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Európában először Ráckevéről indul el az első
hidrogénmeghajtású busz
A Goldi-Módi Kft. neve ismerősen hangzik a
ráckeveiek számára, hiszen elsőre szinte mindenkinek „beugrik” a Csöni Étterem, a Ráckevei
Városi Amatőr Futball Klub, amelynek játékosai
mezén is látható a cég neve támogatóként. Aki
jobban informált, az pedig tudja, hogy a Goldi
Mobility cég közel negyven éve beszállítója a
BKV-nak. Eddig főként a fővárosi közlekedési
vállalat villamosaihoz fejlesztettek és gyártottak

alkatrészeket, de néhány éve megpróbáltak egy
új szegmenst is megcélozni, mégpedig a korszerű, környezetbarát autóbuszok piacát, azaz
az elektromos autóbuszok gyártását. Magyarországon jelenleg egy kínai és egy lengyel gyártó forgalmaz a ráckevei cég mellett elektromos
autóbuszokat, de ők az egyetlenek, akik mindezt
részben magyar know-how-val és összeszereléssel teszik, termékeiket a hazai piacon értékesítve.

A szabadságharc hőseire
emlékeztünk március 15-én
Vereckei Zoltán polgármester és Mester Csaba, bizottsági elnök koszorúzta meg Ráckeve
Város Önkormányzata nevében március 15-én
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
hőseinek emlékművét az Ady Endre Gimnázium előtt. Az ünnepi eseményre – tekintettel
a veszélyhelyzetre – csak a képviselő-testület
tagjai kaptak meghívót.
Cikkünk a 6-7. oldalon

Az utóbbi hónapokban számos országos televízióból, rádióból, szaklapokból tudtuk meg,
hogy a cég tulajdonosa, vezetője Kovács Ferenc
egy hatalmas fejlesztésbe vágott bele, amely
egyedülálló az országban, de még Európában
is: a GOLDiON H18 nevet viselő 18 méter hoszszú csuklós hidrogénbusz legyártására.
Interjú Kovács Ferenccel a 4-5.oldalon

Gyászhír

Április 10-ig tekinthető meg a Szent Korona
installáció Ráckevén István szobrunk vigyázó
tekintete előtt.
Cikkünk a 8. oldalon

Mély fájdalommal búcsúznak a Ráckeve iÁrpád Fejedelem Általános Iskola pedagógusai,
diákjai MATULA TÜNDE tanárnőtől, aki tragikus hirtelenséggel a Covid-járvány áldozataként vesztette életét.
Matula Tünde mindent, amit élete során
tett, mindazt a sok eredményt, amit elért,
született tehetségének és szorgalmának köszönhette.
Megemlékezés a 10. oldalon
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Épül a családbarát blokk a strandon
Folyamatosan zajlanak a fejlesztések a Vadkacsa Szabadstrandon
Újabb fejlesztés kezdődött a Vadkacsa
Szabadstrand és Kemping területén. A
Kisfaludy 2030 pályázat keretében elnyert 100%-os támogatásból baba-mama öltöző és ún. családbarát mosdóhelyiség épül, amelyben gyermekeknek
kialakított kézmosók és illemhelyek is
lesznek.
Az új helyiségek a terület déli részén található, a jelenleg használaton kívüli mosdó
átalakításával és bővítésével jönnek létre.
Ráckeve Város Önkormányzata

Újabb nyertes pályázatok

1% esély

94 millió forint illegális hulladékra és kamerákra!

Az 1996. évi CXXVI. tv. lehetővé teszi,
hogy azok az állampolgárok, akik munkaviszonyban állnak, egyéb jogviszony
keretében jövedelemmel rendelkeznek,
vagy vállalkozásuk van, az általuk kiválasztott tevékenységet folytató szervezetnek felajánlhassák személyi jövedelemadójuk egy százalékát.
Az 1% felajánlása nem kerül semmibe,
de nagyon sokat segíthet, ezért arra
kérjük Önöket, aki teheti éljen ezzel
a lehetőséggel, hogy minél többen
támogassák intézményeinket, városunkat!

Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy Ráckeve Város Önkormányzata és a város 100%-os
tulajdonát képező Rávüsz Kft. két pályázaton
újabb 94,4 millió forintot nyert a Tisztítsuk
meg az országot pályázat újabb fordulóján!
Az összegből 72,6 millió hulladék-eltakarításra, közel 21,8 millió forint pedig kamerákra és sorompók telepítésére fordítható. A pénzből folytatódik a Homokbánya
önkormányzati területeinek rendbetétele,
illetve biztonsági rendszerek telepítése az
illegális hulladék lerakása szempontjából
legkritikusabb területekre a város különböző pontjain.

Ráckeve Város Önkormányzata módosította a kerti hulladék és avar égetéssel
kapcsolatosan hozott korábbi tiltó rendelkezését, így a lakosság megszabadulhat
az utóbbi hónapokban felgyűlt kerti levelektől, ágaktól.
Az 5/2021.(III.23.) számú rendelet alapján 2021. április 16-án (pénteken) és 2021.
április 30-án (pénteken) 8-16 óra között engedélyezett a kerti hulladék és avar
égetése a környezetvédelmi rendeletben szabályozottak szerint.
A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 12/2001.(IX.24.) számú rendeletet és annak módosítását megtalálják Ráckeve város honlapján.

