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Újra választunk Ráckevén
Újrainduló rendezvények – Folytatódó beruházások – Új defibrillátor
Tisztelt lakosok! Furcsa és nehéz hónapokat
hagytunk magunk után, de lehet, ugyanilyenek állnak hamarosan előttünk. Rossz hírek
érkeznek újra a Covid-járványról. Már éppen
kezdtünk fellélegezni: kezdtük élvezni a nyarat, a bátrabbak közül már néhányan külföldre is merészkedtek. Beindult a ráckevei
élet is: zajlott az élet a strandon, s a Kis-Duna Vízi Fesztivál alatt egyre-másra követték
egymást a kulturális események. Igaz, kicsit
csorbábban, mint máskor, de betartva a kormányrendeletet, több szemponthoz kellett
alkalmazkodni. Így is sokan látogattak ki a
hangversenyekre, prózai és táncszínházi előadásokra, hogy együtt örüljünk kicsit.
Beindultak az eddig háttérbe szorított
munkák is: pénzügyi nehézségeink ellenére megkezdődött a Kék-Duna sétány egy
részének aszfaltozása. A Birsalma utcától
Dömsödig terjedő 1,2 kilométeres szakasz
felújítása annak katasztrofális állapota
miatt már halaszthatatlan volt. Elkezdtük
a Selyem utca bevezető, 200 méteres szakaszának rendbetételét is, amellett – az új
út csapadékvíztől való védelme érdekében
– járdát is építünk.
Sikerült megállapodnunk az Eötvös utca
feltúrt járdájának a kötelezőnél magasabb
szintű helyreállításában és korszerűsítésében: régi városközponthoz méltó, hangulatos térkőborítást kap az egész szakasz.
Pályázati pénzből megújul a Patay László
Városi Képtár előtti tér, részben az épület belső része, valamint alatta a közép-

kori pince. A munka már folyik. Ezzel egy
újabb, esztétikus közösségi helyszínnel
gazdagodik városunk az itt élők és a turisták örömére.
Jól zárta a nyarat a strand is, ahol végre nem csak nagy kiadással, hanem az
eddigieknél nagyobb bevétellel is számolhattunk: egyre több sátorozó keresi
fel a területet, illetve jól debütált a vízijármű-kölcsönzés. A strand további fejlesztése érdekében az önkormányzat két
pályázatot is beadott: az egyikből járdák,
gyerekmosdók, baba-mama öltöztető helyiség épülhet, a másikból pedig faházas
szállásokat tudunk kialakítani.
Pénzügyi forrásaink függvényében kezdődik a csapadékvíz-elvezetési rendszerek felújítása, kiterjesztése is több utcában. Tudjuk, ezen a területen is nagy az elmaradás,
de a teljes városi rendszer kiépítésére nem
áll rendelkezésünkre elegendő pénz, ezért
csak lépésről lépésre tudunk haladni.
És – sajnos – azt a kicsit néha olyanra kell
költenünk, amire normális világban nem
kellene. Így jártunk ezzel a Dömsödi út és
Erdős utca kereszteződésében, ahol a nyílt
közbeszerzésen az előző ciklusban nyertes
pályázó több helyen is rendkívül rossz munkát végzett: csúszik szét, repedezik az aszfalt, s garanciában kéne helyreállítania, de
egyetlen felszólításra sem reagál, így marad
a peres eljárás, ha csak meg nem szűnik addig a kft, de annak lezárultáig a nyilvánvaló

balesetveszély miatt nem tudunk várni, saját
pénzből kell beavatkoznunk.
Új közterületi hulladékgyűjtőket is vásároltunk mintegy 1 millió forint értékben,
amelyeket a legtöbb ember által látogatott
belvárosban helyeztünk el a város tisztaságának megőrzése érdekében.
Vettünk egy mindenki számára elérhető automata defibrillátort a képviselői alapból és
tiszteletdíjas támogatásból. A készüléket
szükség esetén, kialakításának köszönhetően, bárki tudja használni. Az AED képes
támogatni az újraélesztést, ugyanis a bekapcsolást követően hangutasításokat ad a
használójának, és amennyiben szükséges,
elektrosokk alkalmazásával segíti helyreállítani a beteg szívritmusát, aminek a zavara
a páciens halálát okozta. A készüléket várhatóan a rendőrség portáján helyezzük el, hogy
24 órában elérhető legyen. Erre a hivatalos
visszaigazolás megérkezése után kerül sor.
És végezetül, de nem utolsó sorban: szeptember 20-án időközi helyhatósági választások
lesznek Ráckevén az 5. és 6. számú választókörzetben. Az érdeklődés az októberi rendes
választásokon tapasztalt méreteket is felülírja: hat-hat jelölt méretteti meg magát. Öt
párt, a Fidesz-KDNP, MSZP, DK és a Munkáspárt jelöltjei mellett indul a KEVE Egyesület és
egy-egy független is a helyekért.
A döntés ismét az ön kezében van! Éljen a lehetőséggel!
Vereckei Zoltán
polgármester

Vállalkozói fórum
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton meghívja a ráckevei vállalkozókat 2020. szeptember 18-án 9-13
óra között az Ács Károly Művelődési Központba szervezett konferenciafórumára.
A konferenciafórum programja a következő:
- 9:00 Érkezés a nagyterembe.
- 9:10 Polgármesteri köszöntő
- 9:20 Marjay Gyula előadása, VOSZ BP
MRSZ (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetség Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete), Elnöksége: „A mikro,
kis-és középvállalkozások adózási és bü-

rokratikus útvesztői, avagy: hogyan alkalmazkodjunk ahhoz, amit nem szeretünk.”
- 10:00 Kovács Ferenc előadása, GOLDI
MOBILITY Kft. tulajdonosa és ügyvezetője:
„Hidrogén, a jövő energiája”
- 11:00 Mórucz Norbert, Dr. Dávid Roland
előadása, IPE – Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület
Elnökség: „Tudományos Technológiai Parkok (TTP) rendszere”
- 11:30 Páskom szekció a kisteremben.
Páskom területi vállalkozók és polgármesteri kerekasztal egyeztetés.
- 11:30 Vállalkozói szekció a nagyterem-

ben. Ráckeve vállalkozóinak és előadók kerekasztal társalgása, kérdések és válaszok.
- 12:30 Polgármesteri köszönetnyilvánítás, Ráckeve város Önkormányzatának nevében oklevelek átadása, Ebéd – állófogadás a nagyteremben.
- 13:00-13:30 Vállalkozói fórum zárása.
A részvétel ingyenes, szeretettel várjuk
minden, Ráckevén működő vállalkozás
képviselőjét!
További információk, jelentkezés az alábbi
elérhetőségeken: vincze.viola@rackeve.hu és
06-24/523-333.
Ráckeve Város Önkormányzata
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Közelednek az őszi adófizetési határidők
Tájékoztató adófizetési határidőről, adófizetési módokról, helyi iparűzési adóbevallás benyújtási határidőről
Helyi adókban és a gépjárműadóban 2020.
szeptember 15-ig fizethetők pótlékmentesen
az esedékes adók/adóelőlegek.
Segítve az önkéntes adófizetést az önkormányzati adóhatóság postán, vagy az elektronikus
tárhelyekre megküldi az érintettek részére az
adószámla-értesítőket. Ebből minden adózó
időben értesülhet fizetési kötelezettségéről
még jóval az adófizetési határidő előtt.
Az elektronikus tárhelyre (2020. augusztus 24-i
nappal bezárólag) már meg is érkeztek az adószámla értesítők, ezért kérjük az érintett cégvezetőt, könyvelőt, vállalkozót szíveskedjen figyelni
az önhöz érkező elektronikus email üzeneteket és
letölteni az értesítőt! Kérjük, szíveskedjen azt is
ellenőrizni, hogy megkapta-e az adószámla-értesítőt, ugyanis a tárhelyen – letöltés nélkül – 30
napig érhető el a kiküldött dokumentum!
Azon adózó kap az elektronikus tárhelyére,
vagy postán a megadott címére adószámla-értesítőt, akinek 1.000 Ft-ot meghaladó fizetési
kötelezettsége van, illetve lesz 2020. szeptember 15-ig az önkormányzati adóhatóság felé.
A magánszemélyek többnyire postai úton
kapnak értesítést. Az egyéni vállalkozók, gazdálkodók és azon magánszemélyek, akik elektronikus kapcsolattartást kértek, részükre elektronikusan a tárhelyekre kerülnek kiküldésre az
adószámla-értesítők.
Az adófizetés módja alapvetően attól függ, hogy
valaki pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett-e

(elsősorban jogi személyek, áfakörös egyéni vállalkozók) vagy sem (pl.: magánszemélyek). A
pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó
a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi
számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.
A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi
fizetési számlájáról történő átutalással vagy
készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Az Elektronikus Önkormányzati
Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap)
minden adózó számára elérhető az adó-, díjés illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.
Az EÖP nyitólapjára kattintva az ügyfél az
önkormányzatunkhoz (előzetesen ki kell választani Ráckeve Város Önkormányzatát az
önkormányzatkeresőben) tartozó adó-, díjés illetékfizetési kötelezettségét elektronikus
úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.
A koronavírus helyzetre való tekintettel életbe
lépett adókönnyítések miatt a helyi iparűzési
adóbevallás és adóbefizetés határideje is május 31-éről szeptember 30-ára változott.
Így, az adózó a 2020. április 22-e és 2020.
szeptember 30-a között esedékessé váló éves
és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg
teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra

szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.
Ha az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási,
adóelőleg-bevallási kötelezettségét a 2020ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első
előlegrészlete esedékessége napjáig (szeptember 15.) nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell
megfizetni (a naptári évvel azonos üzleti évet
alkalmazó esetén a 2020. március 15-ig fizetendő előleget).
Tájékoztatjuk az iparűzési adó/adóelőleg fizetésre kötelezett adózókat arról is, hogy a végleges (2019. évi) adófizetésre él a szeptember
30-i halasztás lehetősége, ám az adóelőleg
fizetés változatlan határidőben 2020. szeptember 15-i nappal lesz esedékes, függetlenül
attól, hogy az adóbevallást önök szeptember
15-e előtt vagy után teljesítik, és attól is, hogy az
adószámla-értesítőn, illetve lekérdezett egyenlegen szerepel-e vagy sem az előleg összege.
Ennek az a magyarázata, hogy az adószámlán
az ön iparűzési adóbevallásának feldolgozását követően jelenik meg a helyi iparűzési adó
adóelőleg előírása.
Továbbra is jó egészséget kívánunk minden
Kedves ügyfelünknek és családtagjainak egyaránt!
Ráckevei Polgármesteri Hivatal Adóiroda

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.
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
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Elérhető defibrillátor a városközpontban
Újabb életmentő eszköz Ráckevén
musára a megadott ütemben és számmal
gyakorolta be mindenki az életmentő
mozdulatokat, annyi ideig folyamatosan,
míg egy mentő átlagos időben kiér a helyszínre. Sokan meglepődtek, hogy ez milyen fizikai erőnlétet is kíván. A résztvevőknek ajándékba adtuk a labdákat, mely
külön meglepetés volt mindenki számára,
így köszönve meg bátorságukat és segítségüket, még akkor is, ha ez most csak
egy szimulációs gyakorlat volt. A polgárőrségtől Cseh Fruzsina és Nagy Ferenc
pedig magukkal hozott két szemüveget,
melyek viselésével ki lehetett próbálni,
milyen az, amikor valaki alkoholos vagy
drogos állapotba kerül. Mit lát és hogyan
érzékeli a külvilágot és a gyakorlatok során kiderült, hogy bizony jócskán elvész a
tájékozódási készség, a távolságok érzékelése, valamint az egyensúlyérzék is.

