.

Az új parkolóóra

Az eddig használatban lévő óra

Az új parkolóóra (2. fotó) egy duplatárcsás, számkijelzésű óra. Külön tárcsán
lehet rajta állítani az órát és a percet.
Hogy egyszerűbb legyen a kezelése, igazodik fizetős a parkolási időhöz, ami
07:00-tól 17:00-ig tart, tehát az óratárcsán 07, 08....16 óráig van a beosztás, a
perceket jelző tárcsán pedig 5 perces lép-

Az érvényes parkolási rendelet szerint az
egy óra kedvezmény naponta egyszer és
egy helyen történő parkolás esetén érvényesíthető.
Remélem, az új konstrukciójú parkolóóra 2021-es bevezetésével elkerülhetőek
lesznek a korábbi félreértések, problémák.
Jelenleg a prototípusok tesztelése van folyamatban. Az új órák bevezetéséről ennek
lezárultával tájékoztatjuk a lakosságot.
Gál Csaba Alekszandrovics
ügyvezető, RÁVÜSZ Kft.
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Ingatlanfejlesztés Ráckevén
Válasz Majer Sára levelére
Tisztelt Majer Sára,
a Ráckevei Újság szeptemberi számában megjelent nyílt levele pontos helyzetértékelésen
alapult. Szerencsére azonban kijelenthető,
ezt a problémakört jól érzékelték és kezelték
a levelében meghivatkozott 14/2017. (VI.22.)
önkormányzati rendelet, a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban HÉSZ) és a hozzá kapcsolódó szabályozási tervek készítői. A HÉSZ
elfogadása óta, illetve a jövőbeni beruházásoknál már jól kontrollálható a beépítések sűrűsége, számossága.
Építészként teljes mértékben osztom észrevételeit. Ráckeve napjainkban érkezett abba
a helyzetbe, amikor számos vállalkozó – nem
nevezném ingatlanfejlesztésnek a munkájukat,
mert az jóval több és hasznosabb tevékenység
– eladásra épít, fogalmazzunk úgy „költséghatékony” házakat. Sokszor nem vállalva vagy
teljesítve a beruházáshoz tartozó közmű és útfejlesztéseket, vagy ezek elkészítésére nem is kötelezték őket. A végeredmény egy kedvezőtlen
folyamatot indít el, ami már évtizedekkel ezelőtt
érzékelhető volt több Budapest közeli településen, Halásztelken, Szigetszentmiklóson, de talán a leghátrányosabb formában Szigethalmon.
A nagy sűrűségű beépítés, az elmaradó infrastruktúrafejlesztés, a nem elégséges útszélességek, a városias szolgáltatások hiánya a lehető legkorszerűtlenebb életteret teremti meg.
Ráckevén a kisvárosias, a kertvárosias és falusias lakóterületek, az üdülőterületek mindegyike erős szabályozással rendelkezik, mind
a létesíthető épület, mind a lakásszám tekintetében. Mindkettő (igaz övezetenként eltérő
mértékben) de a telek alapterület nagyságához igazítottan szabályozott. Azaz nagyobb
telken elképzelhető, hogy több lakás vagy
főépület és kiegészítő épülete építhető, de a
minimális telekméreteket kétszeresen, vagy
azon túl is meghaladó telkeken sem készülhet végtelen számú lakás, mert a maximum
lakásszám is korlátozva van.
Konkrétan az Arany János utcai beépítés déli
része Lke-3.1 kertvárosias, északi oldala Lf-2
falusias lakóövezetbe tartozik.
Előbbiben a minimálisan újonnan kialakítható 700 m2-es telekhez igazítottan 700 m2ként létesíthető 1 lakás, azonban a lakásszám
2800 m2 felett már nem növekedhet, maximálva van 4 lakásban. A falusias lakóövezetben a minimálisan kialakítható telekméret

900 m2. Ekkora alapterületig 1 lakás, annál
nagyobb telken maximum 2 lakás, részleges
közmű esetén csak 1 lakás készülhet. További
megkötés, hogy 2 lakás ezen övezetben csak
egy épületben készülhet.
Jómagam és a jelenlegi városvezetés nevében
bizton állíthatom, hogy a Helyi Szabályozás és
más magasabb rendű jogszabályok alól semmilyen eltérést nem adtunk és a későbbiekben sem
kívánunk megengedni. Ugyanezen szemléletben végzi a Pest Megyei Kormányhivatal Építési
és Örökségvédelmi osztálya is munkáját.
Sajnos a régebben kiadott, netán eltéréssel
rendelkező építési engedélyekre és építésükre
nem lehet ráhatásunk, de a célunk, hogy Ráckevén ne alakulhassanak ki az említett szigethalmi beépítésekhez hasonló városrészek.

Kertvárosias látványterv
Ugyanez vonatkozik a telekalakítások, az útszélesítések, feltáró utak létesítésére, s nem
utolsó sorban legjobb tudásunk szerint igyekszünk megőrizni a település természeti értékeit,
betartatni a védelmükre hozott szabályozások és
rendelkezések minden elemét.
Különösen igaz ez a város belterületi részeit
is érintő Natura 2000 vagy egyéb természeti
oltalom alatt álló területekre, továbbá a Duna-part és a műemléki környezet beépítéseire.
Munkám során igyekszem az építészeket és
az építőket is meggyőzni, hogy épületeikkel
ne csak a mindenki által „mediterrán” típusúnak nevezett lakóépületekkel népesítsük be
Ráckevét. A vállalkozók által „amerikai konyhás” hívószóval megépített épületek amellett,
hogy sohasem voltak jellemzőek kisvárosa-

inkra, sokszor számos silány építészeti megoldást rejtenek. Nagyon nagy felelősségünk
van nekünk, építészeknek abban, hogy megmutassuk megrendelőinknek ugyanolyan
forrásból elérhető, korszerű és jobb életkörülményeket biztosító épületeknek az alternatíváit. A mi munkánk által emberöltőtől hoszszabb ideig szennyezhetjük környezetünket
és formálhatjuk ezek által a közízlést.
Szerencsére már jó példákkal is rendelkezünk,
amit az építtető és tervező engedélyével ezúton szeretnék bemutatni.
A város kertvárosias lakóterületén egy ízléses és
visszafogott családi ház építésére kértek településképi véleményt, hozzájárulást, aminek nagy
örömmel tettünk eleget. A terv jól mutatja, hogy
milyen egyszerű eszközökkel, mennyivel több
és értékesebb külső és belső tér hozható létre egy

SZERZŐ: CZENTNER IMRE, CZENTNER STÚDIÓ
családi ház léptékű épület esetén is. Jól mutatja,
hogy a sztenderd „mediterrán” házakon túl is
van élet és mennyivel gazdagabb lakókörnyezet
kialakítására van lehetőségünk, ha igyekszünk
kellő körültekintéssel és igényességgel döntéseket hozni építési ügyeinkben.
Végül megértve a jó ízlésű ráckevei lakosok
aggodalmát, biztosítunk mindenkit, hogy a
jövőben is élhető, kisvárosi miliő megőrzéséért, Ráckeve természeti és épített örökségéért
fogunk kiállni és a fentiekben említett szemlélettel fogunk dolgozni.
Tisztelettel,
Karaba Tamás
főépítész
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Agárfajták küllemversenye a magyarosság jegyében
Hungarian Sighthound Club Winner 2020 – Folklór Show
Az agár az egyik legősibb kutyaféle, évezredek
óta használják vadászkutyaként. Az idők során
számos agárféle alakult ki, méretük, színük igen
sokféle. Az agarak előkelő megjelenésük és gyorsaságuk miatt is kedveltek.
A szabadtéri események egyik idei, csalogató látványossága volt a Magyar Versenyagár Egyesület
által megszervezett CAC KLUBKIÁLLÍTÁS 2020
eseménye. Akik eljöttek, egy olyan nemzetközi
színvonalú kiállítást tapasztalhattak meg, melyet
általában külföldön vagy Budapesten szoktak
megrendezni, idén Ráckeve város volt a helyszíne.
Ráadásul ez egy olyan egyedi látványosság volt,
ahol az összes nevező kalocsai mintával díszített egységes szájmaszkban védekezett a járvány
ellen. Egy agaras klub kiállítás, ami tipikus magyaros stílusban zajlott. Fellépett a Bokréta Néptánccsoport, a Bara zenekar húzta a talp alá valót
és külön díjazták a szervezők azokat a résztvevő-

Díjnyertes agarak és büszke tulajdonosaik
ket, akik az eseményen népviseletben jelentek
meg. A Kis-Duna és Ráckeve városképe a háttérben garantálta a helyszín gyönyörűségét, a programok pedig a kiállítás csodájával járultak hozzá

FOTÓ: THE SIGHTHOUND PHOTOGRAPHER
ahhoz, hogy mindenki nagyon jól érezze magát és
felejthetetlen élményekkel távozhasson.
Varga Viktória
alpolgármester

Vállalkozói fórum Ráckevén
Rendszeres egyeztetések szükségesek a cégek tulajdonosaival, vezetőivel
A jelenlegi testület eltökélt szándéka volt,
hogy párbeszédet kezdjen és folytasson a
ciklus egésze alatt a városban működő vállalkozásokkal.
Rendszeres egyeztetések szükségesek a cégek
tulajdonosaival és vezetőivel, tájékozódni a
problémáikról, tájékoztatni őket a város céljairól, elképzeléseiről, valamint bevonni őket a
már zajló és a jövőbeni olyan tervekbe, melyek

Marjai Gyula előadása a vállalkozói fórumon

esetleges gazdasági kitörési pontot jelenthetnek Ráckeve gazdasági súlyát illetően. Mindezért szeptember 18-án Vállalkozói Konferenciafórumot tartottunk, mely Vereckei Zoltán
polgármester köszöntőjével kezdődött, aki
ismertette a város Gazdasági Programját 20192024 időszakra vonatkozóan. Marjay Gyula előadásával folytatódott az esemény, aki a
VOSZ BP MRSZ (Vállalkozók és Munkáltatók

FOTÓ: JÁKI RÉKA

Országos Szövetség Budapesti és Pest megyei
Regionális Szervezete) alelnökeként ismertette
a mikro, kis- és középvállalkozások adózási és
bürokratikus útvesztőit. Ezt követően Kovács
Ferenc, a GOLDI MOBILITY Kft. tulajdonosa
és ügyvezetője a „Hidrogén, a jövő energiája”
címmel tartott nagyon érdekes előadást, majd
dr. Dávid Roland prezentációja következett,
aki az IPE – Ipari-, Tudományos-, Innovációsés Technológiai Parkok Egyesület Elnökségét
képviselve a Tudományos Technológiai Parkok
(TTP) rendszeréről beszélt. A szünet után kezdődtek a szekcióülések, melyek közül a Páskom
szekció kiemelt fontosságú volt, hisz jelenleg
is aktuális témákban kellett egyeztetéseket
folytatni. A vállalkozói szekció a nagyteremben közben kötetlenül, barátságos és közvetlen hangulatban folytatódott vállalkozók és
előadók között. Az állófogadás megkezdésekor
polgármester úr köszönetét fejezte ki számos
vállalkozónak egy emléklap átadásával. Reméljük folytatódik ez a hagyomány és legalább
fél évente sikerül megrendezni egy találkozót,
melynek keretében településünk vállalkozói,
cégei újra eszmét cserélhetnek.
Varga Viktória
alpolgármester
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Oktatás - interjú