Ráckeve Városért Közalapítvány
2300 Ráckeve, Szt. István tér 4.
Adószám: 19180502-1-13
Alapítvány Ráckeve Óvodás Gyermekeiért
2300 Ráckeve, Vörösmarty u. 40.
Adószám: 18690747-1-13
Tanulókért, Oktatásért, az Iskoláért
Alapítvány Ráckeve
2300 Ráckeve, Kölcsey u. 7.
Adószám: 19180038-1-13
Gyógyító Technika Alapítvány
2300 Ráckeve, Szent István tér 5.
Adószám: 19184056-1-13
Pusztai Gyula a magyar nyelvért
18670598-1-13
Nemzedékek Alapítvány
19186728-1-13
SzabAdy Alapítvány
18715352-1-13

Ráckeve Város Önkormányzata

Ráckeve Város Önkormányzata

Ráckeve Város Önkormányzata

Két alkalommal engedélyezi a kerti hulladék
égetést az önkormányzat
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Figyeljünk idős embertársainkra!
A Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ felhívása
A Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ várja idősek jelentkezését az
alábbi szolgáltatásokra:
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Az ellátás során jelzőkészüléket helyezünk
ki az azt kérelmezőhöz. A szolgáltatást elsősorban egyedül élő idősek számára ajánljuk,
hiszen számukra nagyfokú biztonságérzetet ad, mivel egyetlen gomb megnyomásával vészjelzés adható le. A készülék közepén
lévő SOS feliratú gomb megnyomásával egy
diszpécserközpontba megy be a jelzés. Innen azonnal visszahívják a készüléket, és
automatikusan kihangosítva kommunikálnak a jelzést leadóval, szükség esetén pedig
riasztják az ügyeletes gondozónőt.
Házi segítségnyújtás
A szolgáltatás az igénybe vevő saját lakókörnyezetében, az önálló életvitel fenntartása
érdekében történő ellátással valósul meg.
Az idős egészségi állapottól/önellátásra való
képességétől függően vállalunk bevásárlást,

Vészjelző eszköz házi segítségnyújtáshoz
gyógyszerkiváltást, csekkbefizetést, fürdetést, egyéb gondozási feladatokat.
Idősek nappali ellátása
A szolgáltatás keretében önmaguk ellátására képes vagy részben képes idősek napközbeni felügyeletét, ellátását vállaljuk.
Az ellátás az intézmény székhelyén vehető
igénybe (Ráckeve, Szt. István tér 10.).

KÉP: CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT
A szolgáltatások pontos tartalmáról, és az
igénybevételi feltételekről felvilágosítás
kérhető a 06-70-33-79-879-es telefonszámon, vagy személyesen az intézmény
székhelyén, Ráckeve, Szt. István tér 10.
szám alatt.
Wulz Rita intézményvezető

Tegyünk még többet környezetünkért!
Újabb sütőolaj gyűjtő pont létesítése
Magyarországon a háztartásokban évente több tízezer liter sütőolajat és sütőzsírt
használnak fel, mely egy része a lefolyókba, szemétgyűjtőkbe és a természetbe
kerül. A többször felmelegített sütőolaj
és sütőzsír rákkeltő és toxikus anyagokat
tartalmaz, mely a háztartásból kikerülve hatalmas károkat okoz. Egyetlen liter
használt sütőzsiradék 1 millió liter ivóvizet
képes fogyasztásra alkalmatlanná tenni.
A csatornahálózatba kerülő olaj alacsony
hőfoka miatt a csatornafalra tapad. Erre
további szennyeződések rakódhatnak rá,
csökkentve ezáltal a lefolyócsövek áteresztő képességet, mely akár dugulásokhoz
vezethet. A használt sütőolaj jó tápanyag a
kártevőknek, a csótányok – esetleg patkányok – elszaporodásához vezethet. A földbe és az élővizekbe jutva súlyos környezeti
károkat okoz. Elégetése esetén rákkeltő
anyagok kerülnek a levegőbe. A szennyvíztisztító-művekbe kerülve az olaj leterheli a
rendszert, a tisztítás jelentős többletenergiát és nagyobb igénybevételt okoz.

toztatni szeretnénk, ezért 2021. március
23-tól a gyermekorvosi rendelő (Kék ház)
mellett található, a bejárati kaputól balra,
a kerítés mellett kihelyeztünk egy használt
sütőolaj és zsír gyűjtésére használatos sárga színű kukát.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy lezárt
PET-palackban vagy zárt befőttesüvegben
ebbe a gyűjtőbe helyezzék az olajat, önteni
nem kell, így „cseppmentes” a rendszer, nem
áll fenn a kiömlés veszélye. A gyűjtő cég előre egyeztetett időpontban, rendszeresen és
igény szerint biztosítja az elszállítást és az
edények cseréjét.

A használt sütőolaj gyűjtő edény a Szent
István tér 5-ben.
FOTÓ: VARGA VIKTÓRIA

Az összegyűjtött olaj 100%-ban újrahasznosításra kerül: a feldolgozás során bioetanol készül belőle.
Köszönjük, ha Ön is tesz környezetünkért!

A használt sütőolaj sűrűbb gyűjtőpontos
begyűjtése a hazai települések nagy részében még megoldatlan. Ezen mi is vál-

Varga Viktória
alpolgámester
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„Szeretek előre nézni...”
Egy csésze kávé Kovács Ferenccel a Goldi Mobility Kft. tulajdonosával, cégvezetőjével
Jáki Réka: – Évekig találgattuk, miért is áll a
Strandi úton, telephelyetek mellett egy villamos,
hogyan került oda?
Kovács Ferenc: – Azért vettem egyet, amikor
leselejtezték őket, mert ha 40 éve ezzel foglalkozunk, legalább legyen egy villamosunk Ráckevén. Az ennél egy-kettővel újabb típusait mi
honosítottuk meg 1981-ben, mi terveztük át a
belső elektronikáját, újra az alkatrészeit, amelyeket a mai napig is javítunk, hiszen jelenleg
320 működik belőlük Budapesten. Sajnos,
Édesapám 8 éve meghalt, magam 15 éve vezetem a céget, a buszokkal kapcsolatos fejlesztések már az én kezdeményezéseim.