Örömmel tudatjuk önökkel, hogy Ráckeve
Város Önkormányzata a képviselői alapból
és tiszteletdíjas támogatásból egy mindenki számára elérhető automata defibrillátort vásárolt. A készüléket szükség esetén,
kialakításának köszönhetően, bárki tudja
használni. Az AED képes támogatni az újraélesztést, ugyanis a bekapcsolást követően
hangutasításokat ad a használójának, és
amennyiben szükséges, elektrosokk alkalmazásával segíti helyreállítani a beteg szívritmusát, aminek a zavara a páciens halálát
okozta. A készüléket várhatóan a rendőrség
portáján helyezzük el, hogy 24 órában elérhető legyen. Erre a hivatalos visszaigazolás
megérkezése után kerül sor.
Ezzel kapcsolatosan tartottunk egy újraélesztési bemutatót a Vadkacsa Szabadstrandon, augusztus 23-án. Bár az idő
kissé szeles és hűvösebb volt, mégsem
szegte kedvét jó néhány embernek, hogy
részt vegyen ezen a szó szerint létfontosságú bemutatón. A Bee Gees zene rit-

Köszönjük szépen!
Mester Csaba bemutatja az újraélesztés
technikáját az új defibrillátorral

Mester Csaba képviselő

Gondolunk a legkisebbekre is…
Gyermekfoglalkozások a Vadkacsa szabadstrandon
Augusztusban útjára indítottuk a Vadkacsa Szabadstrand gyermekfoglalkozásait
is, melyet jövőre állandó programként kívánunk beépíteni a strand szolgáltatásai
közé. Amennyire gyorsan sikerült leszervezni az időpontokat, meglepően sokan
vettek részt rajtuk, sőt indítottunk egy
rajzversenyt is „Nyári strandélményeim”
címmel, melyre már közel 10 rajzot kaptunk, amiket a Strand központi épületénél
állítunk majd ki.
Bábelőadásokon, sok szép dísz készítésen
vagyunk túl, nyári napernyők és papírsárkányok is készültek már.
Új elemként már az arcfestés is megjelent a
palettán és igyekszünk zenés aqua fitness
és szabadtéri testmozgásokra épülő bemutatókat is leszervezni, hogy a felnőtteknek
is része legyen minél több programban. Várunk mindenkit sok szeretettel a Vadkacsa
Szabadstrandon!
Varga Viktória alpolgármester
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Teltházas cirkusz Ráckevén
Az „örök varázs” gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt
Az utazó Budapest Nagycirkusz Ráckevén
tartotta meg az első ajándék gálaműsorát
a „Köszönjük Magyarország” program keretében.
Az előadás telt házas volt és óriási sikert
aratott a nézők szemében. Ez a köszönetnyilvánítás szólt mindenkinek, aki a COVID-19 járványidőszakában helyt állt, munkáját önzetlenül és példamutatóan végezte,
legyen az közigazgatásban dolgozó, patikus
vagy postai kézbesítő.
Az eseményen részt vettek: Fekete Péter
kultúráért felelős államtitkár úr, kinek külön köszönet, hogy létrejöhetett az ajándék
gálaműsor. Dr. Borsós Beáta, a Fővárosi
Nagycirkusz igazgatója, Pánczél Károly
parlamenti képviselő, Vereckei Zoltán polgármester, jómagam, valamint Ráckeve
város képviselő-testülete. Az ünnepi műsor
kezdetén beszédet mondott államtitkár úr,
képviselő úr és polgármester úr is.
Az előadás izgalmas, szórakoztató volt
mindenki számára, a nézők elégedetten,
mosollyal az arcukon indultak hazafelé. Az

Szelektív hulladék
szállítása
Felhívjuk figyelmüket, hogy 2020. május 1-től a csomagolási és zöldhulladék
házhoz menő szelektív gyűjtésének gyakorisága havi 1 és 2 alkalomra módosul.

A csomagolási hulladékok
gyűjtésének időpontjai:
Ráckeve: szeptember 8., 22.
Üdülőterület: szeptember 14., 28.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg
munkatársaink szállítási alkalmanként 2 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű,
emblémás) adnak.

utazó Nagycirkusznak és az igazgatónőnek,
Ádám Krisztinának külön köszönjük a melegszívűségét, barátságát és azt a vendégszeretetét, melyben a az előadáson kívül is
részünk volt.

Adni jó!

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.
Ezáltal havi egyszeri gyűjtési alkalommal is megvalósul az összegyűjtött csomagolási hulladékok elszállítása.

Az összefogás csodákra képes, csak hinni kell benne!
Belépsz egy helyre, ahol mosolygó szempárok
néznek rád, ahol árad a szeretet, ahol odafigyelnek egymásra, ahol mindig a másik van
előtérben, nem az ember önmaga, ahol jó lenni, ahol megnyugszol, ahol úgy érzed, megérkeztél. Ez a hely a Ráckevei Hetednapi Adventista Egyház közössége, akik nemrégiben
Challenge nyári tábort szerveztek. A számos kihívás közül kettőnek mi magunk, a város is részeseivé váltunk. Vezetői, Kátai Éva és Juhászné
Matus Johanna önkéntes szemétgyűjtés akciót
szerveztek a táborozó diákok részére az Ipari
park bekötő útjánál. Zsákokat, gumikesztyűket a RÁVÜSZ Kft. biztosított a diákok részére,
a hulladék elszállításának költségét az önkormányzat állta. Az akció idejére forgalomlassító
táblákat helyeztünk ki, a diákok biztonságát
szolgálva. Az eredmény megdöbbentő volt,
10-12 m3 illegális és veszélyes hulladékot gyűjtöttek össze a tábor lakói. Itt azonban nem ért
véget a jótékonykodás és a kihívások sora, egy
fergeteges palacsintasütéssel folytatták a programot a piacsétányon. Az ízek és a mindig jelen
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lévő jókedv sok embert elvarázsoltak, de ezen
túlmenően adtak nekünk még valamit, amire
mi magunk sem számítottunk. A jótékonysági palacsintasütésen sikerült ennek a szuper
csapatnak 140 000 forintot összegyűjtenie,
melyet felajánlottak nekünk és mi úgy döntöttünk, hogy iskolakezdési támogatásként fogjuk nyújtani több, rászoruló család részére. Az
adomány átadására a tábor zárónapján került
sor, mely sok minden másról is szólt: díjak, oklevelek találtak gazdára és a hét eseményeiről
egy csodás filmet készítettek a fiatalok, melyet
megtekintettünk. Köszönjük, hogy mindig
elkápráztattok minket valamivel, hogy mindig örömet tudtok okozni nekünk, másoknak,
azoknak, akiknek az öröm gyógyír, orvosság.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Kátai Évának, Juhászné Matus Johannának és a gyűjtésben, palacsintasütésben részt vevő minden
egyes diáknak a lelkiismeretes munkát!
Varga Viktória
alpolgármester

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

A zöldhulladék gyűjtésének
időpontjai:
Ráckeve: szeptember 15.
Üdülőterület: szeptember 28.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot
(zöldhulladék gyűjtésére szolgáló, zöld
színű, emblémás, lebomló) adnak.
A többlet zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákok a megszokott helyszíneken
szerezhetőek be.
DTkH Nonprofit Kft.
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Ünnepeltünk augusztus 20-án
Államalapítás, Szent István napja és az új kenyér tisztelete

Vereckei Zoltán polgármester köszöntője

FOTÓ: JÁKI RÉKA

senki nem vesztette el a munkahelyét az önkormányzati cégeknél, s még
fejlődtünk is: számos fejlesztést zártunk le az elmúlt hónapokban, és számos projekt fut jelenleg.
Váltásra kényszerült Géza fejedelem és fia, István király is több mint ezer
esztendeje. Felismerve a történelem szükségszerűségét, elszakadtak az
addig megszokott iránytól. Ők egy népet mentettek meg az enyészettől,
és helyeztek el tartósan az idő sodrában. Tettük, István cselekedete, a keresztény magyar állam megalapítása ma is legnagyobb nemzeti ünnepünk. Erre emlékezünk most, hátunk mögött István alakjával, ahogyan
szigorú tekintettel figyeli a késői utódokat, merre haladunk.
Bízunk benne, hogy jó irányba. Jó pár év áll még előttünk, vízióinkat
újragondoljuk. Célunk, hogy Ráckevét tartós fejlődési pályára állítsuk,
amelynek köszönhetően meg tud felelni a 21. század kihívásainak. Ehhez
kérjük képviselő úr és a kormány további segítségét is.
Munkánk során pedig István két szava lebegjen szemünk előtt, amelyeket Imre hercegnek szentelt az intelmeiben. Abban a műben, amelyben
fiát akarta életre, uralkodásra, emberségre tanítani atyai szóval: Sis honestus! Azaz: Légy becsületes!”

Az Államalapítás és Szent István király napját az egyik legkiemelkedőbb ünnepünknek érezzük, ezért minden évben országszerte
méltó megemlékezéseket tartanak és közben az új kenyeret is felvágják.
Ráckevén az idén is a Kis-Duna Vízi Fesztivál egyik legkiemelkedőbb napja volt 20-a csütörtök, a Szent István téren Rátonyi József szobrászművész által alkotott István királyunk szobra társaságában.
Szabó Gertrúd, az Ács Károly Művelődési Központ igazgatónője, a
fesztivál és az ünnepség szervezője üdvözölte a megjelent vendégeket az egyik legrégibb magyar ünnepünk, a magyar állam fennállásának emléknapja alkalmából, majd Vereckei Zoltán Ráckeve város
polgármestere köszöntötte a jelenlévőket és felidézte ezt a mögöttünk álló különös és nehéz időszakot:
„Újra kellett gondolnunk és szerveznünk sok mindent a városban is. Alkalmazkodnunk kellett a helyzethez, terveink egy részét háttérbe szorítottuk, s
Ráckeve mindennapi üzemeltetését, a munkahelyek megmentését helyeztük előtérbe. És eddig sikerrel jártunk: Ráckeve biztonságosan működik,
Pánczél Károly ünnepi beszédet mond

FOTÓ: JÁKI RÉKA

Az ünnepi szónok Pánczél Károly országgyűlési képviselő (FIDESZ-KDNP) volt, aki felemelő beszédében a magyarság összetartozását, magyar
államiságunk fontosságát hangsúlyozta. (A teljes beszédet a következő oldalon olvashatják – a szerk.)
A Republik Quartet és Egri László operaénekes kísérte a Himnusz
és a Szózat közös éneklését, valamint egy csodálatos zenei műsorral
tették szebbé az ünnepet. Ezután Ráckeve egyházi méltóságai, Kálmán Béla református lelkipásztor és Kótai Róbert római katolikus
püspöki biztos megszentelték és megáldották a Taligás pékségben
megsütött új kenyeret, amely immár hagyományosan a Ráckevei Hajómalomban a Búzaösszeöntés során a testvérvárosok búzáiból öszszeőrölt közös lisztből készült. Méltó módon ünnepeltünk....
Az ünnepségen részt vettek az egyházak képviselői is

FOTÓ: JÁKI RÉKA

Jáki Réka
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Pánczél Károly ünnepi beszéde
Elhangzott Ráckevén 2020. augusztus 20-án

Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál
több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ráckevei ünneplők!
A mi nemzedékünknek megadatott, hogy a történelmet tagoló évezredek
egyikéből átléphettünk a másikba, megünnepelhettük államiságunk ezeréves múltját.
Immár 1020 esztendeje, hogy első királyunk, Szent István megkoronázásával a magyar nép a keresztény hitben egyesült Európa népeivel. Azóta
Magyarország a keresztény Európa szerves része. Ez biztosította a magyarság fennmaradását és évszázadokon át betöltött meghatározó szerepét a
Kárpát-medencében.
Magyarország ma is Szent István államalapító művén nyugszik. Első királyunk államszervező tevékenysége egyszerre jelentette:
a megyerendszer és a keresztény egyházszervezet alapjainak lerakását; a
közrend megszilárdítását; a keresztény hit és szokások elterjesztését.
István király műve nyomán virágzó állam alakult ki. A magyar állam az
évszázadok során feltartóztatta a Nyugat elleni támadásokat, hozzájárult
a keresztény világ fejlődéséhez, gondoljunk csak Árpád-házi szentjeinkre.
Az eltelt bő ezer év alatt kialakítottuk a magunk összetéveszthetetlen, egyéni kultúráját, amely egyszerre elválaszthatatlan része az európai nemzetek
sokszínű közösségének is. A magyar állam és a magyar nemzet Szent István
látnoki személyisége, isteni gondviselésben bízó küldetéstudata és vasakarata révén vált alkalmassá arra a történelmi szerepre, amelyet ezer éven át
betöltött.
A magyarság visszaverte a létére törő támadásokat, megőrizte erkölcsi tartását nem csak győzelmeiben, de a hódoltságok, megszállások, feldarabolások és diktátumok idején is, és túlélt öröknek hitt hódító birodalmakat.
Mi adhatott mindehhez erőt?
Pál apostol Timóteushoz írt 2. levelében így szólt: „Mert nem a félelemnek a
lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”
Bátorság, kitartás, bölcsesség segített a megmaradásban.
Kedves Ünneplők!
Mit jelent nekünk ez az ünnep?
Magyarországot. Magyarország városait, csendes falvait, kanyargó folyóit,
a csöndes Kis-Dunát, üvegtükrű tavait, alacsony szép hegyeit, apátságait,
templomok tornyát. Még mindig gyönyörűséges ez az ország – és működik.
Szétszaggatták földjét, de fénylő búzatáblái ragyognak, kifosztották, de
szorgos kezek újjáépítették, rég nincs tengere, de nem vált sivataggá.
Nagy bátorság kellett alapítani és megtartani egy országot. Erős kőpillérekre építeni, hogy megmaradjon világviharokban. Népmentéssel, a hit
által. Csak, hogy szét ne hulljunk, mint oldott kéve. Amíg őrizzük és vállaljuk
ezt az ünnepet, Szent István szellemi és politikai hagyatékát, van esély, van
remény, hogy még sokáig tart számunkra a kegyelmi idő.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szent István öröksége bevésődött az őt követő magyarság ösztöneibe, tudatába, lelkébe. Ez az örökség mindig egyesíti a földrajzi térben kényszerűen
elkülönült magyarok nemzedékeit Vereckétől az Al-Dunáig, az Őrvidéktől
Csángóföldig. A Szent Istváni eszme a történelmi időkben is egyesítette a
magyarságot: az 1241-es tatárjárást túlélő magyarok, a Mohács után szétszakadó ország alávetettségbe süllyedő magyarjai, a nemzeti önrendelkezés visszaállításáért küzdő kurucok vagy az 1848-as forradalom magyarjai,