Nekem nem álmaim, hanem céljaim vannak...
Egy csésze kávé Kókai Dáviddal, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola új igazgatójával
Kókai Dávidot először a szeptemberi testületi
ülésen hallottam, amikor a képviselőknek Kótai
Róbert püspöki biztos bemutatta, ő pedig néhány
mondatban összefoglalta, hogy miért is vállalta
el a ráckevei egyházi iskola vezetését. Ami elsőre nem csak nekem, hanem a hallgatóságnak is
feltűnt, hogy fiatal kora ellenére komoly szakmai tapasztalattal és kapcsolatokkal rendelkező,
széles látókörű, nagyon határozott, energikus és
céltudatos igazgató került az iskola élére. Amikor
kimondta azt a távlati tervét, hogy: „Az ország
legkiemelkedőbb oktatási intézményévé szeretném tenni az iskolát a római katolikus egyház és
munkatársaim támogató együttműködésével…”
nem is nagyon csodálkoztam, mert éreztem a belőle áradó teljes hitet és elhivatottságot. Arra azért
kíváncsi voltam, hogyan is képzeli megvalósítani
ezt a hatalmas kihívásnak tűnő feladatot, ezért
felkerestem igazgatói szobájában.

Kókai Dávid igazgató munka közben
Jáki Réka: – Mi motivált, hogy egy egyházi iskola iskola igazgatója legyél? Hiszen, ahogyan
a szakmai önéletrajzodat olvastam, és amit a
testületi ülésen bemutatkozásodkor elmondtál,
abból egyértelműen kitűnik, hogy nagyon komoly és összetett volt az a munka, amit eddig
végeztél, és a szakmai ranglétrán is egyre feljebb is lépkedtél. Tehát volt azon a területen
még elég kihívás, a karrieredben pedig előremenetel. Mégis inkább ezt a felelősségteljes
igazgatói pozíciót választottad.
Kókai Dávid: – Valahogy a Jó Isten mindig
erre az útra terelt. Nagymamám volt 40 évig
tanító Ráckeresztúron, egy kis településen,

ahol születtem és iskolába is jártam, valószínűleg ez akkoriban nagy hatással lehetett
rám. Kalandos út vezetett a pedagógus pályára, ehhez kellett egy nem túl jól sikerült felvételi a Budapesti Gazdasági Főiskola Vendéglátóipari szakára, majd a következő évben egy
jól sikerült felvételi a Testnevelési Egyetemre. Ahová azon felül, hogy nagyon szerettem
sportolni a motivációm az volt, hogy hogyan
tudunk kis településekre – mint például az én
kis falumba is – minél szélesebb körű sportolási lehetőségeket biztosítani és a testnevelés mennyiségét/minőségét emelni. Amikor
2006-ban végeztem az egyetemen rögtön 2
állásajánlatot is kaptam. Az egyik a százhalombattai gimnázium óraadói állása, a másik
pedig a ráckevei katolikus iskola első igazgatónőjének Gózonyné Szekeres Ildikónak
ajánlata volt, aki akkor éppen a ráckeresztúri

FOTÓ: JÁKI RÉKA
iskolát vezette. Szerencsére mind a két igazgatóm volt annyira rugalmas, hogy mindkét
iskolában elkezdtem a munkát.
Ráckeresztúron már az első évben kidolgoztunk egy testnevelés tanmenetet, majd
a rákövetkező évben felmenő rendszerben
be is vezettük a testnevelés tagozatot. Így a
kormány döntését 6-7 évvel megelőzve iskolánkban már megvalósult a mindennapos
testnevelés, ami nem tehetséggondozás volt,
pusztán annyi, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük napi rendszeres testmozgást,
éppen ezért, aki szeretett volna tagozatos
lenni, az felvételt nyer. Mivel a régiónkban új-

donságnak számított a program, így nagyon
sok bemutatóórát tartottam. Amikor működni kezdett a Klik rendszer, akkor tankerületi
testnevelés munkaközösségi vezető lettem,
közben a gimnazistáimat Százhalombattán
érettségiztettem közép és emelt szinten. Ebben az időben gyakorlatilag 1-12. osztályig tanítottam. 2013-ban a „Kézilabda az iskolában”
elnevezésű induló projekthez kapcsolódott az
iskola, amelyet a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) indított el, ez mind az iskolám,
mind az MKSZ számára egy nagyon nagy
innováció volt: melynek lényege az, hogyan
tudjuk iskolai szinten megjeleníteni a szövetség által elvárt minőséget – és itt nem az
eredménycentrikus versenysportra gondolok
– és ebből hogyan profitál 10-15 év múlva a
sportág. Nagy lépés volt az első ötven iskola
egyikeként elindulni ezen az úton. A programban dolgozó vezetőknek köszönhetően
tartottam bemutató foglalkozást például a
Nemzeti Kézilabda Akadémián Balatonbogláron közel 100 szakember előtt. A program
sikerét látva a Magyar Kézilabda Szövetség
kötött egy együttműködési megállapodást a
Magyar Diáksport Szövetséggel, amely a diákolimpiák szervezése és rendezése mellett
komoly kutatásokba és szakmai innovációba
kezdett például első eredmény a NETFIT, ami
a köznevelési intézményekben tanuló 4-12.
évfolyamos diákok kötelező fittségi mérése.
2015-től elkezdődött a sportági szövetségekkel való együttműködés, engem akkor
kértek fel külsős szakértőnek. A kézilabdára vonatkozóan a kiegészítő kerettanterv elkészítésében, majd az erre épülő 30
órás akkreditált pedagógus-továbbképzés
fejlesztésében vállaltam szerepet. 2016 januárjában megkerestek, hogy vállalnám-e
főállásban is ezt a munkát, de akkor én még
nemet mondtam. Azért, amiért most itt vagyok: mert valahogy én az iskolai közegben
érzem igazán jól magam, ez a hivatásom,
ezt vállaltam, úgy érzem a munkámat tekintve ebben tudok kiteljesedni, valamint
ekkor már igazgatóhelyettesként is helyt
kellett állnom. 2016 májusában mégis igent
mondtam, mert látható volt, hogy a következő években a szakterületünkre rendszer
szintű változást tudunk eszközölni. Szakértő fejlesztőként kezdtem dolgozni a projekteken, majd az egyik kiemelt projekt vezetője lettem, amely nagyon sok tapasztalatot
adott, rengeteg iskolát, igazgatót, tanárokat
ismerhettem meg az egész országban.
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– Mikor döntöttél úgy, hogy mégis abbahagyod
ezt a munkát és igazgató leszel egy iskolában?
– Nekem mindig az volt a célom, hogy iskolaigazgató lehessek, és amennyiben ez lehetséges akkor egyházi fenntartású intézményben.
A keresztény értékrenden túl fontos szempont
volt számomra, hogy valóban alkotói munkát
lehet végezni. A mai oktatási rendszer alapjai
nem rosszak, de a jövőorientációban és az innovációban látom a helyzet javulásának lehetőségét. Itt azt is értem, hogy a pedagógusoknak egy meghatározott kereten belül szakmai
szabadságot kell biztosítanunk.
Nagyon fontos és hasznos volt az a tapasztalat, amit a közoktatási rendszeren kívül, a versenyszférában szereztem. Az elmúlt pár év a
tapasztalatszerzésen és a tanuláson kívül nagyon jó lehetőséget nyújtott az oktatást érintő
szakmai kapcsolatok kiépítésére is.
– A testületi ülésen elhangzott egy olyan mondatod a bemutatkozáskor, hogy az a célod,
hogy az ország legjobb iskoláját valósítsd meg
itt Ráckevén? Ezt hogyan gondolod?
– Teréz anya mondta egyszer: „Én olyan
dolgokat tudok megtenni, amit te nem, és te
olyan dolgokat tudsz megtenni, amit én nem.
Együtt nagyszerű dolgokat hozhatunk létre!”
A mai gyerekek a felgyorsult világnak köszönhetően teljesen másképpen tekintenek
a világra és teljesen máshogyan mozognak
benne, különbözően dolgozzák fel az információkat. Egy naprakész adat megmutatja,
hogy sajnos elöregedőben van a pedagógus
társadalom, ebből következik, hogy ők még
egy másik „kulcsot” kaptak egy másik generációhoz. Vezetőként az én feladatom, hogy
a jelenlegi generációhoz megfelelő „kulcscsal” lássam el kollégáimat, az ő feladatuk
pedig a lehető legjobban használni ezt a
bizonyos „kulcsot”. A „kulcs” természetesen minden esetben valamilyen módszertant jelent. Ennek érdekében első lépésként
készül egy digitális stratégia, majd egy
helyzetelemzés és egy kommunikációs
terv. Ezeket minden esetben a pedagógus
kar közösen fejleszti ki. Alakítottunk egy
szakmai munkaközösséget, akiknek a feladata feltérképezni az új lehetőségeket az
oktatásban, legyen az módszertan, tervezés
vagy értékelés. Szintén a csoport feladata a szakmai továbbképzések tervezése és
megvalósítása, legyen az egy belső továbbképzés vagy egy külső meghívott előadó.
Hangsúlyozni szeretném, hogy kiváló pedagógusok dolgoznak ebben az iskolában, ez
egy roppant jó tantestület. Mindenképpen
szükséges egy közös keretrendszer kialakítása, mely lehetőséget teremt, hogy a pedagógusok a legnagyobb szakmai szabadsággal tudják nevelni a gyermekeket.