Folytatás az 1. oldalról
Ha már a nagy médiumok szinte nap mint
nap felkeresik Kovács Ferencet kértem tőle
én is egy interjút, hogy újságunk olvasói
közvetlenül tájékozódjanak erről a fejlesztésről, amely Ráckeve város hírnevét is viszi
a nagyvilágba. Ferit ismertem régóta, mégis egy teljesen más oldalát láttam meg: egy
nemzetközi szaktekintélyű, tudatos cégvezetővel beszélgettem, aki nem csak álmodozik,
hanem nagyon komolyan tesz is azért, hogy
az általuk gyártott elektromos buszokkal hozzájáruljon a klíma-és környezetvédelemhez.
Teszi mindezt úgy, hogy közben lojális szülővárosához, nem engedi el – még a gazdasági
nehézségek között sem – hűséges munkatársainak kezét. Több mint 40-45 család megélhetését biztosítja, támogatja, segíti őket akár
kamatmentes kölcsönökkel is. Megbecsüli
a családi vállalkozásban dolgozókat és ezzel
nem dicsekszik, hanem hihetetlen természetesen, jó érzéssel teszi. A RVAFC elnökeként
6 éve támogatja a ráckevei focistákat és megvette városunk egyik legértékesebb műemlékét, hogy ne legyen az enyészeté… És soha
nem vinné el cégét városából, mert tudja mit
jelent minden iparűzési adóforint Ráckevének. Lokálpatrióta és szenvedélyesen kutatja
az újabb és újabb lehetőségeket, amely kitörési pont lehet nem csak saját cége, hanem a
város számára is, közben folyamatosan képezi
magát, tanul a hidrogénekről, idegen nyelvet,
hogy nemzetközi szaktekintélyekkel, mérnökökkel, kutatókkal tudjon tárgyalni, együtt
dolgozni, partnereket szerezni. Nem sok szabad ideje van, 4-5 órákat alszik, az interjúra
is úgy szakított időt, hogy úton volt cégéhez,
ezért vezetés közben telefonon beszélgettünk.

– Akit érdekel számos forrásból tájékozódhat a Goldi Mobility tevékenységéről, mégis bemutatnád röviden az újság olvasóinak vállalkozásod?
– Azt hiszem sokan tudják, hogy ez egy családi
cég, Édesapám kezdte, én folytatom az ő munkáját és fiam, Fecó veszi át majd egyszer tőlem.
45 éve vagyunk ezen a telephelyen, főként a
fővárosi közlekedési vállalat villamosaihoz fejlesztettünk és gyártottunk alkatrészeket. Komoly eredményeinket saját védjegyes, általunk
kifejlesztett és gyártott alkatrészeink igazolják.
Én viszont szeretek előre nézni, mindig fejleszteni szeretnék. Azt szoktam mondani, ha
fogsz egy rudat a kezedben és előre tolod, akkor
a vége mindig legörbül, ezért feljebb kell kicsit
emelned, hogy egy szintben tartsd, tehát mindig egy kis pluszt kell adni hozzá, hogy a jövőben is legalább ugyanazon a szinten legyél.
Amikor megtudtam, hogy 2022-től csak elektromos buszok beszerzésére nyerhető majd el
állami támogatás a 25 ezresnél nagyobb településeken, akkor arra gondoltam, hogy ebbe
bele kell vágni, hiszen ez a jövő és számomra
fontos a környezetvédelem is. Ezért elkezdtem
egy mérnök csapatot létrehozni, partnerekkel,
beszállítókkal tárgyalni, többek között az egyik
nagy, a kínai állam résztulajdonában lévő autóbuszgyártó vállalattal, illetve a világ legnagyobb
üzemanyagcella-gyártójával, a szingapúri Horizonnal is szerződést kötöttünk.
A környezetbarát autóbuszok tervezésénél
figyelembe vettük a hazai és az európai piaci
igényeket, így végül úgy döntöttünk, hogy első
körben három GOLDiON márkanevű autóbusz
forgalmazását kezdjük meg. Hangsúlyozni szeretném, hogy mindezt állami, önkormányzati
segítség nélkül, amelyeket soha nem kapott a
Goldi, így teljes önerőből kezdtük el a fejlesztéseinket és ez a mai napig így van. Saját pénzem
áll a buszos szerződésekben és ezekből kell fi-