az I. világháború lövészárkaiban küzdők, a Trianonban megcsonkított,
halálraítélten is újjászülető és megmaradó ország és nemzet magyarjai,
az 1956-ban az istentelen és embertelen túlerővel szemben puszta kézzel
harcba szálló magyarok, az összeomló kommunizmus romjai alól 1990ben kimenekülő és új életet, új rendet kereső magyarok. Minden korban a
Szent István által megteremtett valóságból, a független, keresztény magyar
államból, az államalapító király örökségéből merítettünk vigaszt, példát,
erőt és célt ahhoz, hogy ismét valósággá építsük eszményeinket.
Kedves ráckeveiek!
Független, szabad, keresztény Magyarország.
Szent István trónra lépésétől a napjainkig eltelt 1020 esztendőben a magyar nemzet mindösszesen 578 évet élhetett egy önrendelkező magyar állam keretei között, míg 442 esztendőt idegen fennhatóság alatt vergődve,
vagy önrendelkezési jogától megfosztott, alárendelt állam keretein belül
volt kénytelen megélni. 442 év alárendeltségben. 442 nyomós érv, hogy mi,
mai magyarok a 21. században is oltalmazzuk Szent István királyunk örökségét: önrendelkező nemzeti államunkat és keresztény hitünket.
Napjainkban Európában politikai és eszmei küzdelem zajlik az európai
nemzetek államfenntartói képességének aláásására, az európai társadalmak szétzilálására, az európai államok felszámolása érdekében.
A világban vannak erőcsoportok, amelyek elég erősnek érzik magukat ahhoz, hogy alárendeljék saját érdekeiknek Európát. Azok az erők, amelyek
az elmúlt évtizedekben a szabadság jelszavát hangoztatva, mindent megtettek annak felszámolásáért. Azok az erők, akik a népakarat által meghatározott közjó helyett a magánérdeküket akarják érvényesíteni. Most az
Európai Egyesült Államok jelszavát tűzve zászlajukra indulnak rohamra
az európai nemzeti államok ellen. A küzdelem az európai erőforrások
megszerzéséért zajlik, azon erőforrásokért, amelyek felett jelenleg még az
európai nemzeti államok polgárai által demokratikusan megválasztott
kormányok rendelkeznek. Az európai erőforrásokért folytatott politikai
küzdelem ideológiai eszköze az európai emberek nemi, családi és nemzeti
azonosságtudatának gyengítése.
Minden támadás alatt áll, amiről eddig azt gondoltuk, hogy igazán fontos:
a férfi és nő kapcsolatán alapuló házasság és család, a nemzet, a hazaszeretet és a keresztény hit. Európa gyarmatosítása a cél, melyben akadály
az erős nemzet, a hagyományos keresztény kultúra. Az európai civilizáció
rendjének felszámolása zajlik.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szent István mai magyar népe azonban nem kíván lemondani államáról,
hitéről és azonosságtudatáról. Olyan államot akarnak a jövőben is, mely
szolgálja és megvédi a nemzetet, amely nem spekuláción, hanem értékteremtő munkán alapul, ahol megerősítjük magyar azonosságtudatunkat,
keresztény kultúránkat, nemzeti összetartozásunkat.
Ugyanakkor készek vagyunk arra, hogy az Európai Unió a nemzeti tagállamok együttműködésén alapuljon, hogy ne csak versenyképes legyen,
hanem az európai embereké is maradjon.
Kedves Ünneplők!
Az előttünk álló idők nehéz próbáiban való helytállásához adjon a Jóisten
bölcsességet, erőt és szövetséges európai sorstársakat Szent István magyar
követőinek.
A szabad, független, keresztény Magyarországért minden időben meg kellett és kell küzdeni.
Pál apostol zsidókhoz írt levél 39. verse: „De mi nem vagyunk a meghátrálás
emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.”
Isten áldja önöket!
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Oktatás-nevelés

Táborok Ráckevén
Az önkormányzat egész nyáron biztosította az iskolások nyári felügyeletét
A nyolc egyhetes önkormányzati napközis tábor lebonyolítására hét pedagógus vállalkozott. Ketten, több, mint
három hetet töltöttünk a gyerekekkel.
Röviden szeretnénk beszámolni az élményekről, és köszönetet mondani a város
intézményeinek a munkájukért.
A délelőttjeink változatosak voltak: voltunk Fegyó Béla festőművész műtermében,
a Patay Képtárban, a Szerb templomban, a
Hajómalomban, a könyvtár kézműveskedést, a művelődesi ház mesefilm nézést és

a hozzá nélkülözhetetlen popcornt biztosította. A múzeumban múzeumpedagógiai foglalkozás keretében János vitéz és
a népmesei elemek volt a téma. Voltunk
sárkányhajózni, a kültéri fitness parkban,
és többször a Tűztoronyban.
Mivel az időjárás kedvező volt, így a délutánokat a strandon töltöttük. Úszni tanultunk, matracoztunk, SUP-ot próbálgattunk.
Az iskolában szalagoztunk, pingpongoztunk, kosaraztunk, bicajoztunk, meséltünk,

Hagyományosan indul az új
tanév szeptemberben
A 2020/2021 tanév rendjéről szóló 27/2020.
(VIII.11.) EMMI rendeletben meghatározott keretek között kezdődik a tanítás a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában
lévő intézményekben.
Az érettségik összesített átlaga 319 diák részvételével 4,24 volt, mely az országos átlag feletti
eredmény.
Az idei nyáron a Tankerületi Központ által
fenntartott köznevelési intézmények közül 14
iskola 74 pályázattal vett részt az Erzsébet-tábor szervezésében, és több mint 1200 tanuló
jelentkezett a táborokba.
A 2020-as Napközi Erzsébet-táborokban különösen figyeltek a higiéniai szabályok betartására és a biztonsági, egészségügyi protokollok
követésére.
A Kormány döntése értelmében 2020 szeptemberétől minden nappali tagozatos diák,
tanuló ingyenesen kapja a tankönyveket, ez
érinti a Tankerületi Központ által fenntartott
iskolák tanulóit is. A KELLO Könyvtárellátó
Nonprofit Kft. raktárából valamennyi köznevelési intézményhez időben megérkeznek tanévkezdésre az új tankönyvek.
A 2020/2021-es tanévben az iskolák már
a módosított Nemzeti Alaptanterv szerint
végzik szakmai tevékenységüket, amely az
1., 5. és 9. évfolyamon felmenő rendszerben
lép életbe. Emellett a megnövekedett igényeknek megfelelően telephelybővítéssel
valamennyi illetékességi területen lévő településen elérhetővé válik szeptembertől az
alapfokú művészeti oktatás az érdeklődő tanulók számára.

rejtvényt fejtettünk és kézműveskedtünk.
Köszönjük az Árpád Fejedelem Általános
Iskolának, hogy használhattuk a tornaszereket.
Külön köszönet a konyhás nénik türelméért, és kedvességért, hogy mindig a gyerekek kedvében igyekeztek járni!
Kollégáink nevében is köszönjük mindenkinek, aki segítette a munkánkat!
Schneider Gabriella

Indul a 2020/21-es tanév a
katolikus iskolában

Az agglomerációs településeken a növekvő
tanulólétszámból adódó infrastrukturális fejlesztéseket már 2019-ben megkezdte a Tankerületi Központ, a fejlesztések idén is folytatódnak. Emellett a Tankerületi Központ kiemelt
figyelmet fordít a gyógypedagógiai nevelésben
részesülő óvodás korú gyermekek ellátására,
ezért a Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda
és EGYMI is bővül egy szakmai feladatellátásra
alkalmas helyiségekkel. A korszerűsítések során az intézményi bútorokat is cseréljük, erre a
célra idén több mint 18 millió Ft-ot fordított a
Tankerületi Központ.
A koronavírus-járvány terjedésének megelőzésével összefüggésben bevezetett tantermen
kívüli, digitális munkarendű oktatás valamennyi intézmény és a fenntartó számára is új
feladatokat jelentett. Az idei tanévet a jó gyakorlatok és a gyakran felmerülő kérdések öszszegyűjtése, az informatikai és egyéb szakmai
szükségletek egyeztetése előzte meg fenntartói
és intézményi oldalról egyaránt a tantermen
kívüli, digitális oktatás hatékonyabb támogatása érdekében, felkészülve a koronavírus-járvány esetleges második hullámára. Mindez a
Tankerületi Központ által fenntartott iskolákat
is érinti. A KRÉTA jelentős segítséget nyújtott a
tantermen kívüli, digitális munkarendhez.
A korábbi évekhez hasonlóan a munkavégzéshez szükséges álláshelyeket és eszközöket a
Tankerületi Központ fenntartóként rendelkezésre bocsátja az iskolák számára, hogy a következő tanév is eredményes és sikeres év legyen.

A ráckevei Szent Imre Katolikus Általános iskola
382 tanulóval kezdi meg a tanévet, melyből 48
fő első évfolyamos növendékünk lesz. A tanulók nevelését 32 fő pedagógussal kezdjük meg,
nevelői létszámunk teljes! Személyi változások
is történtek iskolánkban: egy pedagógus nyugdíjba vonult, hárman pedig más intézményben
folytatják pedagógiai munkásságukat, melyhez
sok erőt és kitartást kívánunk.
A távozó pedagógusok helyére érkezett Szilágyi
Viktória és Tóth Bálint tanítók, valamint Sáfrán
Ferencné igazgatóhelyettes és jómagam, igazgatóként.
Komoly kihívásokkal teli időszak áll a gyerekek,
pedagógusok és szülők mögött a pandémiás
helyzet okozta digitális munkarendre történő
átállás miatt. Annak érdekében – hogy a vis major helyzetekre megfelelő döntéseket tudjunk
hozni – szeptember közepéig elkészítünk egy
digitális stratégiát, amely a különböző – nem
várt – helyzetekre kínál megoldási útvonalakat.
Bízunk benne, hogy ennek a stratégiának az alkalmazására nem kerül sor intézményünkben,
de mindenképpen szükségesnek tartjuk egy
ilyen háttéranyag elkészítését.
Elsődleges célunk az új tanév kezdetén, hogy a
gyerekek a közel 6 hónapos távoktatás után újra
egy gyermekközpontú, minőségi oktatásba térjenek vissza.
Köszönettel tartozunk Kótai Róbert püspöki
biztos atyának, az intézmény technikai munkatársainak és a János Vitéz Alapítványnak,
hogy segítik megteremteni az évkezdéshez
szükséges nyugodt, kiegyensúlyozott feltételeket!

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

Kókai Dávid igazgató
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Amiről nem beszélünk, pedig kellene!
Nyílt levél Ráckeve MINDENKORI Városvezetésének!
Megdöbbenve tapasztaltam az utóbbi
években az egyre inkább elhatalmasodó
ingatlanfejlesztési hullámot Ráckevén,
az Arany János utca környékén, ahol
születésem óta élek. Értetlenül állok az
előtt, hogy sok helyen „túlépítették” a lakókörnyezetemet. Ráckeve szinte utolsó
utcájában, eddig kizárólag családi házas
övezetként működő, szántóföldekkel körülölelt területen az elmúlt évben megkezdődött agresszív ingatlanfejlesztés
az itt lakó emberek életét egy csapásra
megváltoztatta. Minket, az Arany János
utca környékének lakóit az építkezésekkel járó állandó zajon, poron, az ezzel
járó forgalomnövekedésen, és a környezetromboláson felül a következő 10-2030-x év kilátástalansága nyomaszt leginkább. Azt hiszem nem mondok nagy
igazságot, hiszen mindenki tudja: minél
több ember lakik egy helyen összezsúfolva, annál több és nagyobb konfliktusok
fognak kialakulni.
Az építési vállalkozók és az ingatlanfejlesztők minden négyzetcentiméterből
profitot termelnének, és nem a helyi közösség érdekeit tartják szem előtt. Az
Arany János utcában „gombaként” kinőtt
sorházak, és a még tervezett, további beruházások ellehetetlenítik a jelenlegi lakók életét.

Tömegével épülnek a sorházak, de nincs
hozzájuk megfelelő infrastrukúra, közlekedési kapcsolat. Már így is gyökeresen változott meg az életünk. Nincs
megfelelő vízelvezetés, nagyon magas a
környéken a talajvíz, belvizes területek
jönnek lére egy-egy nagyobb eső után. A
régi lakóközösség szükségletei és problémái sem voltak 100%-ig megoldva, de
a felduzzasztott lakosság következtében
a helyzet csak fokozódni fog. A gépjárművel történő közlekedés egyre nehézkesebb, sőt már a kerékpáros forgalom
zavartalan műkődése sem biztosított!
Ennek a résznek a megközelítése kizárólag labirintusszerű utcácskákon keresztül történik. Az egyetlen egy járható,
egysávos bekötő „út”, a Péter dűlő, mely
már a mostani forgalmat sem bírja el,
kritikán aluli a minősége!