Fontosnak tartom a fokozatosság
elvét, ennek megfelelően jelöltem ki
a következő öt év éves céljait. Ami
viszont lényeges, hogy bár a célt
én jelölöm ki, viszont az odavezető
utat közösen, együtt a tantestülettel
kell meghatároznunk. Majd az út
kijelölése után az én feladatom lesz
mindenkit az úton tartani.
És ami szintén fontos, a megfelelő szakemberek biztosítása, ezért célom, hogy minél több
fiatal pedagógust csábítsunk le ide a nyugdíjba vonuló munkatársak helyébe. Ezért fordultam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
és az ELTE felé, hogy már gyakornokként fogadjunk olyan hallgatókat, akik esetlegesen
potenciális munkatársjelöltek lehetnek, így a
gyakorlati idő leteltével már nem ismeretlenként kezdhetik meg a pedagógus pályafutásukat nálunk. Van is már egy ELTE-s fiatal kollégám, akinek nagyon örülök, és bízom benne,
hogy gyökeret tud ereszteni és még sok-sok
évet tanít az iskolában. A fenti célokhoz mindenképpen szükségem van Kótai Róbert atya
támogatására, akivel együtt dolgozunk azon,
hogy egy tanári minikollégiumot alakítsunk
ki, azaz szálláshelyet tudjunk biztosítani a következő tanári generációnak. Nagyon örülök,
hogy elvállalta az igazgatóhelyettesi posztot
és velem tartott Sáfrán Ferencné, Andrea, akivel azonos pedagógiai értékrendet vallunk.
Ezúton köszönöm Robi atyának, hogy megszervezte az első közös lelki napunkat, ahol
Korzenszky Richárd atya nagyon komoly lelki
útravalóval bocsátott minket az új tanévre!
– Melyek a távlati céljaid?
– Hívő emberként számomra az az alap, hogy
ez az iskola a keresztény értékrend mentén
éli mindennapjait. Erre én úgy tekintek, mint
az emberi csontvázra, ez adja a hitet, de hogy
azt én milyen szövetekkel, bőrrel építem fel,
ez az én feladatom, és ez nálam a gyerekközpontúság. Ami persze nem azt jelenti, hogy
azt csinál a diák, amit akar, hanem inkább
azt, amit pár kérdéssel ezelőtt válaszoltam:
a gyerekeknek is kell egy keretrendszer, de
az, hogy ők a tanulási célt a leghatékonyabb
útvonalon érjék el, az már a mi segítségünkkel a mi szakmai irányelveinkkel valósulhat
meg. Mindenképpen szeretnék egy angol
tagozatot felépíteni kollégáim segítségével.
Az angol nyelv ma már inkább elvárásként
jelentkezik a munkaerőpiacon, mintsem
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egy plusz készségként. Ezért fontos, hogy az
alapoktól egy használható élő nyelvtudással engedjük útjukra a diákjainkat. Emellett
fontos szerepet kap majd a minőségi testnevelés az egészségfejlesztő testmozgás, annak
mintájára, ahogy azt egyszer már megvalósítottam. Most a mindennapos testnevelés már törvényileg adott, így nekünk kell a
megfelelő lehetőségeket kihasználva ezt a
leghatékonyabb módon kihasználni. Erre a
kollégáim szintén adottak, most pedig azon
dolgozunk, hogy a nemzetközi példákat követve minél több szövetséggel és egyesülettel kössünk megállapodásokat. Nem sportiskolát szeretnék, de olyan környezetet, ahol
mindenki megtalálja számára az optimális
fizikai aktivitást.
Idővel meg kell tanítanunk diákjainknak a
digitális eszközök megfelelő és hatékony
felhasználását, ennek érdekében több ilyen
jellegű projekt szerepel a pályázatomban,
amiket szeretnék megvalósítani.

A legfontosabb cél számomra, hogy a 8. osztályos diákjainkat úgy engedjük ki az
iskolánkból, hogy életrevaló,
a katolikus értékrendet valló,
jó problémamegoldó, érveken
alapuló, vitát folytatni tudó
gyerekek legyenek.
– Nagyon sok terved van, sokat dolgozol, van
némi szabadidőd?
– A szabadidőmet családommal töltöm, 3
kisgyermekemmel és Ritával, a feleségemmel. Gyermekeim: elsős, középsős óvodás és
a legkisebb még csak 9 hónapos. Igyekszünk
a családdal közösen is aktívan eltölteni a szabadidőnket. De szeretek tanulni is, ezért rendszeresen fejlesztem magam. Ha időm engedi
olvasok, főleg pedagógiai vagy pszichológiai
témájú könyveket, illetve a filmekért is rajongok, legyen az dráma vagy egy „kikapcsolós”
vígjáték. Időm híján sportolásra mostanában
a futást választom, az szabadságot ad, nem
köt időhöz, hanem amikor lehetőségem van
rá, akkor elmegyek futni egyet.
– Köszönöm a beszélgetést és kívánom, hogy
minden célod valóra váljon a ráckevei katolikus
iskolások érdekében!
– Én köszönöm a lehetőséget!
Jáki Réka
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Változik a világ - Változások iskolánkban
Letettük a sportiskola alapjait

Örömmel értesítek mindenkit, hogy intézményemben óriási változások történnek.
Köztudott, hogy mindazok a szülők, akik
megtisztelnek bennünket és ide íratják be
gyermekeiket, felvételt is nyernek.
Ebből adódik, hogy a tantestületre háruló
feladat szerteágazó.
Igen, vannak, akiket fel kell zárkóztatni, fejleszteni szükséges. Vannak, akiknek magatartási, egészségügyi problémájuk van.
Vannak, akik nagyon tehetségesek – szerencsére sokan –, őket tovább lehet fejleszteni,
versenyeztetni, szerepeltetni és sikerekhez
juttatni.
Több éves tapasztalat alapján elmondhatom, hogy a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központban nagyon jó gazdát találtunk.
Megértve a problémáinkat, sikereinket elismerve támogatják jogilag, szakmailag a
mindennapjainkat. Köszönet ezért!
A jó iskola tudja, hogy nem uniformizált
tudást kell a gyerekek fejébe tölteni, hanem olyan képességekhez és készségekhez
kell hozzásegíteni őket, amelyek leginkább
passzolnak a személyiségükhöz, és amelyek
révén boldogulni tudnak a világban.
A világ változik. Nekünk lépést kell tartanunk. Kaptunk iskolapszichológust, vannak
fejlesztő pedagógusaink, egyre több a pedagógiai asszisztensünk, kaptunk szociálpedagógust (milyen jó, hogy van nekünk!).
Köszönet a Családsegítő Központnak!
A 2020/2021-es tanév óriási mérföldkő a
számunkra. Letesszük az alapjait a Ráckevei
Árpád Fejedelem Általános Iskola sportiskolává válásának.
A folyamat 2017 óta zajlik.
A pedagógiai programunk több, számunkra
kiemelt sportágat jelölt meg:
labdarúgás, kézilabda és kajak-kenu. A több
éves munka meghozta a gyümölcsét.

A Ráckevei Járásban bennünket ért a megtiszteltetés, hogy sportiskola lehetünk.
A Tankerület segítségével létrejöhet a nagy
álom.
Megkaptuk a Kajak-Kenu Szövetség támogatását, adott a SIOSZ (Sportiskolák Országos Szövetsége) szándéknyilatkozata, ami
szerint elfogadnak soraikba bennünket.
Kaptam egy nagyszerű mentort, aki a szakmai munkát irányítja, segíti. A személyi feltételek adottak. Vannak nagyon jól képzett
testnevelőim. Van egy világbajnok óraadónk,
aki hihetetlen erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy intézményünk minden engedélyt megkapjon és működni tudjunk.
Ezúton is megköszönöm Dr. Rausz Szabó
Attila és Dr. Borkovits Margit segítségét!
A 2020/2021-es tanév az alapozás időszaka
lesz. Elkészülnek a szükséges dokumentumok, szerződések. A 2020/2021-es tanévben már ún. sportorientált osztályokat/
csoportokat hozunk létre.
A beiratkozásnál felmértük leendő elsőseinkre vonatkozó ezirányú igényeket.
A szülők 75%-a nyilatkozott úgy, hogy érdekli ez a fajta oktatási forma.
Az alsó tagozaton még zajlik a felmérés. Ötödik osztályban az új NAT bevezetésével már
biztosan lesz sportorientált csoportunk.
Célunk: „az iskolai testi nevelés magas szintű, sokoldalú testkulturális műveltség kialakítása.”
A sport mellett fontos tényező lesz számunkra a testileg-lelkileg egészséges emberré válás kialakítása. Nem a gyógyítás,
hanem a prevenció kap szerepet. Ehhez
szükséges a rekreáció (sport, fitnesz, wellness, egészség, kikapcsolódás, pihenés, fittség, jó-lét). Manapság ezt is tanulni kell.
Az elmúlt tanévben az ELTE Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézettel (Dr.
Borkovits Margit) felvettük a kapcsolatot és
elkezdtük a közös munkát. Egyetemi hallgatók jártak nálunk, irányított dolgozatokat írtak. A jövőben közös munkát, programokat tervezünk.
A sportot összekapcsoljuk az Örökös ÖKO
iskolai szellemiségünkkel. Hiszen a színtér
a természet, a friss levegő.
Német nemzetiségi iskola lévén (ahol az
angol nyelvoktatás is helyet kap) mindenképpen az idegen-nyelvoktatás is kiemelt
helyet kap a programunkban. Nálunk meg-

valósul a 21. század elvárásainak megfelelő,
sikerorientált, hatékony nyelvtanulás.
Minden diákunk számára elemi cél kell
hogy legyen a használható nyelvtudás megszerzése.
Több tantárgy keretében megjelenik a vegyes
nyelvűség. A magyar és az idegen nyelv közötti könnyed kódváltás elérhető cél, az életkornak megfelelő játékos eszközöket használva.

A modell, amit felépítünk azon
az elven működik, hogy a
testnevelés és a sportági képzés
– azon kívül, hogy az egészség
megőrzését szolgálja – olyan
személyiségfejlesztő tevékenységet jelent, amit a mai kemény,
eredménycentrikus világban
nélkülözhetetlennek vélünk.
Nem elsősorban az élsportra fektetjük a
hangsúlyt, ez az általános iskolában nem
valósítható meg (bár a kenus eredményeink megcáfolják ezt az általánosítást). Azt
szeretnénk elérni, hogy a tényleges mindennapos testnevelést megvalósítjuk, úgy,
hogy már az alsó tagozaton magas szinten
oktassuk a motoros tevékenységeket, erre
építve a sportági képzést a felső tagozaton,
illetve a délutáni sportági gyakorlást.
Erre garancia testnevelő tanáraink tudása,
akik ettől a tanévtől kezdve az első évfolyamtól tanítják tantárgyukat.
Szent-Györgyi Albert: „A sport elsősorban
szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért
való nemes küzdelem szimbóluma.
A sport nemcsak testnevelésnek, de a lélek nevelésének is leghatásosabb eszköze, és minden iskolának, a legalacsonyabbtól a legmagasabbig első
és szent kötelessége a lélek nevelése, hogy a fiaiból
embert faragjon.”
Iskolai nevelő-oktató munkánkat a fenti
idézet szellemében végezzük.
Célunk, hogy tanulóinkból nyitott, művelt,
egészséges embereket neveljünk.
Szále Zsoltné
intézményvezető
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Anya
Paulovits Teréz (1937. október 22. - 2020. szeptember 23.)
1937. október 22-én született Ráckevén, öt
év különbséggel egy napon férjével, dr. Kovács Józseffel. Ez predesztinálta őt.
Paraszti családból származott, ősei molnárok, takácsok, édesapja kovácsmester.
Magyar-történelem szakos tanárként első
generációs értelmiségi lett.
Tanári pályája elején a ráckevei Ady Endre Gimnázium tanára, könyvtárosa lett,
igazi, klasszikus pedagógus. Férjével, dr.
Kovács Józseffel közösen alapították meg a
honismereti szakkörüket. Diákjaik számos
országos díjat nyertek honismereti pályázatokon. Közösen a szellemi élet központja
voltak. Kortárs írókat, költőket hívtak Ráckevére, a diákjaikat budapesti színházi
előadásokra vitték, országjárásokat, felvidéki túrákat szerveztek, ahol a történelmi
Magyarország megmaradt kincseivel ismertették meg őket.
Honismereti munkájuk gyümölcseként
együtt hozták létre a későbbi ráckevei Árpád
Múzeumot. A honismeret, Ráckeve, a ráckevei
hagyományok, különösen a molnárok örök-