nanszíroznom mindent. De azért vagyok most
nyugodt a hidrogénes busszal kapcsolatban,
mert jól állunk, hiszen mindennek a 90%-a ki
van fizetve. A világ különböző pontjain dolgozó mérnökeimnek át kell havonta utalnom
a fizetésüket, ami jelentős összeg, de úgy néz
ki, hogy már a végén tartunk, ezért bizakodó
vagyok. A szingapúri, ausztráliai, pakisztáni,
amerikai, kínai és magyar mérnökökkel, mintegy 12 fő részvételével minden hétfőn videóértekezleten egyeztetjük a buszok fejlesztését.
Fejlesztjük továbbá az új elektromos távolsági
buszainkat is, amely az ET nevet kapja majd.
– Honnan jött a hidrogénmeghajtású busz „ötlete”?
– Voltam egy kiállításon Kínában, kifejezetten az elektromos autók miatt, és ott láttam
mindenfélét, közöttük egy hidrogénbuszt,
egy kész modellt. Elkezdtem utána érdeklődni és egy angol fórumon összeakadtam egy
professzorral, akit győzködtem, hogy segítsen
nekünk, mert Magyarország ugyan gyerekcipőben jár, de van egy jó ötletem. Aztán írtunk
egy szerződést és most már 3 éve nálam dolgozik, ő felügyeli az egész projektet. 2001 óta
foglalkozik hidrogénnel, nagyon nagy rálátása és óriási kapcsolatrendszere van, így általa
sikerült meggyőzni a világ legnagyobb üzemanyag cellagyártó cégét, a szingapúri Horizon
céget, amelynek tulajdonosai nyilván nem az
én e-mailemre, telefonhívásomra repültek ide
Ráckevére a Duna-partra, viszont az ő hívására eljöttek a telephelyemre. Eljöttek a Külgazdasági Minisztérium képviselői is, akik szintén részt vettek a tárgyaláson, elkészítettünk
egy üzleti tervet, amelyet a magyar állam is
elfogadott, erről már beszélhetek, mert lejárt
a titoktartási határideje. Ez egy nagyon nagy
beruházás, 7 milliárdos forint értékű lett volna a telephelyemen, de nagyon kevés, csak
450 millió forint állami támogatást tartalmazott volna. Nyilván ebbe nem tudtam belevágni, hiszen nekem kellett volna összeszedni
bankhitelből a többit, amit nem szerettem
volna, mert mindazt kockára tettem volna,
amit valaha ez a családi cég megteremtett. Így
úgy döntöttem, hogy elkezdem kicsiben: az
elektromos buszokat, mellette egy hidrogén
meghajtású drónt is, ami még nincs Európában, és itt, Ráckevén próbáljuk ki először. Az
első bemutató még titkos lesz, hiszen rendvédelmi szervek szeretnék használni, aztán lesz
majd egy nyilvános is. Telephelyemen tartják
majd a pilótaképzést a drónokhoz, minden
infrastruktúrával rendelkezünk hozzá.
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A GOLDiON E9 prototípusa
– Mit jelenthet a Te céged Ráckevének?
– Fontos számomra, hogy itt Ráckevén egy
munkahely teremtő, illetve bővítő vállalkozást működtessek, nem nagyon elrugaszkodva, hanem innovációval és kiváló szakemberek bevonásával. A tervekben plusz 25 ember
foglalkoztatása szerepel még, akik elsősorban
szakemberek, mérnökök, hiszen a technikai
fejlesztés után a gyártás robotokkal történne,
amelyeket működtetni, felügyelni kell. Jelenleg a főmérnököm Pákozdról jár át nap mint
nap céges autóval Ráckevére reggel 6-ra, mert
megbízható, jó referenciája volt, becsületes,
azért jött ide, mert úgy gondolta, hogy ez a kis
cég a jövőben akar teremteni és nem a túlélésért küzd, én pedig az ő szakmai hozzáértését
értékelem maximálisan. Nem akarok senkit
elcsábítani a munkahelyéről, de nagyon sokan
megtalálnak már, főleg a média által és keresnek. Ezekből kell összeállítanom a csapatomat,
ami eddig szinte teljesen magától ment, és remélem ez így is marad ezután is.
– Olvastam, hogy az ún. garanciában is újításokat
hoztál?
– Igen, ez így van, úgy tudom, egyetlen cég sem
biztosítja azt a világon, amit kitaláltam, hogy
vállalatunk 300 ezer kilométerig és négy évig
garanciát nyújt díjmentes szervizzel. Ez idő
alatt az üzemeltetőnek egy forintot sem kell
fizetnie az alkatrészek cseréjéért, javításáért, ki
is megyünk az üzemeltetőhöz szervizautóval
díjmentesen, a nagyszervizeket pedig a ráckevei telephelyen fogjuk elvégezni és minden
alkatrészünk rendelkezésre áll majd raktáron.
Ebbe beletartozik az ingyenes szervizdíj és a
díjmentes kopóalkatrészcsere a fékbetéttől az
ablaktörlő gumiig a gumiabroncsokon kívül.
A szingapúri kollégákkal közösen kifejlesztett
elektromos buszok mind paramétereiben,
mind teljesítményben és minőségben is magas színvonalat képviselnek a piacon, ráadásul
ár-érték arányban is az élmezőnyben vannak.

KÉP: GOLDI MOBILITY
Büszke vagyok rá, hogy a várhatóan áprilisban
piacra kerülő, GOLDiON E9 (8,5 méteres) valamint GOLDiON E12 (12 méteres) elektromos
buszaink magyar nevet, cégem nevét képviselik, szingapúri mérnökökkel közösen fejlesztettük és Ráckevén szereljük össze.
– Hogy bírod ezt a sok terhelést és felelősséget?
– Nem mondhatom azt, hogy nagy alvó vagyok, nehezen tudok kikapcsolni, ezért is alszom csak 4-5 órákat. Nagy a teher rajtam
mentálisan is, hiszen óriási energiákba kerül
iderángatni nagy nemzetközi cégeket, elmondani, hogy mit szeretnél, meggyőzni őket és
hitelesnek lenni. Több száz millió forint befektetésem a hidrogénbuszba saját pénzem
volt. Egy hidrogénbusz 4-500 millióba kerül,
de ennek a fejlesztése sokkal több. Csak a típus
engedélye 70 millió forint. A 3 féle buszunk közel 1 milliárd Ft értéket képvisel majd eladási
áron. Azért igyekszem megtalálni a pihenés
idejét is, lazulni egy finom pohár bor mellett a
nyaralómban vagy az egyik borospincémben a
Párom és a családom, barátaim körében. Mindennek meg kell fizetni az árát, sokat áldozom
magamból én is, vállalni kell még azt is, ha
megváltozik az ember, hiszen nem az változtat
meg amit elérsz, hanem az amit eltűrsz miatta.
– Hogyan képzeled el, ha előre nézel 5 év múlva, hol
tart a Goldi Mobility?
– Nem szeretnék elrugaszkodni, pedig érkeztek
200-300 darabos évi busz megrendelésekre is
ajánlatok, de én az évi 20-25 busz megrendeléssel már megelégszem. Azt tervezem, hogy 60
éves koromig dolgozom, addig rengeteg a dolgom és van még 8-9 évem, hogy elvégezzem,
aztán pihenek majd egy távoli országban és
csak rá-ránézek a cégre, akár interneten, amelyet addigra Fecó fiam vezet. Ő vállalatmenedzsernek és gazdasági informatikusnak tanul,
most végez a főiskolán, de bejár már a céghez
is tapasztalatot szerezni. Ennek működnie kell,
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mert ez a jövőbe mutat. Nem nagy számokkal
tervezek, de szeretném, ha legalább száz ráckevei ember megtalálná a számítását, maga és
családja boldogulását nálam. Úgy érzem, nekem már nem kell semmi, mindenem megvan,
megélek, jól vagyok, de a munkatársaimnak
segíteni szeretnék továbbra is. Olyan rohamos
a fejlődés, hogy nincs megállás, tanulni, fejlődni kell magadnak is, hogy komolyan vegyenek,
komoly partnernek tekintsenek. A nemzetközi
partnereknél azt elértem már, hogy szeretnék,
hogy az európai export innen Magyarországról, Ráckevéről menjen, azokat a fejlesztéseket
is biztosítják, amelyeket elértünk együtt. Aláírtuk a közös megállapodásokat, amelyeket meg
is erősítettünk fél év múlva.
– Megkérdezhetem, hogy mi lesz a Fekete Holló Étteremmel, amelynek az épületét megvásároltad és
végre felújításra is került az évek óta majd enyészetté váló műemlék épületünk. Kinyit valaha ott egy
étterem, amelyet sokan nagyon szeretnénk, főleg
mióta bezárt a Csöni Étterem?
– Nagyon szeretem a Hollót, már annak is örülök, hogy megmentettem a teljes összeomlástól,
hiszen Mátyás-kori reneszánsz épület, de éttermet nyitni nagyon nehéz. Csak a külső-belső
tervek kerültek 7 millió forintba a Műemlék Felügyelőséggel egyeztetve. A hűtés, fűtés, szellőztetés kivitelezése kerülne 120 millió forintba, a
konyhai berendezés árajánlata kb. szintén enynyi. Már 240 millióról beszélünk és még nem
működik az étterem, semmi sem látszik. Ezért
várok valami pályázatot, amibe belevágnék,
előbb-utóbb csak lesz valami lehetőség, mert
akkor nagyon szeretném megnyitni, bár a szakács munkabérek is horrorisztikusak. Nem véletlenül készítünk egy reklámfilmet a buszokról,
amelyet itt Ráckevén forgatunk, ami végigmegy
a Kossuth Lajos utcán, a Csönitől, a Holló mellett
és a Kastélyt is érintve. Mert nekünk ez érték és
szeretném, ha az is maradna, hogy minél többen
lássák, hiszen csodálatos ez a Duna-parti kisváros, és ha nem is itt élek már, hanem Velencén, de
minden nap hazajárok ide a cégem telephelyére
és szeretem. A vállalkozásom sem szeretném elvinni innen soha, mert az is Ráckevének segít az
adóforintjaival. Mindig is dicsérem és dicsérni is
fogom Ráckevét, mert ez egy klassz hely, és szeretném, ha érezné mindenki, hogy ide érdemes
lejönni nem csak Goldi miatt, hanem a szép épített és természeti környezet, látvány miatt is. Én
ehhez ragaszkodom.
– Köszönöm, hogy időt szakítottál a Ráckeve Újság
olvasói számára is, sok sikert kívánok és álmaid,
terveid maradéktalan megvalósulását, hozzá pedig
sok erőt és egészséget!
– Én köszönöm a lehetőséget!
Jáki Réka
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Haranggá visszaönteni
A forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk
1848. március 15-e minden magyar közös
öröksége és ünnepe. 173 év óta ezen a napon együtt teszünk hitet szabadságunk
és nemzeti összetartozásunk mellett. Bárhol éljünk is a világon, mind emlékezünk
a márciusi ifjakra, és felidézzük a hősöket,
akik egy emberként küzdöttek a magyar
szabadság lobogója alatt.

Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.
Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.
Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai
És lángoló Petőfi szava zengett,
Kokárda lengett és zászló lobogott;
A költő kérdett és felelt a nemzet.
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót
Lelkes tömeg, de munka dala harsog,
Szépség, igazság lassan megy előre,
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe.
De azért lelkünk búsan visszanéz,
És emlékezve mámoros lesz tőled,
Tűnt március nagy napja, szép tavasz,
Mely fölráztad a szunnyadó erőket,
Mely új tavaszok napját égre hoztad,
Mely új remények ibolyáját fontad.
Ó nagy nap, szép nap, légy örökre
áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!
Juhász Gyula: Március idusára

Nem telhet el egyetlen év sem a hősökre
való emlékezés nélkül.
A mai rendkívüli helyzetben az Ács Károly Művelődési Központ azzal a felhívással fordult a
város lakóihoz, hogy „Borítsuk MÁRCIUS 15-ére
nemzetiszín papírzászlókba az Árpád teret és az

májusában hatszázan esküdtek fel a nemzetőr zászlóra. 1849 nyarán a ráckevei Ács
Károly szervezte meg a Duna vidékén az
ellenállást. Ezért először halálra ítélték, de
az ítéletet később 6 évi börtönre enyhítették.

A zászlókból megformázott Ráckeve felirat az Árpád téren
1848-49-es emlékmű környezetét!” Célunk 1848
piros-fehér-zöld papírzászló kihelyezése volt
(a Nagykanizsai példát követve).
Felhívásunkhoz csatlakozni saját maguk és
gyermekeik által készített 21x14 cm-es zászló elkészítésével lehetett.
Gyermekkorunkban óvodai, iskolai foglalkozásokon elkészítettük saját lobogóinkat, majd
leszúrtuk azt az emlékmű köré. Ezt a hagyományt felelevenítve, korosztályokat összekötve e közös élmény segítségével ünnepelhetünk most. Hiszen ma már a mi gyerekeink
játszanak az óvodai csoportokban, ülnek
azokban az iskolai padokban. Ők készíthetik
el a pedagógusok és velünk szülők, nagyszülők segítségével a magyar zászlót. E közös élménnyel a magyar történelem ismeretére és
a magyar hősök tiszteletére is fogékonyabbá
szeretnénk tenni a jövő nemzedékét.
Az 1848-49-es szabadságharcot Ráckeve
lakosságának döntő része támogatta. 1848

FOTÓ: ÁKMK

Emlékeztünk Ráckeve hőseire, az „1848-49ben táborba szállt” ráckevei honvédekre, Petőfi Sándor neve mellett az ő nevüket is őrzi
az emléktábla.
A letűzött nemzetiszínű papírzászlókkal
tisztelegtünk a szabadságharc hősei előtt!
1848 zászló – 2021 zászló
• Gólyafészek Bölcsőde 45 zászló… már csak
1803
• Ács Károly Művelődési Központ 100 zászló… már csak 1703
• Keve Egyesület 300 zászló… már csak 1403
• Szivárvány Óvoda Vörösmarty úti tagintézmény 100 zászló… már csak 1303
• Ács Károly Művelődési Központ 100 zászló… már csak 1203
• Szivárvány Óvoda Ifjúsági úti tagintézmény 200 zászló… már csak 1003
• Szivárvány Óvoda Dömsödi úti tagintézmény 70 zászló… már csak 933
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• Gregus Eszter, Gregus Dominik és Gregus
Noémi 41 zászló… már csak 1
• Mendi Botond 1 zászló….1848!!!
• Kirchner Kinga és Kirchner Zita 18 zászló…
így már 1866
• ráckevei Fidesz Szervezet 50 zászló… így
már 1916
• Kovács Léna Beáta és Kovács Áron Antal 11
zászló… így már 1927
• Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola
85 zászló… így már 2009
• Magyar Ákos és Magyar Bence 2 zászló….
így már 2011
• Ács Károly Művelődési Központ 10 zászló…
2021!