SZT-5 jelű és sorszámú Szabályozási
Terve). Ebből következően azért alakulhatott ki mégis a mostani helyzet, mert
a korábbi városvezetés alatt engedélyezésre került az építési szabályoktól való
egyszeri kivételes eltérés. Ennek következtében viszont a már évtizedek óta itt
lakók nem egy új szomszédot kaptak,
hanem rögtön egyből négyet. A jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé,
hogy az itt lakók bármilyen formában is
ráhatással legyenek a szomszédjukban
történő építkezésekre. Az a legnagyobb
probléma, hogy míg egy parkfelújítás
vagy piacfejlesztés húsz évig határozza
meg egy közterület állapotát – hiszen
akkor újra fel kell újítani és rendbe tenni
–, addig egy-egy magántulajdonú telken
eszközölt magánberuházás száz évre is
meghatározhatja a város képét.

Ráckevén a sorház-kultúra nem őshonos.
A város, történelmi múltjából fakadóan
falusias stílusú település, ahol a sorházas társasházak és emeletes házak mind
tájidegenek. Az Arany János utca azon
zónájában, ahol most sorházak épültek,
a jelenlegi szabályozás szerint még a telekre építhető ház helye is meg van határozva a telken belül, továbbá a beépítettségi arány is igen kicsi (14/2017. (VI.22.)
önkormányzati rendelet 1. mellékletének

Kérem a Mindenkori Városvezetést, hogy
ne engedélyezze az építési szabályoktól
való kivételes eltéréseket! Mi, az ittlakók
nem szeretnénk, ha tovább fokozódna ez
a „sorháztenger” építés! Nem szeretnénk,
ha élhetetlen lakóövezet válna az otthonunkból! Nem akarunk felduzzasztott
„Frankenstein” város lenni!
Tisztelettel:
Majer Sára

RáckeveKult - szeptemberi zenei ajánló
2020. szeptember 5. 19:00: Dr. Lázár Norbert orgonakoncertje – Keresztelő Szent János Katolikus Templom, Ráckeve
2020. szeptember 5. 20:30: CockLers Underground Korcsmazene – Stég Színpad, Ráckeve
2020. szeptember 12. 20:30: MsMatis-hum’n’dance/solo live act – Stég Színpad, Ráckeve
2020. szeptember 12. 14:00: Szimpadikusok – élő koncert, Palacsintafesztivál, Makád, Rendezvénytér
2020. szeptember 12. 14:00: Zozi Top –élő koncert, Palacsintafesztivál, Makád, Rendezvénytér
2020. szeptember 12. 18.00: Lohr Kapelle – élő fúvószene Horgásztanya Vendéglő, Ráckeve
2020. szeptember 13. 12:30: Bara zenekar – talpalávaló - táncház, Ács Károly Művelődési Központ, Ráckeve
2020. szeptember 13. 16:00: Kifli Hajó Zenekar – gyermekkoncert, Ács Károly Művelődési Központ, Ráckeve
2020. szeptember 13. 18:00: Marching Jazz Band – koncert, Ács Károly Művelődési Központ, Ráckeve
2020. szeptember 19. 20:30: Kiss László ex Európa Kiadó – Stég Színpad, Ráckeve.
2020. szeptember 25. 20:30: Nyárzáró garden party - DJ Mango live act – Stég Színpad, Ráckeve
Varga Livius
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Fesztiváloztunk Ráckevén
Kis-Duna Vízi Fesztivál – augusztus 17-22.

Az idei Kis-Duna Vízi Fesztivál
a kiszabadulásról szól. Reméljük
fellélegezhetünk, az indulás pedig egy új egymásra jobban figyelő életet hoz magával.
E szavakkal nyitotta meg augusztus 17-én
az Opera és operett gálával kezdődő hat
napból álló rendezvénysorozatot Szabó
Gertrúd az Ács Károly Művelődési Központ igazgatónője, aki elmondta, hogy az
eredeti tervekhez képest változott a fesztivál struktúrája, mert nem lehet a járvány
okozta biztonsági előírások miatt tömegrendezvényt szervezni, ezért lett állandó
helyszín estéről estére a művelődési központ szabadtéri színpada, amelynek nézőtere 400 főt tud csak befogadni, így megfelel az előírásoknak. Nem volt könnyű
dolguk a szervezőknek, hiszen, ahogyan
köszöntőjében Szabó Gertúd fogalmazott:

Márciusban nálunk is teljesen
felborult a kész műsorsorozatunk, át
kellett strukturálnunk az évadunkat. Magunk közt, nem lepődtünk
meg azon, hogy a c terv d variációját
valósítjuk meg.
Az idei rendezvénysorozat szervezését
korán kezdtük, a vírushelyzet kihirdetése után viszont borult minden.
Folyamatosan kellett alkalmazkodni
az újabb és újabb hírekhez, a járványügyi szabályokhoz. Előre gondolkodni, kitalálni, hogy vajon mi lesz és
hogyan lesz!
Egyfolytában tartottuk a kapcsolatot a partnereinkkel, a meghívott fellépők szereplőivel.
Voltak csoportok, akik próbahiány miatt
máskor jönnek hozzánk. Voltak, akik el sem
indulhattak. De voltak, akikre hirtelen találtunk rá, és jólesett a megkeresésünk. Számtalanszor változott a gondolat, a tartalom, ám
a minőség szerencsére nem.”

Vereckei Zoltán polgármester és Szabó Gertrúd megnyitja a fesztivált

FOTÓ: JÁKI RÉKA

A fesztivál rendezőjeként Szabó Gertrúd
megnyitó beszédében hangsúlyozta: „A
fesztivál estéi az összetartozás sokféle megnyilatkozásáról és az együttlét öröméről
szólnak. Minden színpadi műfaj képviselteti magát, ami a legfontosabb benne: együtt
lehetünk és visszakapjuk életünk egy fontos
részét. Az eseménysor hosszú ideje a színházkedvelők kulturális oázisaként szolgál.
Hallhatatlan klasszikusok követik egymást
a színpadon. Az idei rendezvényünkön könynyed szórakozást ígérő, ám nagyon is igényes
darabok kelnek életre. Közös nevezője most is
a minőség.”

És ez a szó MINŐSÉG valóban végigkísérte az egész hetet, hiszen minden egyes
fellépő együttes – akár komoly-, akár
könnyűzenei –, néptánccsoportok, operaénekesek, színészek, művészek mindmind a különböző művészeti ágakat magas színvonalon űzték. Köszönet ezért
Szabó Gertrúd intézményvezető és fesztivál igazgató igényességének, profizmusának és maximalizmusának, amelyről
maga is estéről estére tanúbizonyságot
tett, nem csak az alkalomhoz mindig illő
elegáns megjelenésével, hanem kiváló
konferálásával, miközben színészi képességeit is megcsillantotta egy-egy pontosan kiválasztott vers közvetítésével.
Az első estén, hétfőn, Vereckei Zoltán
polgármester is üdvözölte a közönséget
és kifejezte örömét, hogy az elmúlt hónapok bezártsága után ismét együtt lehet közös élményekben részünk, majd
megköszönte a szervezőknek a rengeteg
munkát. Külön kiemelte az este zenekarát
a Monarchia Szimfonikus Zenekart és
annak vezetőjét Schuszter Andreát, aki
lehetővé tette, hogy az EMMI által elnyert
Forrás a zenének, Feladat a zenésznek program keretében 6 naposra lehetett tervezni
a járvány okozta szűkösebb keretek között tervezett Kis-Duna Vízi Fesztivált.

Tóth János operaénekes és Medveczky
Ádám karmester
FOTÓ: JÁKI RÉKA

Már a köszöntések alatt gyülekeztek a fekete felhők a színpad és a nézőtér felett,
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de azzal biztattuk egymást, hogy elmegy
a vihar. A Monarchia Szimfonikus Zenekar elhelyezkedett, Medveczky Ádám
Kossuth-díjas karmester meghajolt és felcsapott a csodálatos muzsika... Aztán feltámadt a szél, szakadni kezdett az eső és
mégiscsak abba kellett hagyni a koncertet. Valóban vizessé vált a fesztivál… De,
akik maradtunk megéreztük, hogy valami
sokkal fontosabb történt hála az időjárásnak: a ZENE mindenekfelett! Gyors döntést kellett hozni és Szabó Gertrúd intézményvezető elegánsan, higgadtan ebben
a káoszban is nyugodt maradt, majd a
zenészekkel, munkatársaival konzultálva úgy határozott, hogy a nagyteremben
folytatódik a koncert. A színpad kicsi volt
a zenekarnak, ezért „helycserés támadással” a nézők ott kaptak száraz székeket,
a zenészek pediga nézőtéret foglalták el
és már csak a ZENE létezett és töltött el
bennünket! Csodálatos, katartikus és felemelő este volt, kiváló művészekkel, zenészekkel és énekesekkel: Szakács Ildikó
szoprán, Banai Sára alt, Kálmán László
tenor, Tóth János basszus, akik még humorral és szeretettel is oldották a rendkí-

vüli és nehéz helyzetet, amelyet a lelkes
közönség többszöri vastapssal, nevetéssel és ovációval értékelt. Kint az ég zengett, bent a muzsika hangjai elnyomták a
dörgést és együtt voltunk... Sokkal emlékezetesebben, őszintébben és egymáshoz
közelebb mint ha nem lett volna vihar!
„Krízishelyzetben mutatkozik meg az Igazi
Ember!” Ezen az estén összeért tehetség,
szeretet, hivatás, kiváló szervezés a művészet magas fokával.
A műsorban elhangzottak az opera legnagyobbjainak Mozart, Rossini, Verdi, Puccini, Mascagni, Erkel leghíresebb darabjaiból betétek és az operett képviselőinek
Kacsóh Pongrác, Strauss, Offenbach legnépszerűbb dalai, de hallhattunk Kodály
népdalfeldolgozásokat is.
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többszörös volt, hiszen március óta ez
volt az első kiállítás az Árpád Múzeum
munkatársai számára, maguk az alkotók
pedig évek óta várták, hogy egy testületi
határozat szerint két éve megrendezhessék csoportos bemutatkozójukat. A megnyitót követően még sokáig beszélgettek

A fesztivál 2. napján, kedden este 6
órakor nyílt meg a Ráckevei Alkotóművészek és Művészetbarátok Egyesületének csoportos kiállítása a Keve Galériában, illetve a járványügyi biztonsági
előírások miatt a Budapest Bank parkjában szabadtéren, ahol Kakuk Pál táncosai színesítették a megnyitót. Az öröm
Mertl Attila megnyitja a kiállítást
FOTÓ: KÖRMENDI AMELITA
és nézelődtek a galériában a művészetbarátok, alkotótársak és a régi, visszatérő
Keve Galéria vendégei, hiszen rég voltunk
így együtt…

Csepp-Csepel Néptáncegyüttes

FOTÓ: JÁKI RÉKA

Még ezen az estén folytatódott a szabadtéri színpadon is a műsor, hiszen 8 órától
a Magyar Néptánc Gálán gyönyörködhettünk hazánk népzenéjében, táncaiban
és viseleteiben a ráckevei és a vendég néptánc csoportok kiváló előadásainak tolmácsolásában a Bara Zenekar kíséretével.
A Bokréta Gyermek Néptáncegyüttestől
Mezőföldi és Jobbágytelki és Szilágysági táncokat láthattunk, a Csepp-Csepel
Néptáncegyüttes „Kecskemese” című
dramatikus elemekkel tűzdelt komplett
műsort nyújtott, a Kéve Néptáncegyüttes
Sóvidéki és Viski táncokat mutatott be.
Folytatás a 12. oldalon
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Folytatás a 11. oldalról
A szigetszentmiklósi Szigeti Napraforgók
Néptáncegyüttes Rábaközi és Szentbenedeki táncokkal lépett a színpadra, majd a
Rőzse Néptáncegyüttes Szatmári táncában
gyönyörködhettünk. Ismét vastapssal hálálta meg a közönség a kiváló előadásokat.
A Kis-Duna Vízi Fesztivál 3. napján újra egy
minőségi estét tölthettünk a Blues B.R.Others Show jóvoltából. A tíztagú együttes
repertoárjában főként a nagysikerű, ikonikus Blues Brothers című film betétdalokat
hallhattunk, hasonló karakterű, kedvelt,
táncolható számokkal kibővítve. A blues,
funky, soul, jazz stílusokból merítve igyekeztek a dalok ötletes, színes feldolgozásaival is
népszerűsíteni az igényes élőzenét. Miután
Blues B.R.Others Show
egy felvonásban kísérhették végig a nézők
kiváló táncprodukció és zenei kíséret mellett a már jól ismert történetet: hogyan lett
a pogány hitű magyarokból a szigorú Szent
István-i törvényeket betartó keresztény
Magyarország, amely államiságunk létrejöttét és megmaradását eredményezte.
Igaz, volt hiányérzetünk, hiszen elmaradt a
lampionos felvonulás is és a tűzijáték, amely
mindig a csattanója augusztus 20-nak, de ez
az országban szinte mindenhol így alakult
mégis a pénteki római katolikus templomban
tartott Monarchia Kamarazenekar csodálatos ünnepi koncertjével és a szombati Móricz