re szívügye maradt. Férjével együtt megírták
a Duna vizén malom forog kötetet. Ez akkor
sem változott, amikor a Zsámbéki Tanítóképző Főiskola tanára lett a nyolcvanas években,
honismeretből írta doktori dolgozatát is. Saját
jogon szerzett doktori címét soha nem használta, mindenkinek Terike néni maradt. A
főiskolán nyelvművelést, népművelést és honismeretet tanított a leendő tanítóknak, akik
továbbra is számos pályázatot nyertek irányítása alatt. Férjével éveken keresztül országos
honismereti táborokat szerveztek, ahova néprajzkutatókat, gyakorló néprajzosokat, a népművészet mestereit hívták meg.
Nyugdíjba vonulása után is aktív maradt,
előbb az Illyés Gyula Gimnáziumban, majd
több éven keresztül a Mindszenty József Római Katolikus Iskolában tanított magyart.
A katolikus iskola és a Heimatmuseum égisze alatt szervezett honismereti szakkört
és általános iskolai tanítványaival gyűjtötte a hagyományokat, kerestek fel a még
élő adatközlőket. Tanítványaival a tárgyi
emlékek gyűjtésében és katalogizálásában

is közreműködtek. Honismereti szakköre és
diákjai számos országos pályázaton indultak és szereztek díjakat. A gyűjtéseik gyümölcseként jelent meg a Regélő Múlt sorozat
első kötete, Népszokások és hagyományőrzés
Budaörsön. Számos könyvet társszerzőként
adott ki férjével. Népszokásokkal kapcsolatos ismeretterjesztő cikkei budaörsi és ráckevei havilapkban, egyházi kiadványokban
jelentek meg. Ráckeve városától Pro Urbe-díj
kitűntetést kapott.
Férje minden munkájában benne volt segítő, támogató keze. Ők annyira egyek voltak,
együtt dolgoztak, most újra együtt vannak.
Tanítványai közül sokan követték példájukat
és váltak népművelővé, tanárrá, múzeumalapítóvá, irodalmat és történelmet ismerő és
szerető orvossá, mérnökké, emberekké.
Egyik volt tanítványa írta a következőt:
„Felejthetetlen TANÁRAIM VOLTAK. ŐK
annyira együtt éltek minden rezdülésükben.”
Mavi-Kovács Hajna

Megújult az Iskola utcai tagóvoda
30 millió forintos támogatású energetikai fejlesztés valósult meg
A Ráckevei Szivárvány Óvoda intézményvezetőjeként mindig nagy örömet jelent, ha
egy fejlesztésről, óvodát érintő beruházásról számolhatok be. A mostani öröm pedig
különösen jelentős, hisz egy olyan intézményünk szépült meg, ahol már jó pár éve nem
történt ilyen mértékű fejlesztés.
Az Iskola utcai tagóvoda története közel 20
évre nyúlik vissza, az épület 1900-ban épült
szolgálati lakásnak, több évtizeden keresztül szolgálta ezt a célt. 1930-ban óvoda céljára átépítették, egy csoporttal működött,
később 1959-ben két csoportos óvoda lett,
majd 1977-ben hozzáépítéssel 3 csoportra
bővítették. Az intézményben a mai napig –
két épületrészben – 3 csoport működik, 64
gyermek ellátását tudjuk biztosítani.
2011 őszén a régi „Pokolhegyi iskolából” az
óvoda egy többfunkciós helyiséget kapott,
ahol a gyermekek fejlesztése és egyéb foglalkozások zajlanak.
Az elmúlt évtized alatt sok minden változott, új bútorokkal, játékokkal gazdagodott

az intézmény, viszont az épület állapota sokat romlott, s energetikai szempontból sem
volt kellően hatékony.
A tavalyi év nyarán, az előző képviselő-testület által benyújtott, energetikai fejlesztésű pályázattal az intézmény 30 millió forint
támogatást nyert, aminek megvalósítására
az idén augusztusban került sor.
A felújítás során megtörtént a padlástér szigetelése, minden régi nyílászárót megfelelő
minőségű, új szerkezetre cseréltek, a régi épületben kicserélték a radiátorokat, a folyosó-öltöző csúszásmentes járólapot kapott, korszerű, energetikai lámpákat szereltek fel az egész
óvodában. A munka kivitelezője, a Nasi-Bau
Kft. úgy szervezte a munkát, hogy az óvodai
működést ne zavarja nagymértékben. Jelenleg még a kazán cseréje folyamatban van, de
bízunk benne, hogy a fűtés megkezdése előtt,
időben sikerül befejezni a munkálatokat.
A csoportszobák, az épület külső fala és lábazata új színezést kapott, ezzel is megújítva az óvoda összképét.

Szeretnék köszönetet mondani Ráckeve
Város vezetésének, a Műszaki Iroda munkatársainak, és mindazoknak, akik részt
vettek a pályázat megírásában, s a projekt
megvalósításában.
Köszönöm Both Csaba műszaki ellenőrnek,
és Nagy Attilának a Nasi-Bau Kft. ügyvezetőjének, hogy folyamatosan nyomon követte és koordinálta a munkálatókat.
Köszönöm az óvodába járó gyerekek szüleinek, hogy rugalmasan kezelték a munkálatok miatt kialakult helyzetet, s maximális
együttműködést tanúsítottak.
Nagyon köszönöm az Iskola utcai Tagóvoda
dolgozóinak, Végh Mária tagintézmény-vezetőnek és valamennyi kollégámnak, hogy
a felújítás alatt mindvégig a nehézségek
megoldására törekedtek, és igyekeztek a
gyerekek számára nyugodt óvodai életet
biztosítani.
Bőcze Ferencné
intézményvezető
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Őszi Ászok Fesztivál
2020. szeptember 12-13.
Az idei Őszi Ászok Fesztivál – korábbi rendezvényeinkhez hasonlóan – nem a megszokott módon alakult. A jelenleg érvényben lévő kormányrendeletek alapján a
Szegedi Kis István sétányon az eddig megszokott formában nem tudtuk megtartani
az eseményt. Semmiképp nem szerettük
volna lemondani, így a két napra tervezett
programokat az Ács Károly Művelődési
Központban és a szabadtéri színpadán (ültetett nézőtéren) tartottuk meg. A főzőverseny idén sajnos elmaradt!

megörvendeztet bennünket. És csodaszép.
Bizonyítják ezt a kertekről, balkonokról
készült képek. Az áprilisi felhívásunkra beküldött fotók csak egy-egy részletét
mutatják a pályázók kertjének és balkonjának, mégis szemet gyönyörködtetőek.
Elvarázsolnak.
,,Kertet építeni annyi, mint egy mások számára
is látható, érzékelhető, élvezhető szép világot,
egy kápráztató életegyüttest megteremteni. Aki
kertet alkot, az szépséget, maradandóságot teremt.” (Szabó Ferencné)

ronika, Molnár Zoltán, Molnárné Hettmann
Emília, Nagyné Szűcs Szilvia, Várszegi Márk,
Végh János pályázóinknak is gratulálunk.
Köszönjük munkájukat, a beküldött képeket.
Júniusban „Magvarázs” címmel, gyerekeknek hirdettünk kézműves pályázatot. Arra
bíztattuk őket, hogy színes magokból, termésekből készítsenek képeket. A hagyományos alapanyagok (kukorica, búza, napraforgó mag) mellett – nagyon találékonyan
– konyhai alapanyagokat, fűszereket (bors,
mustármag) is felhasználtak alkotóink.
Díjazottak:
I. Valásik Roxána Vica
II. Végh Roland
III. Bukri Nóra
Berki Lívia Éva, Molnár Bence, Molnár
Csenge, Piróth Ramóna, Szellelki Kevin,
Szendrényi Krisztina alkotását is köszönjük.
A kiállítás megtekinthető volt az Ács Károly
Művelődési Központban 2020. szeptember
31-ig.

Legszebb balkon, legszebb kert díjátadó
Fesztiválunk első napján került sor a „Legszebb balkon, legszebb kert” és „Magvarázs”
pályázatunk eredményhirdetésére és az alkotásokból készült kiállítás megnyitójára.
Csányi Vilmos szavaival élve „Kicsit olyan
a kert, mint a szép zene, amelyet a Nap, ez az
égi karmester vezényel. Tavasszal int, kibújnak
a korai hagymások levelei és kelyhei, a színek
szimfóniájának első taktusai, aztán következnek a zöld akkordok, az ezerféle különös
levél a zöld minden árnyalatában, illeszkedve
az örökzöldek tartós, mély tónusaihoz. Aztán
ahogyan az idő múlik, a Nap egy-egy intésére felszikráznak a bokrok, nyílnak a virágok:
fehérek, sárgák, kékek, lilák. Bomlanak a szép
rózsák illatos szirmai. Nyáron formálódnak a
gyümölcsök, ősszel roskadnak a fák, a bokrok a
gazdag terméstől.”
Miért legyen kertünk? A kert gyógyítja a
lelket, javítja a mentális egészséget és az
étvágyat, kiváló testmozgás, erősíti a családi kötelékeket, kitartásra nevel és felelősségre, valamint sikerélményekkel is

FOTÓ: JÁKI RÉKA
Sikerült minden játékunkban résztvevő kert
és balkon tulajdonosnak értéket teremteni.
Sorrendet a facebook közönsége állított fel,
ez alapján hirdettünk eredményt. 1071 szavazat érkezett a beküldött fotókra facebook
oldalunkra.
„2020 legszebb kertje díjat” Fórizs Emma
nyerte el.
Legszebb kert kategória díjazottjai:
I. Somogyi Szilvia
II. Lolbert Katalin
III. Király Jánosné
Legszebb balkon kategória díjazottjai:
I. Gergő Péter
II. Szajp Istvánné
III. Kiss Károlyné
Balogh Edit, Balogh Tamás, Bús Sándorné,
Dulcz Gusztávné, Gőcze Renáta, Ipacs János
és felesége, Lihovay Éva, Lukácsiné Ürögi Ve-