Vereckei Zoltán polgármester kitűzi a megemlékezés zászlaját
• Német Nemzetiségi Önkormányzat 37
zászló… már csak 896
• Ács Károly Művelődési Központ 100 zászló… már csak 796
• Szivárvány Óvoda Ifjúsági úti tagintézmény 333 zászló… már csak 463
• Szivárvány Óvoda Iskola úti tagintézmény
101 zászló… már csak 362

FOTÓ: ÁKMK

• Makádi Hóvirág Óvoda Süni csoport 12
zászló... már csak 350
• Szivárvány Óvoda Vörösmarty úti tagintézmény 250 zászló… már csak 100
• Kapitány Zsóka és Kapitány Réka 38 zászló… már csak 62
• Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4.a
osztály 20 zászló… már csak 42

Köszönjük mindazok közreműködését, akik
felhívásunkra zászlót készítettek, elhozták
hozzánk vagy akár később kapcsolódva elhelyezték saját lobogójukat.
Köszönjünk segítségét a drón felvétel készítőjének, Szűcs Tamásnak és Cserna Gábornak az összeállítás elkészítését.
Március 16. a magyar zászló és címer napja.
Kis papírzászlóink erre is emlékeztetnek.
Szabó Gertrúd igazgató
ÁKMK
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Szent Korona installáció István szobrunk vigyázó
tekintete alatt
Szabadtéri kiállítással igyekszik enyhíteni a múzeum a bezártságon
A ráckevei Árpád Múzeum március 15-ére,
egyik legszebb nemzeti ünnepünkre egy szabadtéri kiállítással, a Szent Korona installációjával – amelynek megálmodója a székelyudvarhelyi művelődési ház igazgatója, Elekes
Gyula tűzzománc művész – örvendeztette
meg városunk polgárait István király szobra előtt. Célunk az volt, hogy kicsit pótoljuk,
hogy hónapok óta bezártak a kapuink a látogatók előtt és az on-line térbe kényszerültünk
visszavonulni kiállításainkkal. A Szent Korona
több mint másfél éve Pest megyében számos
településen, városban volt látható általában
főtereken, és már előre 3 évre le voltak foglalva az augusztus 20-ai körüli időpontok,
de örültünk neki, hogy egy másik nemzeti
ünnepünkre legalább kölcsönkaphattuk. Így
egy hónapig (április 10-ig) a ráckeveiek és az
idelátogató kirándulók gyönyörködhetnek
ebben a remekműben a Szent István téren,
ahol nem is állhatna méltóbb helyen István
királyunk szobrának vigyázó tekintete előtt,
a székelykapu és a római katolikus templom
szomszédságában. Ráckevére Szobról érkezett, szétszedésében, szállításában a Rávüsz
Kft. munkatársai, Gazsó Dániel és Szörényi
András segítettek a múzeum régészének, Dr.
Tóth János Attilának és március 11-én az öszszeállítást is vállalták. A Rávüsz Kft. vezetője,
Gál Csaba Alekszandrovics, Gazsó Dani
„koordináror” és a Kft munkatársai őszinte
lelkesedéssel és valódi szakértelemmel segítettek a múzeumnak összerakni az installációt, és még egy darus bravúrt is bevetettek.
Köszönet mindannyiójuknak, mert nélkülük
nem sikerült volna!
Köszönjük Kisfaludi Arankának, a Pest megyei Értéktár referensének is a közreműködő
segítségét!
Még csak „épült” az elemeire bontott korona,
amikor már a járókelők már kíváncsian nézegették, kérdezgették, hogy mi készül, estére
pedig a közösségi oldalra feltett képeket több
százan kedvelték szinte egy óra alatt, ez is azt
erősítve meg bennünk, hogy az emberek valóban ki vannak „éhezve” már az élményre, a tartalmas kikapcsolódásra a járvány miatti korlátozások miatt.
Hétvégén is mindig lehetett látni sétáló felnőtteket, családokat, akik megtekintették, olvasgatták az 5 méter magas, 4 méter átmérőjű
Szent Koronát, amelybe be is lehet lépni.
Március 15-én, az 1848-49-es szabadságharc

Vereckei Zoltán polgármester, Pánczél Károly országgyűlési képviselő és Szabó István Pest
Megye Közgyűlésének elnöke a Szent Korona installációja előtt
FOTÓ: JÁKI RÉKA
nemzeti ünnepén a kora délután órákban pedig megtekintette a Szent Korona installációt
Szabó István Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Pánczél Károly országgyűlési képviselő
(FIDESZ-KDNP), Kisfaludi Aranka a Pest megyei Értéktár referense és Virág Róbert a Pest
Megyei Önkormányzat elnöki tanácsadója,
városunk polgármestere, Vereckei Zoltán és a
képviselők társaságában.
A járványügyi korlátozások miatt ugyan csak
szűkkörű ünneplésre kerülhetett sor, de Szabó István elnök úr hangsúlyozta, mennyire
fontosnak tartja magyar államiságunk jelképét, a Szent Koronát, amely nemzetünk egyik
ethoszává is vált az elmúlt századok során.
Szabó István köszönetet mondott Ráckeve
városának, hogy annyi Pest megyei település után itt is lehetőséget nyújtottak, hogy a
ráckeveiek is megtekinthessék az Árpád Múzeum által szervezett szabadtéri kiállítást.
Az elnök úr kifejezte abbéli reményét, hogy
minél több gyermeket hoznak majd el ide
szüleik, akikkel tovább kell éltetnünk egyik
legfontosabb szakrális értékünket. A Pest
megyei közgyűlés elnöke azt fejtegette, hogy
talán az sem véletlen, hogy a Márciusi Ifjak
által megfogalmazott 12 pont utolsó pontja
az Unió Erdéllyel állásfoglalást rögzítette,
ezt a Szent Korona installációt pedig a Székelyudvarhelyi tűzzománcművész, Elekes
Gyula készítette. „Ezért megkérdőjelezhetetlen
a Szent Koronának a létjogosultsága magyarságunk egyik legmagasztosabb történelmi ünnepén az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve, amely hazánkban a kivívott
szabadság megőrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbólumává lett.”