Magyarok kora

FOTÓ: JÁKI RÉKA
mindennapok őrléséből. Nem utolsó sorban
pedig végre nem elszigetelten, hanem együtt,
egy nagy közösség részévé válhattunk újra a
nézőtéren és a színpadon egyaránt.
Köszönjük az Ács Károly Művelődési Központ igazgatójának, Szabó Gertrúdnak és
maroknyi kis stábjának, munkatársainak
ezt az erőn felüli munkát és szervezést!
Reméljük számukra egy kis pihenés vagy
legalább egy mély levegővétel következik,
mielőtt kezdődik az ÁSZOK Fesztivál, amelyet még megelőz augusztus 29-én (szombaton) a Magyar Állami Népi Együttes,

FOTÓ: JÁKI RÉKA

az alapvető irányvonalat, hangulatot a film
főszereplőinek karaktere határozta meg, természetesen ehhez öltözékben és koreográfiában is igyekeztek hűek maradni. Azt hiszem a
könnyedebb szórakozást kedvelők számára ez
a koncert fergeteges zenei élményt nyújtott.
A hétre a „koronát” természetesen augusztus 20-a, Szent István napja, Államalapításunk Ünnepe tette fel, amelyről
részletesen az önkormányzat oldalain olvashatnak. (6-7. oldal – a szerk.)
20-án este telt ház előtt adta elő a CARMEN CAVEA Színház a Magyarok kora
színházi előadását az Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpadán. A
szervezők szerették volna, ha két felvonásos teljes estét nyújthattak volna Ráckeve
lakosságának, de sajnos a COVID-19 ebbe
is beszólt, mivel a próbák már kora tavaszszal nagyon nehezen jöttek össze, ezért az
élőzenés, történelmi utazás csak a honfoglalástól az államalapításig készült el, így

Magyarok kora - Carmen Cavea Színház
Zsigmond: Magyar mesék c. színdarabjának
Ivancsics Ilona és Színtársainak előadásával azt hiszem összkulturális-művészeti és
zenei élményt kaphattunk, akik jelen voltunk
ezeken az estéken és kicsit elfeledhettük a
hétköznapi gondjainkat, kiszakadhattunk a

FOTÓ: JÁKI RÉKA
ami Ráckevén mutatja be Ezerarcú Délvidék című szenzációs, nagyszínpadi produkcióját az Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpadán.
Jáki Réka
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Kis-Duna Vízi Fesztivál
Kiszabadulás – újraéledés
Az idei Kis-Duna Vízi Fesztiválon az eredeti
tervekhez képest a feltételek megváltoztatásával kisebb helyszínen, a szabadtéri színpadunkon tartottuk meg programjainkat,
mégis ezeken az estéken minden színpadi
műfaj képviseltette magát, ami a legfontosabb benne: együtt lehettünk és visszakaptuk életünk egy fontos részét.
Szeretnénk megköszönni a sok segítséget
azoknak az alkotóknak, művészeknek, akik
a bizonytalanság ellenére töretlen lelkesedéssel készültek a fesztiválunk napjaira,
hogy a számtalanszor módosított előírásokhoz alkalmazkodtak.
Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar
ünnep, Szent István király ünnepének
napja. A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja, amelyet méltó módon megünnepeltünk, ezért köszönet illeti minden
közreműködőt!

Nem tétován, de biztos mozdulattal lendül előre tervező keze, míg
port kavar és szilaj kedvvel nyargal
a forró puszták zendülő szele. Bölcs
szemmel néz a fényes távlatokba s pillantásával féltőn átkarolja
a frissen szántott szűzi földeket.
Hát róla zengjen most a lelkes ének!
Uram, téged dicsérünk általa, mert
ő volt a te választott edényed, apostolod; híved s a föld sava. És ő volt
ama bibliai sáfár; kire be jó, hogy
éppen rátaláltál, midőn megvirradt napunk hajnala!...
Sík Sándor gondolataival élve: Szent István,
és benne a magyarság nemcsak a látásban, az
értésben és megérzésben mutatkozott zseniálisnak; megmutatta akaratának, építő erejének
zsenialitását is. A nyugati nagyság titkát nemcsak felfedezte, kitárta szívét, magába fogadta,
megemésztette, a maga lelkiségének szerves
részévé tudta tenni, és egy új kultúra alapjait
vetette meg.

A Republik Quartet és Egri László operaénekes

FOTÓK: JÁKI RÉKA

Boldogan emlékezünk minden évben augusztus 20-án Szent István királyra.
Tisztelettel megköszönöm Schuszter Andrea szervező munkáját, aki hozzájárult ahhoz, hogy fesztiválunk még színesebb és
tartalmasabb legyen.
Magam és munkatársaim nevében megköszönöm kedves közönségünk egész
heti megtisztelő figyelmét! Minden közreműködőnek és segítőnek köszönöm
áldozatos munkáját: Benedeczki Tibornak, Budai Gergőnek, Cserna Gábornak,
Gál Csaba vezetésével a RAVÜSZ munka-

társainak, Jáki Rékának, Kakuk Pálnak,
Kreiszné Dr. Paál Sárának, Dr. Kecskeméti Évának, Schuszter Andreának, a
Csordanyom Virágboltnak, Sutyi és Sasinak, Otto Gelattonak, diákjainknak és
kollegáimnak.
Fesztivál keretünket túllépve a jövő héten
augusztus 29-én (szombaton), a Magyar
Állami Népi Együttest látjuk vendégül
Ezerarcú Délvidék című szenzációs, nagyszínpadi produkciójával a szabadtéri színpadunkon.
Az előadás a magyar színpadi néptáncművészet történetében először mutatja be a
Délvidéken élő népek: magyarok, szerbek,
horvátok, ruszinok, szlovákok, románok,
cigányok sokszínű tradicionális kultúráját.
Az előadás fontos dramaturgiai motívuma a víz: a Tisza, a Dráva, a Száva, a
Maros, a Mura – megannyi buzgó, patak
és folyó ömlik egy irányba, hogy végül a
Dunában váljék eggyé. A víz gazdag szimbolikája – az élet forrása, a megtisztulás
eszköze és az újjászületés eleme – minden
kultúrának sajátja. E tartalmi gazdagság
segítségével jutunk el – változó idősíkokon keresztül – az előadásban egy-egy tájegység sajátos tánc- és zenekultúrájának
bemutatásáig.
Hívunk és várunk mindenkit erre a programunkra is!

Kótai Róbert püspöki biztos és Kálmán Béla
lelkipásztor felvágják az új kenyeret

Szabó Gertrúd igazgató
ÁKMK
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Magyarországi Orvos Muzsikusok Egyesülete
és a Keresztelő Szent János Katolikus Templom
meghívja Önt és kedves Családját
„Orvosok a zenében” c. sorozat koncertjére
2020. szeptember 5. (szombat) 19 órai kezdettel
(Ráckeve Szent István tér 1.)
MŰSOR
F. Couperin: Offertoire sur les Grands Jeux
A. Marcello: Adagio
J. S. Bach: Praeludium und Fuge (a-moll, BWV 543)
J. Rheinberger: Két trió (Op. 49)
L. J.-A. Lefébure-Wély: Andante; Marche; Sortie
(Extraits de L ’Organiste moderne)
Közreműködik: Dr. Lázár Norbert – orgona
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Az est rendezője és háziasszonya:
Kósáné Kertai Daisy az egyesület elnöke
Adományaikat az Egyesület köszönettel elfogadja!
A sorozat következő előadása:
2020. október 17. 17 óra Ács Károly Művelődési Központ
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Angyali Civilek
Civil összefogással kezdetét vette az Angyali-sziget megújítása
Nyár közepén néhány művészet, kultúra
és közösség kedvelő fiatal útjára indította
az I. Angyali-sziget Összművészeti Fesztivált. Voltak kézműves gyerekfoglalkozások, őrült divatbemutató, könyv csere-bere,
gasztro műhely és még közös filmnézés is.
Valahol itt kezdődik az Angyali Civilek története.
Sokan és sokat gondolkodtunk egyénileg,
hogy ki mit tenne a szigetért, hiszen azt
mindannyian tudtuk, hogy így nem maradhat. Valami megváltozott az évek során, az
emberek jöttek-mentek, a nyaralók gazdákat cseréltek és szépen lassan a sziget elveszítette régi pompáját. A tiszta környezetet,
a rendezett portákat, a segítőkész szomszédokat és a nyár esti beszélgetéseket.
Ezt követően jött egy váratlan fordulat, melynek értelmében a szolgáltató bejelentette, hogy
a továbbiakban nem szállítja el a hulladékokat
a járvány idején életbe léptetett tetszőleges
zsákokban, hanem kizárólag a saját feliratos
hulladék zsákban hajlandóak a továbbiakban
a közszolgáltatást ellátni. Ennek eredményeképp 3 héten keresztül bűzlött a hulladék a
gyűjtő pontokon. A felháborodáson, a szol-

Önkéntesek szemétgyűjtési akciója az
Angyali-szigeten
gáltató és az önkormányzat hibáztatásán kívül egészen addig nem történt semmi, amíg a
férjemmel közösen fel nem karoltuk az ügyet.
Saját költségen zsákokat vásároltunk, ehhez
csatlakoztak szintén saját költségen lelkes
szomszédaink is, akikkel karöltve kitisztítottuk

Ráckeve város vezetői a 2. Angyali-sziget Fórumon
a lerakónkat és átzsákoltuk az összes hulladékot. Az erről készült fényképeket megosztottuk
a közösségi oldalakon jó példával szolgálva
mások számára is, hogy összefogással milyen
hasznos dolgokat tudunk létrehozni. Tevékenységünk elérte célját, ugyanis az ezt követő
héten más tulajdonosok is csatlakoztak a kezdeményezéshez, így közös összefogással újabb
tárolókat tisztítottak meg. Ezt követően született meg az a döntés, hogy átzsákoljuk a sziget
összes szemetét. Segítséget kértünk és kaptunk
ehhez a projekthez Vereckei Zoltán polgármester úrtól, aki azonnal biztosított részünkre 300
db zsákot az önkormányzat költségére. Meghirdettük az eseményt GYERE ÉS ZSÁKOLJ VELÜNK! néven, amihez már rengeteg tulajdonos
csatlakozott. A sziget megtisztult, de ezzel egy
időben nem csak tisztaságot nyertünk az ügy
kapcsán, hanem jó szomszédokat, alakuló barátságokat és egy szépen kovácsolódó közösséget is. De a történet itt korántsem ér véget.
Ez idő alatt a háttérben, immár közösen
Boda Kittivel és néhány lelkes szigeti tulajdonossal, lázasan folyt a szervezése a 2. Angyali-sziget Fórumnak. Folyamatosan plakátoltunk, szórólapoztunk, információkat
gyűjtöttünk az érintett szolgáltatóktól és
megoldandó ügyeket gyűjtöttünk a jövőre
vonatkozóan. Mertünk egy nagyot álmodni, és meghívtuk a fórumra a város vezetőit, valamint a DTKH képviselőit is. Kevesen
hitték, hogy ez sikerülni fog, de szerencsére
nem így lett. Vereckei Zoltán polgármester
és Varga Viktória alpolgármester öröm-

FOTÓK: KÁNYA BERNADETT

mel fogadták megkeresésünket és szívesen
csatlakoztak a mi „kis” lakógyűlésünkhöz.
Igen, a kicsit azért is tettem zárójelbe, mert
mi sem hittük el, hogy ennyien eljönnek a
tulajdonosok közül, ugyanis több mint 70
ember és további 20 meghatalmazás érkezett a fórumra. Itt lehetőséget kaptak a
tulajdonosok, hogy elmondják véleményüket, problémájukat és feltegyék kérdéseiket
mind polgármester úr, mind pedig a szervezők részére. A fórum tematizálva, közösen
gondolkodva, együtt ötletelve telt el kifejezetten jó hangulatban és a végén értékes közös döntések születtek, melyek az itt lakók
közös igényeit tükrözik. Az első és legfontosabb ügyünk a szemétkérdés megoldása,
melyhez 1. állomásként az önkormányzat
anyagi segítségével és a helyi civilek közös
vállalásaival az elkövetkezendő napokban
megépül az első zárt, szellőztethető, fedett
hulladéktárolónk. Terveink szerint a következő szezon kezdetére körbeérünk a teljes
szigeten és minden gyűjtőponton felépül ez
a zárt tároló. A projektjeink és terveink itt
nem állnak meg, már szervezzük a 3. Angyali-szigeti Fórumot és ezzel egy időben
haladunk a fórumon elhangzott és kitűzött
célok megvalósításával.
Ezúton is köszönjük Ráckeve Városának
a segítő együttműködést és támogatást,
valamint, hogy helyet biztosítottak számunkra az újságban és megoszthattam
önökkel kezdeményezéseinket.
Kánya Bernadett
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Búzaösszeöntés a Ráckevei Hajómalom 10.
évfordulóján
Hagyományosan, az idén is összeöntöttük
testvérvárosaink búzáit, immár a 9. búzaöszszeöntésen. Lukanénye, Gyergyócsomafalva,
Calden, Beregsom, Dány, Baktalórántháza,
Székelykeve és Ráckeve vendégeit és búzáit vártuk a hajómalomba, hogy a gabonát
megőrölve, az új lisztből a kenyér ünnepére,
és Szent István király, illetve az államalapítás ünnepére megsüthessék az új kenyerüket.
Sajnos az idén Beregsom búzája nem érkezhetett meg, de a lisztből küldünk nekik is. Az
összeöntött új búzából készült lisztben egy
kicsit minden testvértelepülés ott van, így jelképesen minden település ünnepén ott vannak a testvérvárosok is. Az idén a zarándokok
búzáját is megőröltük.