Az ünnepélyes eredményhirdetés után az
érdeklődők meghallgathatták Krumpach
Erzsébet biokertész gondolatébresztő előadását arról, hogyan lehet időkímélően és
vegyszerek nélkül termelni. Egyszerű, könynyen követhető hasznos útmutatókkal teli
mondanivalóját a kertészkedésben járatlan
emberek is könnyen megérthették. A feltett
kérdésekre konkrét, megvalósítható tanácsokat kapott a közönség.
A látogatók gyönyörködhettek Dudás Judit, Galambos Szilvia virágkötők és Tóth
Benő kertészmérnök virágkötészeti bemutatóján készült csokrokban, asztali díszekben és installációkban.
A napot Bognár Szilvia és zenekara koncertje zárta. A magyar népdalok egy szépen
kidolgozott zenei szövetben keltek új életre,
amelyet a hangszerelés maximális igényessége tett még értékesebbé. Így izgalmas,
újszerű módon, megkapó formába öntve
hirdették tovább a századok óta változatlan
emberi érzéseket. A csodálatos hangú énekesnő dalai életre keltek. „Felemelő, simogató, gyógyító hangmasszázsban” részesült aki
meghallgatta műsorukat.
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Az Őszi Ászok fesztivál második napja a már
hagyományos Duna Relax Wellness Kupa horgászversennyel indult. A verseny a Ráckevei
Horgász Egyesület segítségével a piaci sétányon került megrendezésre Kirchner István
vezetésével.
A versenyre reggel 7 óráig 28 fő nevezett. 27
fő eredményesen horgászott. Két kategóriában történt díjazás:
Gyermek és Ifjúsági kategóriában:
I. Forrai Márk (Vegyes Üzem. Horgász Egyesület tagja) 4720 gr hal
II. Végh Roland (Ráckevei Horgász Egyesület tagja) 2140 gr hal
III. Rakszegi Zamira (Dömsödi Horgász
Egyesület tagja) 510 gr hal
Felnőtt kategóriában:
I. Keresztesi Róbert (Ráckevei Horgász
Egyesület tagja) 8140 gr hal
II. Tomasovszky Balázs (Ráckevei Horgász
Egyesület tagja) 6870 gr hal
III. Varga György (Ráckevei Horgász Egyesület tagja) 5710 gr hal
Különdíj:
Legnagyobb halat zsákmányoló horgász:
Mayer Tibor (Ráckevei Horgász Egyesület
tagja) 2860 gr ponty
A Ráckevei Járási Praxisközösség is képviseltette magát. Egész nap sportágválasztási tanácsadással, vérnyomás és testzsírméréssel és
értékes információkkal várták az érdeklődőket.

A horgászverseny díjazottjai
Az Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpadán Dévai Levente gólyalábas
fogadta a közönséget, aki interaktív játékokkal szórakoztatta a gyerekeket. Majd az egri
Babszem Jankó Gyermekszínház Róka és a

Bognár Szilvia és zenekara koncertje
holló című zenés mesefeldolgozását nézhették meg az érdeklődők. A kedves történetet
könnyen megtanulható dalok fűszerezték.
Maradéktalan kikapcsolódást nyújtott gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.
A gyerekek barkácsolhattak, gyöngyöt fűztek, ajtódíszt készíthettek Szanyóné Brodmann Zsuzsa és Levente Mónika kézművesek segítségével.
Dévai Levente ceremóniamesterünk a Hoho-ho-horgász című műsorában ismét közös
játékra hívta a vállalkozó kedvűeket, akik a
meleg ellenére, nagy lelkesedéssel verseng-

FOTÓ: HEGYI GERGELY
tek egymással a tréfás feladatokban. Levente nem csak konferált, hanem magas szintű
szórakoztatásban részesítette közönségünket. Gólyalábazik, lufit fúj, zászlót forgat,
lőporos hordóval lő és elképesztően tiszta

FOTÓ: JÁKI RÉKA
szívvel mulattatja a gyerekeket és szüleiket,
kortól nemtől függetlenül.
Az alkalmazkodás, túlélés mesterei címmel
humoros, ismeretterjesztő, élő állatokat bemutató előadást tekinthettek meg nézőink.
Részletes ismereteket szerezhettek az egéről, patkányról, görényről, nyestről, rókáról,
borzról és a kutyáról. Tóth Gábor műsora
egy „Állati jó móka” volt.
Délután a zene és a tánc jutott főszerephez.
Elsőként a Bokréta Gyermek Néptáncegyüttest köszönhették a nézők a színpadon, szilágysági táncokat láthattak előadásukban. Majd a Kéve Néptáncegyüttes
viski táncokat, a Rőzse Néptáncegyüttes
szatmári táncokat mutatott be. A talpalávalóról a Bara zenekar gondoskodott.
A Kiflihajó Zenekar kalandozásra hívta a
közönséget a zene tengerén. A két éve alakult együttes mesés elemekkel, díszletekkel
és szívből szóló muzsikával szerzett örömet
a családoknak közel egy órás koncertjén.
Marching Jazz Band koncertje egy látványos
és végtelenül hangulatos záró programja volt
az Őszi Ászok Fesztiválnak. Dixieland-stílusban előadott örökzöldekkel kápráztatták el a
közönséget.
A rendezvényt népművészeti kirakodóvásár
színesítette.
Köszönjük a támogatóinknak, hogy minőségi ajándékokkal jutalmazhattuk meg a
versenyeink résztvevőit.
Az Ács Károly Művelődési Központ jövőre
is vár minden kedves érdeklődőt az Őszi
Ászok Fesztiválján, reméljük már újra a Duna-parti sétányon!
Szabó Gertrúd
igazgató
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Magyar Állami Népi Együttes: Ezerarcú Délvidék
Az áprilisra tervezett, lassan 30 éve megrendezett Országos Nemzetiségi Fesztivált
lemondtuk, de mindenképpen szerettük
volna, hogy valamilyen formában idén is
találkozzanak a nemzetiségek kultúrájával, táncaival, zenéivel. A TELTHÁZAS
előadás a magyar színpadi néptáncművészet történetében először mutatja be a
Délvidéken élő népek: magyarok, szerbek,
horvátok, ruszinok, szlovákok, románok,
cigányok sokszínű és gazdag tradícióját,
amely egyedülálló módon hordozza magában Közép-Európa és a Balkán sajátos
világát. Fontos dramaturgiai motívum a
víz, megannyi patak és folyó, amelyek egy
irányba folynak, hogy végül a Dunában
váljanak eggyé. A víz gazdag szimbolikája – az élet forrása, a megtisztulás eszköze
és az újjászületés eleme - minden kultúrának sajátja. A műsorban szólót énekelt
Pál Eszter és Hetényi Milán. Vendégként
közreműködött ifj. Szerényi Béla, valamint a KOLÓ együttes. Az zenekar megalakulásának és létének elsődleges célja a
magyarországi délszláv népek, a horvátok,
a szerbek és a szlovének népzenei hagyományainak gyűjtése, feldolgozása és színpadra állítása. Hangfelvételről szólt a DALINDA és Pál Lajos.
Ráckevét, az Ács Károly Művelődési Központot és a Kéve Néptáncegyüttest nem
csak a néptánc iránti szeretete köti össze a
Magyar Állami Népi (MÁNE) együttessel.
A műsort követően a színpadon Ráckeve
Város Polgármestere, Vereckei Zoltán külön köszöntötte elsőként Kakuk Pált a rá-

Előadás előtti utolsó próba
ckevei együttesek koreográfusát a Magyar
Állami Népi Együttes örökös tagját, akinek
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019-ben Ráckeve Díszpolgára Címet adományozott.Másodikként
Hetényi-Kulcsár Klárát Aranygyöngyös
táncost, aki pályafutását a ráckevei Bokréta Táncegyüttesben kezdte, majd a Kéve
Néptáncegyüttesben folytatta. 2006-ban a
MÁNE táncosa lett. Kiemelkedő munkáját
Ráckeve város 2018-ban Művészeti Díjjal
ismerte el. Végül pedig Mihó Attilát, aki
üdvözletét küldte, mert ezen az estén nem
volt jelen. Attila Ráckevén az Ács Károly
Művelődési Központ szervezésében kezdte
népzenész tanulmányait, évekig a Bokréta majd a Kéve Néptáncegyüttes oszlopos
tagja volt. 2015-ben népzenészként Junior
Príma Díjat kapott, most pedig a MÁNE

FOTÓ: JÁKI RÉKA
zenésze. Kimagasló művészeti tevékenységéért Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2015-ben Művészeti
Díj kitüntetésben részesítette.
A Művelődési Központban kiállítást rendeztünk be „Nemzetiségeink képekben” címmel, vásároltunk próbababákat, amelyeken
bemutattuk a nemzetiségek sokszínű viseleteit is. Az előadás után fogadást rendeztünk, az együtteseknek, a meghívott vendégeknek.
Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan eljöttek az előadásra és a nagy érdeklődésre való
tekintettel, reményeink szerint a jövő évben
is vendégül láthatjuk majd a Magyar Állami
Népi Együttest!
Szabó Gertrúd
igazgató

RáckeveKult október - Élőzene 7 határban
2020. október 3. 14:00: Rendhagyó Szüreti Mulatság - Ócsai Julival és Kaczor Ferivel – Művelődési Központ előtti tér, Kiskunlacháza
2020. október 3. 16:00: Rise of God, Maláta Sör Club, Incidens, Dumbfound, AB/CD koncertek – Dömsöd Kék Duna Kisvendéglő és dunapart
2020. október 6. 17:00: Misztrál - népzene, világzene, költészet – Ács Károly Művelődési Központ, Ráckeve
2020. október 16.: Kalapács Akusztik koncert – élő koncert, Czár Büfé, Szigetbecse
2020. október 17. 17:00: Komolyzenei koncert (Dr. Bihari Adél – ének, Dr.Lehoczky Hajnalka – ének, Dr. Kolbe Ilona –
zongora) - Mozart, Verdi, Csajkovszkij, Delibes, Bellini, Donizetti – Ács Károly Művelődési Központ, Ráckeve
Varga Livius
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Útközben – fény és árnyék
Egy kiállítás margójára
Az Árpád Múzeum 2020. szeptember 4-én
időszaki kiállítás megnyitójára hívta a festészet barátait a Patay László Városi Képtárba,
akik Szigeti Márta festőművész képeivel találkozhattak. A bizonytalan járványügyi helyzet
ellenére a megengedett létszámhatárhoz közelített a vendégek száma, akik bátorságát a kiállított művek szín- és formagazdag együttese
maradandó élménnyel jutalmazta meg.
Szigeti Márta egy alkalommal magát szerényen festőművész-tanárnak nevezte. Festményeit nézve egy kiforrott képi világú, magas
színkultúrájú elhivatott művészt ismerhetett
meg a megnyitó közönsége.
Festőművésszé válása közben számos akadályt
kellett leküzdenie. Keramikusként érettségizett,
majd ebben a szakmában dolgozott évekig,
amely munka kevés időt és energiát hagyott a
festésre, pedig mindig is ez volt élete fő célja.
Pedagógus évek következtek és folyamatos továbbtanulás (ELTE Pedagógia Szak, tanári oklevél; Szegedi Tudományegyetem, Festő szak,
diploma; Magyar Képzőművészeti Egyetem,
Képzőművész-tanár, diploma). Tanév közben
rajztanár munka, nyaranta pedig szabadiskolák,
művésztelepek látogatása és szorgalmas festés
belső parancsra (Mártély Szabadiskola, Szálkai
Szabadiskola – itt hallgató, majd vezető, 2010
óta a Szentbékkállai Képzőművész tábor vezetése). Számos csoportos bemutatkozás és egyéni

kiállítás van már mögötte (Gyáli Téli Tárlatok,
Kertész 29 Galéria, Budapest, Vajdahunyad vára:
Vadász tájkép festő kiállítás, Nemzetközi Miniatűr Kiállítás, 2017., IWS-Pakistan 2nd International Watercolor Biennale, 2018., Stefánia Palota:
International Mail Art Exhibition, 2018.). Több