Ezt követően Pánczél Károly országgyűlési képviselő (FIDESZ-KDNP) köszöntötte a jelenlévőket, aki kiemelte Áder János köztársasági elnök
úr szavait, aki ezen a napon legfontosabbnak
a „tiszteletet” hangsúlyozta beszédében, mert
még ilyen nehéz körülmények között sem
szabad megfeledkeznünk arról, hogy kötelességünk megemlékezni a forradalom szabadságharc hőseiről. „Hiszen nem csak egyszerűen
lakosság vagyunk, hanem nemzet – nyomatékosította Pánczél Károly –, mert odafigyelünk a nemzet
sorsfordító eseményeire, amelyek közül a legszebb
március 15-e. Ez az az ünnep, amely mindenkit
megérint, hiszen nincs olyan gyermek, felnőtt, aki ne
tudná felidézni ennek a napnak már-már mitológiai szintre emelt történéseit, szereplőit, hőseit.”
Az országgyűlési képviselő azzal zárta ünnepi
köszöntőjét, hogy reméli választókerületének
több településére is eljut még ez a gyönyörű,
erdélyi mesterek által készített Szent Korona
installáció, végül „Éljen a magyar szabadság,
éljen a haza!” köszöntéssel búcsúzott március
15-hez méltón.
A Szent Korona április 10-ig „tartózkodik” itt
városunkban és reméljük minél többen kíváncsiak lesznek majd rá és szerzünk ezzel értékes
perceket, nyújtunk történelmi ismereteket, de
kérjük a járványügyi szabályok betartását! Viseljék a maszkokat, tartsák be a megfelelő távolságot és ne tartózkodjanak a saját és mások
biztonsága érdekében 4-5 főnél többen bent!
Reméljük kicsit hozzájárultunk a járványhelyzet miatti korlátozottabb kulturális közösségi
élmény újra megéléséhez.
Jáki Réka igazgató
Árpád Múzeum
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A Szent Korona és Ráckeve kapcsolata
Egy kis történelem
Ráckeve szoros szállal kötődik a Szent Koronához a történelem során, hiszen a ráckevei
Csontos István főtörzsőrmester egyike volt
a magyar koronaőröknek, akik 1945-ben a
II. világháborúban a Szent Korona Mattsee-beli menekítésénél jelen voltak.

latát 1925. november 25-én kezdte a Magyar Királyi 5. Honvéd Tüzér Osztálynál.
1933-tól egészen 1945. május 8-ig a Magyar
Királyi Koronaőrségnél szolgált. 1938-ban
részt vett az Eucharisztikus Kongresszuson.
Díszőrséget állt az Aranyvonat fogadásá-

Göndös Sándor, Bata Tamás, Csontos István és Bárdos Sándor koronaőrök FOTÓ: CSONTOS CSALÁD
CSONTOS ISTVÁN (1907-1982)
1907. augusztus 26-án született Kisapostagon, később Ráckevén élt. Katonai szolgá-

nál, valamint 1942. május 2-án részt vett
az Aranyvonat és a Szent Jobb nagyváradi
útján.

1945. március 27-én Pajtás Ernő ezredessel együtt jelen volt a Szent Korona
Mattsee-beli menekítésénél. Csontos
Istvánt amerikai hadifogságából való
hazatérése után a Demokratikus Magyar
Honvédség igazolta és 1945. november
5-től 1946. szeptember 1-ig létszámon
kívüli állományban tartotta. A háború
után Ráckevére költözött és 1982-ben
bekövetkezett haláláig a Jókai u. 2. sz.
házban élt. Főtörzsőrmesteri rendfokozatából rehabilitációját követően posztumusz századossá léptették elő. A Szent
Koronát 1978. január 6-án és 7-én adták
vissza az amerikaiak Magyarországnak.
2012. augusztus 26-án Ráckeve Város Önkormányzata, a Ráckevei Árpád Múzeum,
a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány és a
Magyar Koronaőrök Egyesülete megemlékezést tartott és kiállítást rendezett néhai Csontos István koronaőr tiszteletére.
A megnyitó előtt a Római Katolikus templomban szentmisét tartottak id. Csontos
István koronaőr és százados tiszteletére.
Az eseményt a ráckevei Római Katolikus
Egyház és a Református Egyház is támogatta.
Jáki Réka

Köztérképen az új városházi Patay-szekkó
A közterek és közösségi terek művészi
alkotásainak szubjektív bemutatására
vállalkozó Köztérkép egyfajta online webes közösség és adatbázis, amelyet 2011ben alapítottak. Tevékenysége független
és önkéntes munkára épül. Céljuk, hogy
tagjaikat minőségi és ténylegesen közös
munkára ösztönözzék.
Patay László 1971-ben készült alkotása
Szabó Péternek köszönhetően került be
most az adatbázisba. Köszönjük a munkáját, amivel Patay László tevékenységének népszerűsítéséhez, Ráckeve hírnevének öregbítéséhez hozzájárul.
A képek az alábbi linken tekinthetők meg.
https://www.kozterkep.hu/42659/secco
Ráckeve Város Önkormányzata