Dr. Dávid László egykori és Vereckei Zoltán jelenlegi ráckevei polgármesterek FOTÓ: JÁKI RÉKA
Elsőként Szőgyényi Gábor, a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány elnöke üdvözölte meleg
szavakkal testvérvárosi vendégeinket, akikhez immár sok éves barátság fűz minket.
Az idei szertartás talán még meghittebb hangulatban telt, hiszen még olyan közel volt a
szégyenletes, hazánkat feldaraboló Trianoni
békediktátum 100. évfordulójára emlékezés,
a Nemzeti Összetartozás Napja és ez a határainkon túli búzaszemek jelképes összeőrlése
csak erősíti a magyarság összetartozásának
érzését.
Ezt emelte ki a 10. és 100. évfordulót kihangsúlyozva, Vereckei Zoltán Ráckeve város polgármestere köszöntő beszédében:
„10 és 100. Két szám, és mekkora különbség.
Nem csak egyszerűen az a jelentéktelennek tűnő,
ám mégis mennyire súlyos 0. Az első a szeretet, a

második a gyűlölet száma. Az egyik a termésé, a
másik a pusztításé. Oldás és kötés, újjászületés és
halál. Kelesztés és csonkítás, összetartozás és szétszakítás. Ha úgy tetszik, búza összeöntés és Trianon.”
Megrázó bevezető gondolatai után Vereckei
Zoltán még Dsida Jenőt idézve maga is költőien fogalmazta meg mit jelent számára a
Ráckevén már hagyományosan megrendezett búzaösszeöntés:
„A véletlen hozta úgy, hogy idén, 2020-ban, a
trianoni döntés 100. évfordulóján, a gyász évében
elszakított testvérvárosainkkal együtt ünnepelünk egy másik évfordulót Ráckevén, hiszen éppen
10 esztendeje, hogy megépült a hajómalom, s 9
éve kezdődött ez a gyönyörű, felemelő csoda, amit
búza összeöntésnek hívunk, bár inkább ölelésnek
kellene. Ölelésnek, hiszen, hogy is nevezhetnénk
másként, amint Erdély, Kárpátalja, a Felvidék, a
Délvidék és az anyaország újra találkozik a pergő
búzaszemek táncában, amint darabjai eltűnnek,
finomra zúzva egyesülnek, hogy aztán a kelesztés
évszázadokon át misztikusnak hitt csodája után
egy elveszett éden édes és illatos, ám múlandó
szimbólumaként barnán, gömbölydeden és egységben bújjanak elő a múlt kemencéjéből. Micsoda jelképe ez az összetartozásnak! Köszönöm,
hogy megélhetem veletek ezt a pillanatot, ami
beleégett a tudatomba már az első alkalommal,
amikor itt álltam még sok-sok évvel ezelőtt civilként, és átélhettem az összetartozásnak ezt a szép
és felemelő gesztusát.”
Az idén még egy ünnepi beszéd is elhangzott, Dr. Dávid László egykori ráckevei polgármestertől, aki a hajómalom építéséhez
testületével együtt minden lehetőséget, ami
rendelkezésére állt, biztosított és nagyon sokat segített, mert, ahogy fogalmazott: „Hittem ebben az ügyben, hittem abban a fiatalemberben, Szőgyényi Gáborban, aki felkeresett
engem 2007 januárjában ötletével és kiterítette
az asztalomra ennek a malomnak a tervrajzát
és óriási lelkesedéssel előadta, hogy neki van egy
nagyon-nagy álma, hogy mint molnárleszármazott ezt a hajómalmot Ráckeve, az ország
számára megépítené. Akkor egy nagyon lelkes
testülettel rendelkeztem, akiknek tagjaival mi
már az első perctől kezdve Ráckeve kitörési pontjának nem az ipart, hanem az idegenforgalmat
láttuk és azon gondolkoztunk, hogy ki kellene
valamit találni, ami Ráckeve jellegzetessége, vele
azonos és idevonzaná a turistákat. Ezért én úgy
éreztem, hogy amivel csak tudom segíteni fogom
ezt az elhatározást, így amit csak tehettem mindent megtettem, hogy a molnárleszármazottak

s a ráckeveiek régi jelképe újra ringatózzon a
Kis-Dunán, miközben a város turisztikai látványosságát növeli és hozzájárul Ráckeve idegenforgalmához. Gábor akkor már elmondta, hogy
a szükséges munkálatok 90%-val, mint társadalmi munkával már rendelkezik is, annyi támogatót talált a molnár leszármazottak, de ráckevei iparosok, aranykezű mesterek személyében
is. Elkezdődött a munka, mondhatnám azt is,
hogy a magyar nemzet nemzetközi összefogásával, hiszen hajómalmunk anyagát Székelyföldről, Gyergyócsomafalva testvérvárostól kaptuk,
más faanyagok és a göröndő afrikából érkezett
és még egy ír hajós is itt maradt egy őszön-télen
át segíteni a malmot építeni… 2010. augusztus
19-én egy nagyon szép ünnepélyen felavattuk a
malmot, ami azóta is dohog és őrli a háromféle
minőségű búzát. Bár voltak kételkedők, de sokkal többen voltunk, akik hittünk benne és valóban bebizonyította a malom az elmúlt években,
hogy beváltotta reményeinket, hiszen rengeteg
látogatója van. Én nagyon örülök, hogy ebben
részt vehettem és büszke vagyok a Ráckevei Hajómalomra.”
Kótai Róbert plébános, püspöki biztos az
egyházak nevében megszentelte az új búzát.
Az összegyűlt vendégek elénekelték a magyar
és a székely himnuszt, melyet Gál Imre kísért
hegedűn.
Ezután következett a mindig vidám, de mégis
komoly szertartás, a búzamagok megmérettetése, amikor a nagy szakértelemmel bíró,
Viski József főmolnár egyenként megszemlélte és megítélte a testvérvárosok búzáinak
minőségét. Ha akadt is némi humorral vegyített kritika, de végül minden búzával elégedett volt a főmolnár és a testvérvárosok
képviselőivel a garatba egyesével beöntötte a
zsákok tartalmát, amely csordultig telt az idén
is. Amíg az őrlés zajlott a Molnár Céh Alapítvány hölgy tagjai a páratlan finomságú pogácsáikat kínálgatták a vendégeknek és természetesen a férfiaknak a „molnár cseppeket”,
amely nélkül nincs ünnep a hajómalomban.
Végül a közösen megőrölt lisztet a testvérvárosaink címerével díszes vászonzsákokba öntötték, melyeket minden testvérvárosba eljuttatnak, hogy ebből süssé az ünnepségekre az
új kenyeret. A ceremónia végén pedig közösen
elénekelték a Magyarok Világhimnuszát.
Szerény volt, de bensőséges ez a 10. évfordulós
ünnep, jövőre találkozunk a 10. búzaösszeöntésen!
Jáki Réka
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„Jelképünk volt és lehetne”
10 éves a Hajómalom
Tíz évvel ezelőtt, 2010. augusztus 19-én felavatták a Hajómalmot. Aznap délelőtt 10 órakor egy komoly szakmai alapokon nyugvó
tudományos konferenciát tartottak a régi városháza dísztermében számos neves előadó
közreműködésével. Délután 4 órakor kezdetét
vette az ünnepség. A műsor után az egyházak
képviselői megáldották és megszentelték a
malmot. A négy kis hajómalom makett, illetve
a tiszteletbeli asztalos megbízólevél átadása
után az utolsó molnár céh elnök lánya megkoszorúzta a Duna vizét az elhunyt molnárok
tiszteletére. A nemzeti színű szalag átvágása
után, mindenki megtekinthette a hajómalmot
és a malomtörténeti kiállítást. Este 400 fős vacsorára hívta a vendégeket a Ráckevei Molnár
Céh Alapítvány.
Bár az idén 10 éves a Hajómalom, a helyzetre
való tekintettel sokkal szerényebb keretek között tarthattuk meg az idei, 9. búza összeöntést. Szeretettel vártuk Dr. Dávid László polgármester urat és az akkori képviselőtestület
tagjait, illetve Vereckei Zoltán polgármester
urat és a jelenlegi képviselőtestületet. A búzákat
Kótai Róbert plébános, püspöki biztos szentelte meg. Testvérvárosaink képviselői közül
Lukanényéről Híves László jelenlegi és Kuzma
Zoltán korábbi polgármester, Dány képvisele-

Ráckevei molnárleszármazottak és a főmolnár Viski József
tében Gódor Lajosné polgármester és Baglyas
János alpolgármester, Székelykevéről pedig
Vámos Ernő tudott eljönni ünnepségünkre, a
többieket nagyon hiányoltuk. Ráckeve búzáját
polgármestereink öntötték össze, Baktalórántháza búzáját Petre Béla, Calden búzáját Kapocsi Karin a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Gyergyócsomafalva búzáját Deák
Tibor és Dr. Novák Gábor akkori képviselők,
a zarándokok búzáját pedig Nagy Veronka és
Viski György öntötték össze. Sajnos az idén Beregsom búzája nem érkezhetett meg, de a közös

FOTÓ: JÁKI RÉKA

lisztből nekik is küldtünk, hogy az új lisztből a
kenyér ünnepére, és Szent István király, illetve
az államalapítás ünnepére megsüthessék az
új kenyerüket. Köszönjük Gál Imrének, hogy
hegedűjátékával színesítette rendezvényünket.
Reméljük jövőre a 10. búzaösszeöntésen találkozunk, hogy még méltóbban tudjuk ünnepelni, nem a jelenlegi helyzetnek megfelelően korlátok közé szorítva, hanem úgy, ahogyan igazán
szeretnénk, felszabadultan.
Lukácsné Ürögi Veronika

Köszönet a támogatásért
Az elmúlt évtizedben a malom építését és működését segítők
Schmidt József
köszörűs
id. Schneider Károly
Schneider Károly
Schneider Pálné
Schneider Péter
Schuster János József
Üzembiztonság Bt.
Schvarcz Árpád
Schvarcz Gáspárné
Simsik Jánosné
Simsik Magdolna
Simsik Zsuzsanna
Slenker Irén
GB-GANZ Kft.
Solti János
Szabados János
Szabó Béla
Szabó Bt.

Szigetbecse
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Szigetbecse

Szabó György
özv. Szabó Józsefné
Szabó Károly
Stockholm
Szabó Sándor
Szadai Erzsébet
Szadai József
Szadovszky Gyula
P&Sz VILLSZER Bt.
özv. dr. Szakál Károlyné
Szalay Tamás
Szalay Tamásné
Szále János Ferencné
Manaska Bt. /fénymásoló/
Szále Zsolt
Szántó Antal
Szántó Rezső
Szántó Roland
CPT Plusz Kft.