Szigeti Márta: Kikötőben (részlet)
önálló bemutatkozás után most Ráckeve, Patay
László Városi Képtár.
Itt látható képein jórészt a Balaton – a mólók, a
bóják, a vitorlások és a hullámzó, napfényben
megcsillanó víz közös szólama – a főszereplő,

ahogy régebbi festményein is a mártélyi Tisza-ág vagy a Szálkai-tó gazdag fényjátéka újra
meg újra ecsetjére kívánkozott. Figurális munkái egy felelősen gondolkodó, az élet visszásságait kritikával is illető festőtől származnak, de
érzelemgazdagságát bizonyítja, hogy gyakran
elidőz egy hentesbolt pultjához támaszkodó vásárlónak, egy piaci jelenet szereplőinek,
vagy egy gazdátlan, rozoga kerékpár együttérző megjelenítésénél. Egyik fő művén gondolataiba merülő, idősödő férfi ül, pohár sör
társaságában egy asztalnál. „Egy közülünk…”,
mondhatnánk, szeretettel. Miért ne nevetnék? –
mondja egy álarcot maga elé tartó (és bánatát
eltakaró) nő alakja, de az Ecsettel a kézben című
képe is kritika a megélt mellőzésekért.
A komoly, olykor keserű mondanivalójú képek
ellenpontjait azok a munkák jelentik (és ezek
vannak többségben), amelyeken napraforgók
verik vissza a napsugár vakító sárgáját, pipacsmezők ragyognak, de a hajnali fények csendes
áhítata is a festő lelkének csendes derűjéről vall.
Jól érzi magát a látogató Szigeti Márta képeinek társaságában. Érdemes fölkeresni a Patay
Képtár mostani időszakos kiállítását, mert
egy tehetséges, őszinte művész festményeinek emlékével gazdagodhat.
A tárlat 2020. október 15-ig tekinthető meg.
Fegyó Béla

Turisztikai fejlesztések a Patay Képtárnál
Pályázati forrásból új közösségi térrel bővül Ráckeve

Készül az újabb közösségi tér FOTÓ: JÁKI RÉKA

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.33-3-17 kódszámú, Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület – Versenyképes helyi turisztikai
kínálat megteremtése című felhívás alapján az
ÁRPÁD MÚZEUM eredményesen pályázott.
A Projekt címe: Patay László turisztikai fókuszpont kialakítása Ráckevén.
Projekt azonosító száma: 1916211485
A szerződött támogatás összege: 11.689.392 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának rövid bemutatása: A városi képtár pincéjének, hozzátartozó lejárónak
felújítása, vizes blokkok átalakítása, raktár, teakonyha és az udvaron szilárd térburkolat kialakítása. Lényeges eleme a projektnek a képtár

földszintjén interaktív térkép elhelyezése. Az
érintőképernyős kezelőfelülettel a Patay életmű
helyszínei, dokumentumai, alkotásai lesznek
elérhetőek, így a képtár egy országos „Patay
zarándoklat” kiindulópontja, állomása lehet.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. október 29.
Jáki Réka igazgató
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RÁCKEVE NAPJA
Az ÁRPÁD MÚZEUM és a
RÁCKEVEI ADY ENDRE GIMNÁZIUM
szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját, Barátait
Ráckeve 580. „Születésnapjára”

Október 9-én, pénteken 16 órakor a Keve Galériába
Ünnepi köszöntőt mond:
Vereckei Zoltán Ráckeve Város polgármestere
RÉGÉSZETI HOSSZMETSZET és
NEMZETISÉGEK RÁCKEVÉN A 16-18-SZÁZADBAN
című időszaki kiállítások megnyitói
A tárlatokat megnyitja:
JÁKI RÉKA múzeumigazgató
Előadók:
Dr. Miskei Antal történész:
Nemzetiségek Ráckevén a 16-18-században
Mészáros Attila RADYG történelemtanára:
Ráckevei diákok a regéci várért
Dr. Tóth J. Attila régész:
Legújabb régészeti kutatások Ráckeve térségében
Molnár László gimnázium igazgatóval és az előadókkal
kerekasztal beszélgetések
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Vénusz gála a fennmaradásért
Folytatás februárban...
Kósa Dénes, a Ráckevei Vénusz Színház
egyik alapítója és vezetője elhatározta, hogy
felébreszti a koronavírus járvány miatti közel féléves álmából városunk teátrumát.
Az elhatározást tett követte, szerzett támogatókat, toborozta a fellépőket. Ennek eredményeképpen 2020. augusztus
30-án, az idei nyár utolsó vasárnapján
többek örömére telt ház, közel félezer
néző előtt gyúltak ki az Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri szinpadának
fényei, hogy megvilágítsák a Gálaműsor
fellépőit.
Müller Attila műsorvezető elvállalta az
egyes számok bekonferálását. Bevezetőjében megemlítette: minden forintra
szükség van ahhoz, hogy a színház fenn
tudjon maradni és minél előbb régi fényében tudjon ragyogni. Bízik abban, hogy a

A Vénusz Gála fellépői
színház hamarosan talpra áll és a kiváló
művészek ismét örömet szerezhetnek a
nagyérdeműnek. A hazai rockzene korelnöke, Makrai Pál adott elő egy részletet
a Jézus Krisztus Szupersztár c. rockoperából. Ezután Bor Viktor, a színház egyik
alapító tagja előadásában hangzott el Az
első villamos. Miután a villamos kigördült
a megállóból, a „magánnyomozó” Buch
Tibor adta elő Gere Orsolyával az oldalán a Ché Sérá című számot. Ezt követően

a volt dandártábornok, Komáromi István – aki a fegyveres szolgálatot felváltotta a kultúra világával. A zeneszerző és
énekes két számot adott elő: Ami a miénk
és Gondolkodom. Taps közepette vonult le
a világot jelentő deszkákról. Non je ne regrette rien című számmal Nemcsók Nóra
aratott sikert.
Következett az est fénypontja, a magyar
rockzene koronázatlan királyának, Vikidál Gyulának előadása, melynek során tapsolhattunk az István a király c.
rockopera felhangzó részletének (Dobó
esküje), valamint a nagy sikerrel tolmácsolt Szegény Magyarország c. számnak.
Majd ismét Buch Tibor kezében láthattuk a mikrofont a Nélküled c. dal előadása során. Ezt követően a magyar opera és
operettirodalom fénylő csillaga, Magyar
Szilvia következett, sikerrel adta elő „Az

FOTÓ: KISS GÉZA
már nem én lennék” c. dalt, majd a Titkos
szobákról énekelt Gergelyfy Zsófia, aki
oktatója volt az ez évben három alkalommal is megrendezett Vénusz Színitanodának. Az első rész utolsó előtti számaként
Nemcsók Nóra és Buch Tibor előadásában elhangzott az István, a király népszerű száma: Oly távol vagy tőlem c. száma. A szünet előtt Kósa Dénes (Torda)
és a tánckar vette birtokba a színpadot,
a közönség hallhatta az „Áldozatunk fo-

gadjátok” c. részletet az István, a király c.
rockoperából, melynek végén óriási taps
zúgott fel…
A kicsit több, mint tízperes szünetet követően Vörös István három dalt adott elő,
saját maga általi gitár kísérettel: Neked valaki kell – Hajsza közben – Tele van a város
szerelemmel. Taps kíséretében hagyta el a
reflektorfényt. Ezt követően ízelítőt kaptunk a magyar operett világából: Magyar
Szilvia nagy siker közepette tolmácsolta
Kálmán Imre Csárdáskirálynő c. operettjéből Szilvia belépőjét. Az operettrészlet
után a táncosok lábdobogásáról volt hangos a szabadtéri színpad, a Bokréta Néptáncegyüttes produkcióját láthattuk,
melyet feszült figyelemmel kisért oldalról
Kakuk Pál, az Állami Népi Együttes egykori kiválósága.
A táncot követően Bor Viktor adta elő az
Ez itt az én hazám c. számot. A Szabad
Ötletek Színháza igazgatójának előadását Gere Orsolya Vigyél el c. dala követte,
majd Makrai Pál adta elő a Blue Shoede
Shoes című számot. A Csupa csoda c. dalt
sikeresen tolmácsolta Nemcsók Nóra és
Kósa Dénes. A sikerrel előadott kettős
után ismét duett következett: Magyar
Szilvia és Buch Tibor előadásában a Time
to say goodbye című számot hallhattuk.
Ezután Kósa Dénes két üveg, egyenként
három literes pezsgőt ajánlott fel „tombolatárgyként”. Az előadás előtt két szék
ülőkéje alá egy-egy borítékot elhelyeztek
egy Vénusz logójával és pezsgő felirattal.
A szerencsések örömmel vitték helyükre
az orosz perzsgőt tartalmazó palackokat.
A színház igazgatója megköszönte a támogatók segítségét, a szép számú érdeklődést. Közölte, ha nem jön közbe semmi,
akkor februártól megindulnak az előadások…
Végezetül Müller Attila szólt az egybegyűltekhez. Kiemelte, hogy jó barátok nélkül
sokat nem lehet elérni, majd a fellépők elénekelték Máté Péter Azért vannak a jóbarátok
című szerzeményét.
Már kialudtak a művelődési központ szabadtéri színterének fényei, amikor kisebb
csoportok az elismerés hangján szóltak a
látottakról és hallottakról.
Talán nem is érdemtelenül…
Kósa Antal
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Orgonakoncert a katolikus templomban
Az orvosmuzsikusok ismét elkápráztatták a komolyzene rajongóit
Városunk Keresztelő Szent János Katolikus
Templomának ajtaján felhívás adta hírül,
hogy 2020. szeptember 5-én szombaton 19
órai kezdettel a ráckevei székhelyű Magyarországi Orvos Muzsikusok Egyesülete Isten
eme házában orgonakoncertre várja az érdeklődőket.
Miután Kótai Róbert plébános búcsút vett a
hívőktől, ismét benépesültek az 1791-1792ben épült öreg templom padjai.

Este hét óra után néhány perccel megszólalt az orgona és Dr. Lázár Norbert, a
Semmelweis Egyetem Transzplantációs
Klinikája sebészének előadásában felcsendült F. Couperin Offertoire sur les Grands
Jeux művét, A. Marcello Adagioját, J. S.
Bach Preludium und Fuga-ját, J. Rheinberget Op. 49-es Két trióját. Ezt követően felhangzott L. J. A. Lefébure-Wély: Andante,
Marche és Sortie című orgonamuzsikája.

Az egyes számok előtt az egyesület elnöke röviden ismertette a szerzők életrajzát.
Hosszan tartó vastaps közepette a sebészet
és a orgonamuzsika mestere kénytelen volt
ráadás-számot előadni, melynek keretében
hallhattuk Gaston Bliér Toccatáját.
Kellemes élményekkel gazdagodtak azok,
akik tanúi lehettek ennek az orgonaestnek.
Kósa Antal

Sütő-főző sarok
Őszies ízek

Savanyúkáposzta leves
Hozzávalók: fél kg savanyúkáposzta, 2 szelet házi húsos füstölt szalonna, 15 dkg vékony füstölt kolbász, 1 doboz fehér óriásbab
konzerv, 1 fej hagyma kockázva, 2 kanálnyi
sűrített paradicsom, bors, fokhagymapor,
chilidara, kevés házi vegeta, csombor.
Olajon megfuttatom a hagymát, hozzáadom a csíkokra vágott szalonnát, karikázott kolbászt. Amikor a szalonna kisült a
savanyúkáposzta, paradicsompüré és pohárnyi víz kerül bele, fedő alatt főzöm kb.
félórát, majd felöntöm annyi vízzel, hogy
közepes sűrűségű leves legyen és ízesítem.
Legvégül egy nagyon „vékony” rántással
sűrítem, szűrt babkonzervvel egyet rotytyan és készen is van. Nagyon finom leves
lesz belőle! Ezt akkor készítem, amikor van
egy kis savanyúkáposzta maradékom, többi
hozzávaló pedig mindig van otthon.

Töltött csülök
zöldségmártással
Hozzávalók: 1 db kicsontozott csülök, só,
bors, mustár, fokhagyma, rozmaring, füstölt sajtszeletek, bacon, zöldségek: 1 szál
sárgarépa, fél zeller, 1 fej hagyma, 1 kis
cukkini, 4 gomba, 1 kaliforniai paprika, tejszín+fél kanál liszt.
A kicsontozott csülköt fűszerezem, mustárral bekenem a belsőrészt, olajjal leöntöm és

hűtőben érlelem egy napig. Amikor készítem, kiterítem, bacont teszek rá, erre pedig
füstölt sajtszeleteket, feltekerem, spárgával
körbekötöm, úgy hogy a két végén húsos réteg legyen, hogy ne jöjjön ki a finom szaft.
Agyagedény alját kivajazom és a karikázott zöldségeket lerakom, kicsi vegetával
megszórom. Erre kerül a göngyölt csülök
és fél pohárnyi száraz fehérbor, rozmaring.
Lefedem, sütőben sütöm legalább 2 órát, ha
puhul tető nélkül pirosra sütöm.
A húst kiveszem.
A finom sült zöldségeket kikanalazom,
fél kanálnyi liszttel, tejszínnel habarom,
mixelem és ízesítem, petrezselyemmel
megszórom. Köretnek még sütök hozzá
krumplit. A húst vastagabb szeletre vágom, mellé sült krumpli és finom szaft kerül. A csülök közepes nagyságú legyen és
ne nagyon zsíros.
Lehet tölteni pl. kaliforniai paprikával és
FETA sajttal, bacon szalonnával, kolbásszal,
sajttal, vagy épp párolt káposztával. Mindenhogy nagyon finom!

Sütőtöklekvár
sültek mellé is
Már megjelent a sütőtök a piacon, üzletekben. Magas a C-vitamin és karotin tartalma. Szeretem lekvárként is, hiszen pikánssá
téve husik mellé mennyei.
Hozzávalók: 2 kg sütőtök, tisztítva, kockázva, fél liter víz, 2 db lime leve, héja
csíkozva, 2 db narancs leve, héja csíkoz-

Savanyúkáposzta leves

FOTÓ: A SZERZŐ

va, cukor vagy méz (ízlés szerint), 2 db
dzsemfix, egy pötty só, szerecsendió, csípős krém, rozmaring.
A tököket puhára főzöm, sóval, szerecsendióval, lime-mal, naranccsal. Majd a
dzsemfix és még 3-4 percet főzöm. Turmixolom, narancs és lime csíkokkal összefőzöm. Kis üvegekbe teszem, fejre állítom,
száraz dunsztba teszem.
Ha húsok mellé teszem, akkor ízesítem még
csípőssel, rozmaringgal, liba, kacsasült
mellé nagyon finom.
Megint nehéz időszak következik, ezért
vigyázzunk magunkra, családunkra, egymásra!
Fogyasszunk vitaminokban gazdag ételeket.
Az ételekhez jó étvágyat kívánok!
Fejérdy Győzőné/MARI
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Remek idénykezdet, félresiklott folytatás
Hogy is állunk valójában?
A reménykeltő, biztató MK szereplést követően
a kevei foci közvélemény felfokozott várakozással tekintett a bajnoki küzdelmek elé. A Nagykáta elleni bravúros 4:3 után Üllőre szólította
a sorsolás szeszélye fiainkat. Az Üllő ráadásul
egyfajta mumusként élt emlékeink között. Igazi kánikulában utaztunk az első megmérettetésre, és persze azért reménykedtünk.
Üllő – Ráckeve 0:1 (0:1)
Ráckeve: Zelei T., Tóth R., Dudu, Gyurcsányi
P., Kalmár S., Huszárik Zs., Agócs G., Morris,
O. Markovic, Kiss K., Kenesei K.
Csere: Matus T. (k), Balogh R., Földi R., Márkus Zs., Kelemen G., Tóth J.
Góllövő: Kenesei K.
Edző: Szanyó Tibor
Jó iramban, változatos küzdelem mellett folytak az első játékpercek. A 12. percben Huszárik
Zs. lövését védte a hazai kapus. Alig egy perc
elteltével Kenesei K. próbálkozását is hatástalanította az üllői portás. A 18. percben viszont már vezettünk. Az igen harcos Morris
rácsapott a labdára a 16-oson belül, és a megszerzett labdát Kenesei K. belőtte (0:1). A 19.
percben Zelei T. hárított egy veszélyes szögletet követően. A 24. percben Kenesei K. szabadrúgásának tapsolhattunk. A 30. percben
ismét Zelei T. hárított egy veszélyes szögletet
követően. A 39. percben már gólt kiáltottunk,
de a hazai védők a gólvonalról mentettek. A
43. percben Huszárik Zs. ziccerét hárította a
jól védő hazai kapus. A 44. percben Kenesei K.
remek emelését Kiss K. közelről melléfejelte.
Kiegyenlített mezőnyjátékkal teltek a második játékrész első percei, de Kenesei K. az 52.
percben ismét veszélyeztetett. Az 57. percben
már Zelei bravúrját láthattuk. Ez után kissé
leült a mérkőzés, bár mi ezt nem nagyon bántuk. A hazaiak fokozták az iramot, de Zelei T.
kétszer is bravúrral hárított, majd Huszárik
Zs. ziccere zárta a mérkőzést. A Ráckeve az
első félidőben eldönthette volna a találkozó
sorsát, de nem tette, így a mérkőzés vége felé
bizony izgalmas pillanatokat élhettünk át. A
nagyon fontos győzelem azonban így is meglett. Az újonc Albertirsa ellen készülődtünk a
következő héten.
Ráckeve – Albertirsa 2:1 (2:0)
Ráckeve: Zelei T. Agócs G., Dudu, Tóth R.,
Gyurcsányi P., Kelemen G., Kalmár S., Márkus Zs., O. Markovic, Kenesei K., Huszárik Zs.
Csere: Matus T. (k), Tóth J., Balogh R.

Góllövő: Kenesei K. 2.
Edző: Szanyó Tibor
Alaposan bekezdtünk az elején, és Huszárik Zs.
már a 6. percben a kapufát találta el. A 9. percben Kenesei K. találatával már 1:0-ra vezettünk. A 39. percben Kenesei K. remek góljánál
már 2:0-át mutatott az eredményjelző. A második félidő 54. percében váratlanul szépített a
vendégcsapat (2:1). Megváltozott a játék képe,
hiszen a kiállítás miatt 10 főre fogyatkozott
vendégek bátran támadtak, és bizony nem egyszer Zelei T. bravúrjára is szükség volt az előny
megőrzéséhez. Természetesen fellélegeztünk
amikor a játékvezető végett vetet a küzdelemnek. A 10 fővel is remekül küzdő Albertirsa igen
jó benyomást tett, viszont mi kissé aggódtunk
a Dabas II elleni mérkőzés előtt, aggodalmunk
sajnos nem is volt alaptalan.
Ráckeve – Dabas II 2:5 (1:2)
Ráckeve: Matus T., Márkus Zs. Dudu, Gyurcsányi P., Kalmár S., Morris, Agócs G., Huszárik Zs., O. Makovic, Tóth R., Kenesei K.
Csere: Olatunde, Tóth J., Földi R.
Góllövők: Kenesei K., Tóth R.
Edző: Szanyó Tibor
Már a 3. percben beigazolódtak a félelmeink, hiszen a vendégcsapat megszerezte a
vezetést (0:1).
A 12. percben egy büntető után már 0:2-őt
mutatott az eredményjelző. Kezdtünk végre éledezni, és ezt Tóth R. helyzete is jelezte
a 14. percben. A 23. percben ismét vendégziccert láthattunk, szerencsére nem találták
el a kaput. Nem sokkal később egy vendégkapufa riogatta a hazai szurkolókat. A 35.
percben Kenesei K. szépített (1:2). A második
játékrész elején egyenlíthettünk volna, de
Kenesei K. remek labdáját Morris nem tudta
fejjel góllá váltani, hatalmas lehetőség volt. A
dabasiak ezek után kedvükre kontrázhattak
és rendre a hazai védők mögé tudtak kerülni. Így zajlott ez egészen 1:4-ig. Ekkor Tóth
R. még kozmetikázni tudott az eredményen
(2:4). A 82. percben végleg eldőlt a mérkőzés
sorsa, miután egy újabb kontra után már 2:5öt mutatott az eredményjelző. Kenesei K.
szabadrúgás kapufája zárta a mérkőzést. A
sokat futó, jól kontrázó dabasi fiatalok meglepetésre legyőzték a formán kívül játszó
egyébként esélyesebb Ráckevét. Tárnokra
utaztunk a következő héten, és mindannyian a javítás reményét taglaltuk, sajnos hiába.