Ráckeve
Ráckeve
Svédország,
Kiskunlacháza
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Kiskunlacháza
Kiskunlacháza
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Budapest

Szanyi István
Ráckeve
Szász Ferenc
Gyergyócsomafalva
Tropycom Kft.
Szécsényi László
Lórév
ifj. Szeltner László
Ráckeve
P&M Sped Kft.
Széplaki Kálmán
Szigethalom
Széplaki Zoltán
Ráckeve
Szeredi József
Ráckeve
festő
Szeredi László
Felcsút
Szeredi László
Ráckeve
Szeredi Lászlóné
Ráckeve
Sziget Security
Ráckeve
Sziszi Bt.
Ráckeve
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest
Szöllősi Árpád
Ráckeve
KORAX Gépgyár Kft.
Folytatjuk
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„Életem a labdarúgás…”

Ha egy üzlet beindul...
Komoly sikerek a Magyar Kupában
Mielőtt a címben leírtakra rátérnénk, szót kell
ejtenünk a „kis Goldi Kupáról” is. A jelzett elnevezés tulajdonképen az U19-sek mérkőzéssorozatát jelenti, amely a felnőtt Goldi Kupát
követően került megrendezésre. A résztvevő
együttesek a Pestszentimre, a Leányfalu, az
Akasztó, és a rendező Ráckeve VAFC csapatai
voltak. Az első nap rendben le is zajlott, miszerint a Leányfalu csapata nagy küzdelemben
legyőzte a ráckevei fiatalokat 4:3 arányban. A
másik párosítás már nem alakult az előzőhöz
hasonlóan. A Pestszentimre 12:0-ra kiütötte az
Akasztó csapatát, aminek lett is utóélete. Az
Akasztó ugyanis másnap reggel „lemondta” a
3. helyért vívandó mérkőzést, utazási nehézségekre hivatkozva. A rendkívüli sportszerűtlen
lépés azt eredményezte, hogy a Ráckeve VAFC
mérkőzés nélkül lett harmadik, míg a döntőben a Leányfalu 4:0-ra legyőzte a Pestszentimre csapatát. Az Akasztó lépése túl az erkölcsi
káron még személyesen Podruzsik Józsefet is
sértette, aki időt és pénzt nem sajnálva mindent megtett a sikeres rendezés érdekében.
Mint mindennek, ennek az afférnak is vannak
tanulságai a jövőbeni meghívandó csapatokat
illetően. Közben a Ráckeve már készülődött a
csodálatos Dunakanyar meghódítására, hiszen
a sorsolás Visegrádra szólította a csapatunkat,
már a Magyar Kupa mérkőzéssorozatának
keretein belül. A hazaiak igen bizakodó hangulatban várták a mérkőzést, miután az előző
fordulóban a jó nevű és hírű Dunakeszit búcsúztatták. Az előző fordulóbeli sikeren felbuzdulva szokatlanul nagy számú közönség várta
a pályára lépő csapatokat.
Visegrád - Ráckeve 0:4 (0:1)
Ráckeve: Matus T., Kenesei K., Morris, O.
Markovic, Tóth D., Agócs G., Huszárik Zs.,
Kelemen G., Gyurcsányi P., Dudu, Márkus Zs.
Csere: Zelei T. (k), Tóth R., Kalmár S., Tóth J.
Góllövők: Kenesei K. 2, (1-et 11-esből), Tóth
D., Tóth R., Edző: Szanyó Tibor
A hazaiak a várakozásoknak megfelelően igen
nagy vehemenciával vetették magukat a küzdelembe. Ebbéli törekvésük egészen a 32. percig sikeres is volt. Ekkor a 16-oson belül Huszárik Zs. remekül lépett be a felszabadítani
igyekvő védő elé, aki egyértelműen a lábát találta el. A jogosan megítélt büntetőt Kenesei K.
magabiztosan értékesítette (0:1). A 44. percben
akár növelhettük volna az előnyt, de Kenesei K.
fejese nem találta el a kaput. A második játékrész elején még igyekeztek a hazaiak a gólszerzéssel, de az 57. percben Tóth D. remek gólja

lehűtötte a kedélyeket (0:2). A 62. percben Tóth
R. pazar szóló után betalált, és már 0:3-at mutatott az eredményjelző. A slusszpoént Kenesei
K. szabadrúgása jelentette a 90. percben, aki ismét betalált (0:4). A Keve, ha nem is könnyen,
de végül is biztosan hozta a mérkőzést, és egyben a továbbjutást is. A hazai nézők egy része
rendkívül indolens módon viselkedett, amelyet a hazaiak edzője a játékvezetővel szemben
még meg is fejelt. A Ráckeve várhatta tehát a
sorsolást, amely mint kiderült a Nagykáta csapatát jelentette.
Ráckeve - Nagykáta 4:3 (3:1)
Ráckeve: Zelei T., Tóth R., Dudu, Gyurcsányi
P., Kalmár S., Huszárik Zs., Agócs G., Tóth D.,
O. Markovic, Kiss K., Kenesei K.
Csere: Morris, Balogh R., Földi R., Márkus Zs.,
Kelemen G., Matus T. (k).
Góllövők: Kenesei K. 2, (1-et 11-esből), Kiss K.,
O. Markovic., Edző: Szanyó Tibor
A mérkőzés a ráckevei, de a környékbeli települések szurkolóit is a lelátóra csalta, és így nagyszerű hangulatban kezdődhetett a mérkőzés.
A nagy számú közönség már a 8. percben gólt
kiáltott, de Gyurcsányi P. helyzetét még hárította a kátai hálóőr. A 10. percben góllá érett a
kevei attak, hiszen Kenesei K. 11-esből vezetést
szerzett (1:0). Újabb veszélyes hazai próbálkozásokat követően már Zelei T. bravúrjának tapsolhattunk, majd kis idő elteltével egyenlített
a vendég csapat (1:1). A Ráckevét nem sokkolta az egyenlítés és továbbra is igen offenzívan
futballozott. A félidő hajrájában először Kiss K.
remekbe szabott gólját láthattuk, majd Kenesei K. pazar kapáslövése már a 3:1-et jelentette
a Keve számára. A második félidő elejét kicsit
bealudtuk, és alig három perc alatt egyenlített
a Nagykáta. Kíváncsian vártuk, hogy ebből
a fontos lélektani szituációból ki kerülhet ki
győztesen. Szerencsére ez a csapat a Ráckeve
volt, miután O. Markovic találatával visszavette a vezetést (4:3), bár ekkor még sok volt hátra.
Zelei T. bravúrjai is kellettek az eredmény tartásához, ugyanakkor Morris kétszer is bevihette
volna kegyelemdöfést. A Ráckeve végül is kivívta a továbbjutást, ami igen nagy örömöt jelentett, bár Szanyó Tibort a játékvezető elküldte a
kispadtól, de ez sem tudta beárnyékolni a hazai érzületűek boldogságát. Készülünk az Üllő
elleni, idegenbeli bajnoki megmérettetésre, és
bizakodva várjuk a Magyar Kupa sorsolását.
Továbbra is Hajrá Ráckeve!
Losits János

Kenesei Krisztián magyar labdarúgót aligha
kell bárkinek bemutatni, ugyanis az élvonalbeli MTK-ban 19 esztendősen berobbanó
támadó 29-szeres válogatottságig vitte, és
jóllehet, a kitűnő alapképességekkel megáldott, 43 éves csatár az NB-s szintű futballtól
hivatalosan visszavonult, de pár hónapja felröppent a hír, hogy leigazolt Ráckevére. Az
első nagy megmérettetés a Goldi Kupa volt,
ahol a Ráckeve a szinte fickándozó Kenesei
vezérletével biztosan győzte le a megye I-es
ellenfelét, és nyerte el a kupát. A nagyvonalúan és bőkezűen megrendezett Goldi Kupát Kovács Ferenc tulajdonos, elnök adta
át a boldog hazaiaknak. A kupa első napján,
pénteken, amikor még csak reménykedtünk
a győzelemben az első meccs után a KÖR
TV-vel készítettünk egy interjút Kenesei
Krisztiánnal, amelyet láthatnak is a KÖR TV
youtube csatornáján és itt az újságban most
a teljes interjút is olvashatják.
Jáki Réka: - Ráckeve nagy örömére itt találkozunk a hazai pályán azzal az NB1-es válogatott labdarúgónkkal, aki korábban úgy nyilatkozott már, hogy abbahagyja a labdarúgást.
Miért döntött máshogyan?
Kenesei Krisztián: - Igen, az az igazság, hogy
én már márciusban úgy döntöttem, hogy az
NB-és szintet lerakom, és bár szerződésem
még volt Komáromban az NB3-as csapatnál,
ahol igazából nagyon jól éreztem magam, de
ahogy jött ez a sajnálatos vírus és nem tudtunk edzeni, nem voltak mérkőzések, akkor
úgy döntöttem, hogy abbahagyom. A vezetőkkel megbeszéltük, hogy ha májusban még
esetleg elkezdődne a bajnokság, akkor abban
még részt veszek, segítek a csapatnak, hiszen
még volt 10 mérkőzés hátra. Azért őszintén
megmondom, hogy titkon éreztem, hogy eb-

Sport

2020. szeptember
ből már nem lesz semmi és március végén
bejelentettem, hogy abbahagyom a labdarúgást, de az NB-sre vonatkozóan gondoltam
csak. Ezt hangsúlyoztam is később, hogy ha
esetleg lesz egy megkeresés egy alacsonyabb
osztályból, ahová egy meccsre elmegyek vagy
egy edzésre – de azt sem feltétlenül, hiszen
én már edzettem életemben eleget és amúgy
is edzősködöm az MTK-nál, hiszen van egy
egyéni képző labdarúgó iskolám Ürömön,
tehát én azért mozgok folyamatosan, nyilván
nem úgy mint egy profi labdarúgó – szóval,
akkor szívesen elmegyek még focizni, hiszen
az életem a labdarúgás. Azt gondolom azért is
választottam ezt a pályát, mert én a foci nélkül meg sem tudnék lenni, hiszen még gyerekként is már a grundon nőttem fel, azóta
focizom.
Aztán jött egy megkeresés, a Böőr Zolin
(Böőr Zoltán magyar válogatott labdarúgó. Háromszoros magyar bajnok, kétszeres magyar kupagyőztes és kétszeres
magyar szuperkupa-győztes. Jelenleg
Dunaújvárosban, a PASE-ban játszik – a
szerk.) keresztül, hogy milyen a civil élet,
otthon vagyok, a kertben a fiammal focizgatok, hiszen ki sem lehet igazából még
mozdulni és ő mondta, hogy ha lenne egy
megkeresés, felhívhatnak-e innen Ráckevéről, és mondtam, hogy persze!
És felhívott a RVAFC elnöke, Kovács Ferenc,
akivel beszélgettünk, beszélgettünk, de elsőre még nem is mondtam igent, hiszen
át kellett gondolnom, hogy hogyan tudok
erre felpörögni. Aztán egy pár hét múlva,
azt mondtam, hogy miért is ne? Igazából én
azt szeretem, hogy ha egy csapatnál vannak
célok: van, ahol a bentmaradás, van, ahol
a nemzetközi célok, vagy a bajnoki cím és
itt tudomásom szerint van, ami szerintem
megvalósítható, hogy fölkerüljön Ráckeve
a megye I. osztályba. Ennek szeretnék eleget tenni. Az sem másodlagos, hogy engem
mindig motivál a játék és a gól.
-Azt lehetett is látni a Goldi Kupa első közös
meccseteken is, hogy tisztelet vesz körül téged játék közben is. Nyilván segítesz és mivel
edzőként is dolgozol, pontosan tudod, hogy mit
kellene lépni az adott helyzetben, pillanatban,
akkor ebben is besegítesz a játékon túl?
- Igen, szeretnék segíteni, nyilván az első
mérkőzés az ismerkedésé volt, mivel nem
ismertem senkit, mikor idejöttem, csak azt
a két játékost, akit rajtam keresztül igazolt
a Ráckeve: Kiss Károlyt és Huszárik Zsoltit. Őket ismertem korábbról és azt hiszem
nagy erősítései lesznek a csapatnak, a többieket pedig most ismertem meg igazából.
Ők is kedvesek voltak, befogadóak, de engem azért nem nehéz, mert elég rugalmas