Tárnok – Ráckeve 2:1 (1:0)
Ráckeve: Zelei T., Tóth R., Gyurcsányi,
Dudu, Kalmár S., Agócs G., Huszárik Zs.,
Márkus Zs. O. Markovic, Kiss K., Kenesei K.
Csere: Matus T. (k), Olatunde, Tóth J., Földi
R., Morris.
Góllövő: Kenesei K.
Edző: Szanyó Tibor
Jól kezdtünk, hiszen Kenesei K. kapáslövése, majd Márkus Zs. ziccere is jelezte a Keve
szándékait. A 13. percben Tóth R. fejese ment
mellé. Kiegyenlítettebbé vált a játék, és zömmel a mezőnyben folyt. A 27. percben az igen
agilis Márkus Zs. közelről fölé durrantott. A
32. percben O. Markovic kapufája riogatta
a hazaiakat. A 33., majd a 35. percben ismét
Márkus Zs. veszélyeztetett. A 36. percben
Kenesei K. ziccerét hárította a jól védő hazai hálóőr. A 43. percben teljesen váratlanul,
büntetőből vezetést szerzett a Tárnok (1:0). A
második félidő elején a korábban már dicsért
Márkus Zs. labdáját Kenesei K. a léc alá vágta (1:1). Furcsa játékvezetői ítéletek borzolták
a kedélyeket, amelyek rendre a Kevét sújtották. Az 57. percben távoli, pontos lövésből ismét a hazaiaknál volt az előny (2:1). Két perc
elteltével Kenesei K. szabadrúgását védte a
hazai kapus. A 66. percben egyenlíthettünk
volna, hiszen O. Markovicot szabálytalanul
szerelték a 16-oson belül. A megítélt büntetőt
Kenesei K. elhibázta, illetve kivédte a továbbra
is ihletett formában védő hazai hálóőr. A 69.
percben Kenesei K. szabadrúgásból a kapufát
döngette meg. A 70. percben Kiss K., Huszárik
Zs. volt a labda útja, utóbbi mellétrafált. A 79.
percben triplán is szögletet végezhetett el a
Keve, sajnos eredmény nélkül. A 85. percben
Kenesei K. szabadrúgása kipattant a kapusról, Morris azonban mellélőtte a ziccert. A 90.
percben Tóth J. eredménytelen lövése zárta a
mérkőzést. A Ráckeve sok-sok lehetőséget elpuskázva veszített a lelkesen küzdő hazaiak
ellen, és így 4 mérkőzésből két győzelemmel,
és két vereséggel áll. A helyzetet tekintve az
édes-bús sláger sorai jutnak eszembe.
„Odakint búcsúzik a nyár
Rőt levél remeg a fán
Magamtól kérdezem csupán
Mi jöhet ezután.”
E gondolatok természetesen a Fradi elleni
MK mérkőzés utáni időszakra asszociálnak.
Losits János
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Jegenyefák nem nőnek az égig
A Fradi Ráckevén
Folytatva a címben megfogalmazott gondolatot, azonban így is csodálatos volt. Miután
Gera Zoltán kihúzta a Ráckeve nevét, majd
Pisont István a Fradiét, felemás gondolatok
cikáztak elménkben.

Talán köztudott, hogy a Ráckeve
egyedüli csapatként képviselte a
megyei II osztályt, a Fradi pedig
a regnáló bajnok. Így a realitások
nem sok jót ígértek. Ez azonban
nem zavarta azt a mintegy 2000
embert, akiket az esemény a sportpályára hívott. Remek hangulatot
varázsoltak a küzdőtér köré. A Fradi olyan összeállításban érkezett,
amelyet sok NB I-es csapat szívesen
elfogadna.
Ráckeve – FTC 1:6 (0:2)
Ráckeve: Zelei T., Agócs G., Tóth R., Gyurcsányi P., Kalmár S. (k), Kenesei K., Dudu,
Tóth D., Huszárik Zs., O. Markovic.
Csere: Matus T. (k), Földi R., Kelemen G.,
Tóth J., Márkus Zs., Morris, Török Cs.
Góllövő: O. Markovic.
Edző: Szanyó Tibor

A mérkőzés nagy részében a Ferencváros irányította a játékot
FTC: Bogdán Á., Zubkov, Vécsei, Baturina,
Heister, Csonka, Csontos, Isael, Skvarka,
Laidouni, Varga R.
Csere: Szécsi (k), Alessio, Molnár Katona,
Szabó.
Góllövők: Baturina 2, Zubkov, Skvarka, Varga R., Katona.
Edző: Rebrov, Sergii
Játékvezető: Kiss Anikó, Garai Péter, Bornemissza Norbert, Somogyi Sára.

Tömött lelátó, több mint 2000 szurkoló követte a helyszínen az eseményeket

FOTÓ: JÁKI RÉKA

FOTÓ: JÁKI RÉKA

A Ráckeve a 17. percig állta a rohamokat, ekkor egy középre fejelt mentés után Baturina
betalált (0:1). A későbbiekben Dudu önfeláldozó játéka és Zelei T. pazar védései is tartották az eredményt. A 43. percben Katona
0:2-re módosította az állást, és így ezzel az
eredménnyel vonultak a csapatok az öltözőbe. Az 51. percben ismét Zelei T.-nek tapsolhattunk, de két perc elteltével Baturina már a
második gólját jegyezhette (0:3). Az 56. percben azután Zubkov is feliratkozott, hiszen
Varga R. labdáját lőtte be (0:4). A 82. percben
Varga R. is gólt szerzett, és így már 0:5-öt
mutatott az eredményjelző. Közben persze
a Ráckeve is próbálkozott, de Tóth D., és O.
Markovic kísérletét sem kísérte szerencse.
Skvarka gólja zárta le a Fradi gólgyártását, de
erre még volt válasza a Ráckevének, hiszen
O. Markovic pazar gólja zárta a mérkőzést
(1:6). Így ért véget a remek hangulatú „népünnepély”, és sokan fájlaltuk, hogy nincs
tovább. A Ráckeve remek szereplésével tette
emlékezetessé a kupakalandot, de utoljára
meg kellett hajolnia a kétségtelenül nagyobb
tudást képviselő FTC előtt.
A mérkőzés hangulatáról készített tudósítást
megnézhetik a Kör TV Youtube csatornáján.
Hajrá Ráckeve, fel a bajnokság sikeresebb
folytatására!
Losits János
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Ismét változik a hulladékszállítás rendje
A házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendje
A mindenkori begyűjtéssel
egyidejűleg munkatársaink
szállítási alkalmanként 1 db
cserezsákot
(csomagolási
hulladék gyűjtésére szolgáló,
sárga színű, emblémás) adnak.

A csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjai:
Ráckeve:
október 6., 20., november 3., 17.,
december 1., 15., 29.
Üdülőterület:
október 12., 26., november 9.,
23., december 7., 21.

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.

Hévvel közlekedők
figyelmébe!
Pályafelújítás miatt pótlóbuszok közlekednek

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

A mindenkori begyűjtéssel
egyidejűleg munkatársaink 2
db cserezsákot (zöldhulladék
gyűjtésére szolgáló, zöld színű,
emblémás, lebomló) adnak.
Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!

A zöldhulladék
gyűjtésének
időpontjai:

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:

Ráckeve:
október 13., november 10., december 8.
Üdülőterület:
október 26., november 23., december 21.

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

Tájékoztatjuk utasainkat, hogy
a 2020. október 10. és 18. közötti
időszakban pályafelújítást végzünk az Angyali-sziget HÉV megálló környezetében. Ezen időszak
alatt vágányzári körülmények
szerinti forgalmi rend lesz esedékes (buszpótlással).
A pályafelújításhoz anyagtárolási
és felvonulási területet szükséges
a kivitelezőnk részére biztosítani,
így a korábbi nemcsak gyakorlat,
hanem hivatalos mód szerint is

azt saját tulajdonú, vágányokhoz
legközelebb eső területen kívánjuk megoldani.
2020. szeptember 15-től kezdődően a kivitelező Ráckeve végállomás,
HÉV-üzemi területén megkezdi a
munkálatokhoz való előkészületeket és anyagmozgatási feladatokat.
Ennek eredményeképpen a területen a parkolás a beruházás befejezéséig nem lehetséges.
Köszönjük megértésüket!
MÁV-HÉV Zrt.

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

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

2020. október

Mozaik - Hirdetés

23

ALMAVÁSÁR
A GYÜMÖLCSÖSBEN
Szigetbecse és Makád közötti út mellett
szeptember 12-től október 11-ig
minden nap 9-16 óráig
széles fajtaválaszték őszi és téli almákból

Telefon: 06-30-9005898
Legyél elismert csapatunk legújabb tagja!
Ingatlan irodánk rugalmas időbeosztással és
kiemelkedő anyagi jövedelemmel keresi új
kollégáit Ráckeve és környékéről.
Nem baj, ha nincsen szakmai tapasztalatod.
Érdeklődj a +36 70 454 5424-es
telefonszámon!
(Dányi Klaudia, Otthon Centrum)

Köszönetet mondunk mindazoknak akik együttérzésüket
kifejezve Kalmár Ferencet utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család
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A Ráckeve Városi Sportegyesület támogatást
nyert a Vidékfejlesztési Program keretén belül a
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
működési területére meghirdetett VP6-19.2.1.33-3-17 kódszámú pályázatán.

A
Ráckevei
Veterán
Gépjárműgyűjtők
Egyesülete támogatást nyert a Vidékfejlesztési
Program keretén belül a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület működési területére
meghirdetett VP6-19.2.1.-33-5-17 kódszámú pályázatán.

A Projekt címe:

Vízi tanösvény kialakítása és lovas pálya
felújítása a hagyományos ráckevei
túrizmus fejlesztése érdekében
A támogatás értéke 14.990.648,-Ft.

A projektünk célja a hagyományos lovas és vízi turizmuson alapuló Ráckevei
turizmus fejlesztése, új és megújuló program lehetőségek megteremtésével. A
vízi tanösvény kialakítása a Ráckeve-Soroksári Dunaág növény és élővilágát
hivatott bemutatni egy három részes tanösvény részeként. Beszerzésre kerültek
a tanösvény végigjárására is szolgáló kajakok és kenuk, lapát, mentőmellény. A
lovas turizmus fejlesztése jegyében pedig a sportegyesület tagjai által is használt
helyi lovarda talajának cseréjére van szükség, valamint a lovas pálya
karbantartást szolgáló
pályakarbantartó gép.

Várható befejezése:
2020. szeptember 30.

A Projekt címe:

Ismerjük meg a múltunkat, veterán
gépjárművek bemutatása a
nagyközönségnek
A támogatás értéke 3.222.798,-Ft.

Pályázatunk főbb célja a hagyományőrzés lehetőségeinek megteremtése. A
megrendezésre kerülő kiállításokat és bemutatókat, minél több emberhez
juttatnánk el és mindezt minél magasabb szakmai színvonalon tennénk meg.
Szervezetünk megalakulása óta veterán gépjárművek bemutatásával,
megismertetésével foglalkozik. Az Egyesület tagjai saját tulajdonú járműveiket
mutatják be, hogy a fiatalabb és a gyermek korosztály is ízelítőt kapjon a
hagyományos, ma már veteránnak számító motorok autók, buszok, mentők,
teherautók tárházából.
Projektünk része az
eszközök beszerzése is,
melyek a rendezvények
megvalósításához
szükségesek.

Várható befejezése:
2020. szeptember 30.