vagyok, igazából pályán ismerem meg a barátságot, mert én szeretek odaszólni, hogy
és mint kellene… és a mai mérkőzés is erről
szólt. A végén jól jöttünk ki belőle. A második félidő kapkodós volt, kicsit olyan, mintha
bent maradtunk volna az öltözőben, ránk is
jött az ellenfél, de hála Istennek ki tudtuk küszöbölni. De nyilván ez is a feladatom, hogy
segítsem a csapattársaimat.
- Jelent valamit szerinted a mai fiatalok számára, hogy többször voltál magyar válogatott?
- Hát, remélem, mert hivatalosan 29-szer…
Ezt nem véletlenül adják, remélem ez inspirálja őket és jelent valamit, talán ezzel tisztelet is jár és én is így állok a srácokhoz.
- Van kedvenc gólod?
- Igazából minden gólom kedvenc, az egyik,
amit ki is hoztak 2002-ben a Svédország ellenei világbajnoki selejtező mérkőzésem az
5. percben, amikor még Ibrahimovics is bent
volt a válogatottban. Óriási megtiszteltetés
volt számomra a válogatottban játszani, de
gólt rúgni főként jólesik.
- Én azt gondolom, hogy a ráckevei focisták
pontosan tudják, hogy ki vagy és nekik ez nagyon sokat számít, felhúzó erő vagy számukra.
Voltál már itt korábban?
-Igen, voltam, annak idején itt rendezték az
Aranykalász tornát a serdülőknek és én itt
szerepeltem, játszottam.
- Akkor tudtad milyen szép helyre jössz?
- Tudtam, hogy milyen szép a környezet, a pálya fel lett újítva és most megint érzem, hogy
jó öltözőben lenni, különben nem lennék itt.
Biztosan fogok kapni hideget-meleget, de
engem nem zavar, amíg élvezem a játékot én
játszom, ezt az utolsó pillanatban 2:2-nél is
lehetett érezni, hogy fontos nekem.
-Miért, van egy ilyen etikett, hogy hány évesen
kell abba hagyni?
- Igen, Magyarországon szeretik ezt hangsúlyozni, hogy „öreg vagy”… megkaptam
ezt NB3-ban is, úgy hogy 17 gólt rúgtam…
nyilván az ellenfél szurkolóitól, de igazából
ez engem nem zavar.
- Említetted, hogy van egy iskolád...
- Igen, Ürömön élek, ott vezetem ezt a
labdarúgó iskolát. Van 20-22 gyerek, akik
folyamatosan jönnek, de az MTK-ban is
a Tálent-programon dolgozom, rohanok
ide-oda. Nagyobbik fiam, Soma, aki a Haladásban játszik, de van egy kisebb fiam, aki
nemrég született, persze egyiket sem szeretném erőltetni… a nagyfiam jó úton jár, a
kicsit meg majd meglátjuk.
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- Voltál „idegenlégiós”, milyen tapasztalatokat
szereztél, mi az, ami sokat adott?
- Igen, voltam Kínában, amikor még azt mondták sokan, hogy miért pont oda? Most már
tudjuk, hogy milyen labdarúgás van abban az
országban és mennyi pénzt költenek rá. Több
mint 2 és fél évet játszottam ott és pont győztes, szuperkupa győztes lettem, harmadik hely,
bronzérmes a csapatommal és én lettem az év
legjobb idegenlégiósa 2004-ben. Ezért, én azt
gondolom, hogy sikeres 2,5 évem volt. Az utolsó félév sérülése miatt nem valósult meg, mert
3 évre szerződtem. A klub szerint is jól teljesítettem és nagyon szerették volna, ha maradok.
Éveket maradhattam volna még kint, de így
alakult családi okok miatt… Hazajöttem és utána kiigazoltam Olaszországba másodosztályba, ami óriási dolog egy magyar játékosnak és
játszottam is kint, tehát nem az volt, hogy csak
„kapufának” megyek, hanem gólokat lőttem.
Ott is szerették volna, ha még maradok, de az
ember nem is gondolná, anyagilag nem érte
meg, állandóan tartozások, beragadt pénzek…
Úgyhogy én meguntam, felmondtam és visszajöttem, ez volt 2007-ben. A Haladásban 2008tól játszottam 5 évet. Aztán elmentem Pápára,
még a Vasas-ban is megmutattam, hogy tudok NB1-ben játszani és aztán szépen lassan
eldöntöttem, hogy egyre lejjebb kell mennem.
Még az NB3-ban is rúgtam 60 gólt, ami ennyi
idős korban szerintem elég jó teljesítmény. És
most itt vagyok, ezt is várom, mert félprofi és
félamatőr labdarúgás ez. Nyilván edzeni kell,
dolgozni kell, de nyilván nagy lelkesedéssel várom a folytatást és azon leszek, hogy segítsek a
ráckevei csapatnak, ezért néha még kell menni
a pályán belül is, mert szükséges.
- Utolsó kérdésem, hogy melyik a kedvenc foci
csapatod, magyar és külföldi?
-Nyilván a magyar az MTK, amiben játszottam, rosszul nézne ki, ha nem az lenne, de
azt kell, hogy mondjam, hogy akárhol fociztam, Zalaegerszeg, Szombathely és amiket
már említettem, én mindenhol nagyon jól
éreztem magam és kedvesek számomra,
és akármelyik városba megyek, mindenhol
szeretettel és tisztelettel fogadnak. Egyébként gyerekkoromban Újpest szurkoló volta, de az már picit elmúlt...
Amúgy pedig a Juventusnak szurkolok
gyerekkorom óta, ez valami családi hagyomány, Édesapám is nekik szurkolt.
- Köszönöm a beszélgetést és kívánom, hogy
érezd jól itt magad és sok-sok gólörömet és a
bajnokságra való sikeres felkészülést és eredményeket!
Jáki Réka
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Sütő-főző sarok
Nyár végi főzőcske...
Még tart a meleg, lehet a szabadban is
sütni-főzni.

Fejtettbab-gulyás
Hozzávalók: 70-80 dkg fejtettbab, 0,5 kg kockázott sertés vagy pulykahús, 2-3 db sárgarépa,
1 fehérrépa kockázva, 2 hagyma kockázva, 1
paprika és 1 paradicsom héja nélkül kockázva,
2 gerezd fokhagyma reszelve, só, bors, házi vegeta, tárkony.
Olajjal, liszttel, fokhagymával, pirospaprikával
rántást készítek, ízlés szerint tejfölt teszek bele.
Egy tojással, liszttel csipetkét készítek.
A hagymát olajon megpirítom, majd a paprikával, paradicsommal pörköltalapot készítek.
Ebbe helyezem a húst, kevés vízzel felöntöm
lassan főzöm, ízesítem.
Amikor a hús puhul akkor teszem hozzá a zöldséget és a fejtett babot, tárkonyt, majd felöntöm bőven vízzel.
Amikor minden megpuhult: csipetke, rántás.
Utána ízesítés – ha kell – igény szerint tejföl,
ecet vagy csípős paprika! Finom kenyérrel fogyasztva egytálétel.
Nagyobb adagban lehet bográcsban is készíteni!
Puliszka imádók közé tartozom ezért is ajánlom grillhúsok vagy szaftos húsok mellé.

Zöldfűszeres, mascarponés
puliszkatekercs
Hozzávalók: 1 zacskó kukoricadara (lehet instant), 0,5 bögre gríz, 1 doboz mascarpone, só,
bors, hagyma, tejföl, 20 dkg füstöltsajt, margarin, zöldfűszerek (zsálya, rozmaring, metélőhagyma, ruccola, 2-3 szelet aszaltparadicsom).
A fél bögre grízzel, kukoricadarával kicsit sűrűbb puliszkát készítek, amikor puhult hozzáadom a 2 evőkanálnyi margarint és az összevágott aszalt paradicsomot, kicsit sózom.
Alufóliára folpackot teszek, erre terítem a fele
adag puliszkát – hagyom kihűlni – mert 2 adag
lesz.
A mascarponéhoz keverem az apróra vágott
zöldfűszereket, lereszelt hagymát, tejfölt, sózom, borsozom, összedolgozom, majd kettéveszem és rákenem a puliszkára. Megszórom
a fele reszelt sajttal és folpack segítségével
feltekerem. Hütőbe teszem, hogy kicsit érjen
és dermedjen. Kikent tepsibe teszem, a tetejét
tejföllel megkenem, kevés reszelt sajttal megszórom, majd kb. 20 percet sütöm.
Ha előételként kínálom – vastagabb szeletre
vágom – ruccolával megdíszített tálra helyezem. Húsok mellé is kiváló. Ezzel a receptemmel versenyt nyertem!

Puliszkatorta
Hozzávalók: fél zacskó kukoricadara vagy
instant polenta, 2 evőnyi darált mák, csipet só, 2 vaníliás cukor, olaj, 500 gr sült sütőtök, 1 gránátalma, 1 mascarpone, pirított
mandula.
A darából kissé sűrűbb puliszkát készítek, 1
evőkanál margarinnal, ízesített mákkal összedolgozom. A masszát folpackra teszem – vizes
kézzel – 1,5cm-re nyújtom.
A sütőtököt a mascarponéval turmixolom,
a hozzáadott gránátalma szemekkel vaníliás cukorral óvatosan összekeverem. Kapcsos
tortaformába rakom össze. Egy réteg mákos
puliszka, krém, puliszka rétegezve. Tetejét
megtűzdelem mandulával, pár szem gránátalmával, mentalevéllel díszítem. Tejszínhabot is
lehet rátenni.
Szinte cukor nélkül készült, a sütőtök édes íze
és a gránátalma adja a fantasztikus ízvilágot!
Ugyanez tekercs formában elkészítve receptverseny nyertese volt.
Használjuk ki a jó időt, főzőcskézzünk finomakat és vigyázzunk egymásra.
Jó étvágyat kívánok!
Fejérdy Győzőné/MARI

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
BODOR LÁSZLÓNÉ vagyok, férjezett, 2 felnőtt gyermek édesanyja. Ráckevén születtem, itt jártam általános iskolába, majd Budapesten érettségiztem, mint könyvelő és statisztikus. Munka
mellett végeztem el a mérlegképes könyvelői tanfolyamot költségvetési szakon, majd pár éve közgazdasági diplomát, és költségvetési belső ellenőri diplomát is szereztem. 37 éve kiegyensúlyozott
házasságban élek szerető férjemmel, akivel táp-terményforgalmazó vállalkozásunkat is közösen
végezzük. 4 éves unokánkat – aki a tragikus balesetben elhunyt lányom után félárván maradt – mi
neveljük. 1984 óta pár év kivételével mindig a költségvetésben dolgoztam. Először a GAMESZ-nál,
mint bérszámfejtő majd könyvelő. Pár év kihagyás után a peregi idősek otthonában voltam gazdasági vezető, majd 2011 óta a Városi Gazdasági Irodát vezetem. Feladatom a ráckevei intézmények
– bölcsőde, óvoda, könyvtár, művelődési központ és a múzeum – gazdálkodásának felügyelete,
illetve segítése. A feladataim közé tartozik az 1500 adagos Városi konyha üzemeltetése is, mely a
helyi oktatási intézmények és a szociális étkezés ellátásáért felel.
Ráckeve közéletében 2010-2014 között külső pénzügyi bizottsági tagként vettem részt. Ez a 4 év valamint az eddig eltöltött idő a költségvetésben sok tapasztalatot adott a város működésével és gazdálkodásával kapcsolatban, mely tudást szeretném hasznosítani, mint önkormányzati képviselő.
Kiemelt feladatként tekintek arra, hogy a város és különösen az 5-ös választókerületben
út és járdafelújítások történjenek a városközponttól kívül eső lakott területeken is.
Fontosnak tartom gyerekeink biztonságát, ezért a közbiztonság javítására törekszem.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, akkor önzetlenül szándékozom Ráckeve előrehaladását és fejlődését a lakosok érdekeinek szem előtt tartásával segíteni!

Bodor Lászlóné független önkormányzati képviselőjelölt 5. számú választókerület
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A WOODLAND HUNGARY KFT a „mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén”
című pályázatán 36.850.000.- forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert.
A támogatáson nyert összegből a cég a gyártó gépsor üzembe
helyezésével versenyképessé válhat a parkettagyártás terén.

***

Átadásra került a „Woodland Hungary Kft. telephelyfejlesztése
új műhely építésével és fűtéskorszerűsítéssel Ráckevén” című
pályázatán elnyert, kormányzati támogatással megvalósított
beruházása.

LOVÁSZ ÁLLÁS
A Sion Security lovastanyájára keresünk talpraesett
kollégát lovász és tanyagazda munkakörbe!
Munkavégzés helye: Ráckeve
Igényes lovastanya, nem a megszokott körülmények!
Napi feladatai közé tartozik a reggeli és esti állattakarmányozás, valamint a lovak tisztán tartása.
A lovak szerszámozása elvárás!
Szükség esetén a bentlakás megoldható.
Bejelentett munkavállalói státusz!
Jelentkezni lehet a 06-70-428-5379-es számon, vagy
a hr@biztonsagiszolgaltatas.hu email címen!
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Lapzárta
A Ráckevei Újság
2020. OKTÓBERI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2020. szeptember 18., 12.00 óra.

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

Apróhirdetés
Kútfúrás 110-es csatornacsővel!
Garanciával!
Telefonszám: +36-30-964-0485

Kérem a lapzárta
pontos betartását!
A kéziratok elfogadása nem jelenti azok feltétlen megjelentetését! A hirdetések valódiságáért felelősséget nem vállalunk!

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

Ráckevei Újság
• Felelős kiadó: dr. Jambrik Anna jegyző
• Felelős szerkesztő: Jáki Réka
• Tördelő: Hegyi Gergely
• e-mail cím: rujsag@invitel.hu, rackeve@rackeve.hu
• jreka2026@gmail.com
• Szerkesztőség: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
•Nyomda: West-Graph Kft. Szigethalom
•Eng. sz.: III/PHF/149P/1989 • ISSN0864-9502
•Megjelenik: havonta
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Gudra Zsuzsanna vagyok. Születésem óta Ráckevén
élek, egy kislány édesanyja vagyok. 2003 óta a Ráckevei
Árpád Fejedelem Általános Iskolában dolgozom. Mindig is
szívügyemnek tekintettem a sport, az egészséges életmód
és a szabadidő hasznos eltöltését, ezért alapdiplomám
után a Testnevelési Egyetemen szereztem testnevelő tanári
oklevelet.
Munkámban fontosnak tarom a megújulást, a fejlődést,
folyamatosan képzem magam a gyerekek optimális testi és
mentális fejlődésének érdekében. Osztályfőnöki teendőim
mellett az iskolai diákönkormányzatot is segítem.
A képviselőjelöltségre a ráckevei Fidesz-KDNP kért fel,
amire örömmel igent mondtam, mert értékrendem közel
áll hozzájuk. Családommal együtt támogatjuk munkájukat.
Hiszem, hogy együtt, csapatmunkával sikereket érhetünk
el az Önök és Ráckeve közössége érdekében.

SZEPTEMBER 20-ÁN TÁMOGASSA SZAVAZATÁVAL A FIDESZ-KDNP JELÖLTJEIT!

Bécsi Balázs vagyok, 40 éves, nős, egy gyermek
édesapja. Szülővárosomban, Ráckevén élek és
dolgozom mezőgazdasági vállalkozóként. Családom
nemzedékek óta szerepet vállal a város életében.
A munka becsülete és az emberek tisztelete
olyan alapértékek családunkban, amelyek mindig
segítettek eddigi életemben.
Ismerem a választókerület problémáit és a lakosság
igényeit. Képviselőként arra fogok törekedni, hogy
olyan döntések szülessenek, amelyek Ráckeve
fejlődését és az itt élők biztonságát szolgálják.
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