Patay László seccoja a polgármesteri hivatal épületében

FOTÓ: SZABÓ PÉTER
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Mély fájdalommal búcsúzunk Matula Tünde
kolléganőnktől
Volt és jelenlegi tanítványok folyamatosan
keresnek fel, hogy elmondják, kimondják a
kimondhatatlant.

egyéniséget, a mosolygós, mindig barátságos arcot, és azt a képet, melyet Lukács Márta: Gyertya című verse megfogalmaz:

Néhányan le is írták. Ezekből idézek:
• Köszönöm mindazt a sok szépet és jót, amit
tőled kaptam!
• Köszönöm a csodákat!
• Tünde néni!
„Nehéz a búcsú, ha tudjuk, hogy végleges.”
Te, aki mindig mosolyogtál, még ha néhányan fel is bosszantottak, nem mosolyogsz
tovább.
A Te tudásod, tanításod és türelmed megszerettette velünk az irodalmat és a nyelvtant.
Mindig szívünkben maradsz, szerencsések
lehettünk, hogy diákjaid közé tartozhattunk.

„Tudod mi a bánat, ülni egy csendes
szobában s várni valakire
Aki többé már soha nem jöhet
Szeretni valakit, Aki nagyon szeretett Téged….
Könnyeket tagadni, mik szemedben
égnek,
Tiszta csillagos égboltra nézve
Csillagba bújtatott angyalként Őt
keresve!”

Nehéz terhet rótt rám a helyzet, hogy egy
kollégától nekem kell búcsút venni, akkor
,amikor tudjuk nincs több találkozás. Mikor
tudjuk, hogy már nem fogunk leülni, beszélgetni, megbeszélni a jelent és a múltat.
Tünde már nem lesz módunk megbeszélni
azt a 12 évet, amit közösen töltöttünk el az
iskolában.
Matula Tünde mindent, amit élete során
tett, mindazt a sok eredményt, amit elért,
született tehetségének és szorgalmának
köszönhette. Vele dolgozni állandó kihívást
jelentett, koncentrálást az adott feladatra.
Óriási volt az érdeklődési köre és ebből adódóan a tájékozottsága is.
A gyerekek és a kollégák körében tekintélye volt. Ez a tekintély nem tanulható, nem
erőszakolható ki, nem függ az ember külső
megjelenésétől, hangerejétől, hatalmától,
hanem az egyéniségében rejlik.
Belőle sugárzott!
Őszintén tisztelték a tanítványai, a szülők, a
pedagógustársak egyaránt.
Megmagyarázhatatlan nyugalom, csendes
derű vette körül, a közelében biztonságban
érezhette magát az ember.
Igazságosság és minden ember felé egyaránt
megnyilvánuló segítőkészség jellemezte.
Véleményét soha nem erőszakolta másokra.
Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai
tudás, pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség húzódott – ezért volt hiteles
minden megnyilvánulása.

Matula Tünde ballagó osztályával
• „Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked
S egy út, mely elvitte az életed.”
• Büszkék vagyunk rá, hogy Tünde néni tanítványai lehettünk.
• Emlékét szívünkben őrizzük.
Szavakban, gondolatokban, érzésekben, s bárhogyan nehéz kifejezni, ami most a virágok és a
mécsesek között belső énünkben lakozik.
Emlékeinkben megőrizzük a felejthetetlen

FOTÓ: RÁFÁI
Sírodhoz vezet utunk, feledni téged sohasem tudunk.
Feledni Téged sohasem lehet, mert Te magad voltál a jóság és a szeretet!
Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben élsz, és örökké ott maradsz.
Szále Zsoltné és
a Ráckevei Árpád Fejedelem
Általános Iskola dolgozói
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Hogyan zajlik az élet egy lezárt iskolában?
Online oktatás – Sportiskolai fejlesztések – Érzékenyítés
A Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskolában is zajlik a digitális oktatás. Ennek menetét csak azok a kollégák tudják elmesélni,
akik a mindennapokban ezt az oktatási formát kénytelenek használni.
Magamban minden nap köszönetet mondok nekik, amit itt, nyilvánosan is megteszek! KÖSZÖNÖM!
Köszönet jár természetesen a gyerekeknek
is. Rugalmasan, szorgalmasan, a lehetőségeket maximálisan kihasználva tanulnak.
Néhányan azonban nem tudnak bekapcsolódni a digitális munkába. Ők papír alapon
kapnak feladatot!
Gyerekek: KÖSZÖNÖM!
Ahhoz, hogy ezek a papíralapú feladatok eljussanak a családokhoz, szükségünk van egy
személyre, aki segít s hetente felkeresi a gyerekeket. Ő az iskolai szociális segítő kolléga,
aki a Gyermekjóléti Központ munkatársa.
Balázs: KÖSZÖNÖM!
Természetesen a folyamat nem valósulhat
meg a szülők, a családok nélkül. Nagyon
nagy, komoly feladat ez az ő számukra is,
hiszen ők nem tanulták, hogyan kell tanítani, mellette sok esetben dolgoznak is. De
ők is tudják, érzik, hogy csak ezzel az összefogással tudjuk a gyerekek tanulási-tanítási
folyamatát biztosítani.
Kedves Szülők: KÖSZÖNÖM!
Mindenki számára ismert, hogy gyermekfelügyeletet is folyamatosan biztosítanunk
kell. A feladatot pedagógiai asszisztensek
látják el, akik igyekeznek segíteni a házi feladatokban, illetve igyekeznek kellemessé
tenni a gyerekek hétköznapjait.
Nekik is: KÖSZÖNÖM!
Ebből is látszik, hogy kizárólag csapatmunkában lehet ezt az időszakot átvészelni. Látom,
hogy a kollégák többsége erőn felül dolgozik
a rendkívüli helyzetben. Ezúton szeretném
megköszönni még egyszer valamennyi pedagógus áldozatos munkáját, a tanulóknak és a
szülőknek pedig kitartást kívánok!
Az élet azonban nem áll meg „csak” a tanításnál.
Néhány új információ:
1. Sportiskolai előkészítő folyamatunk zajlik. A Magyar Ergométer Szövetségtől bérlünk 2 gépet és abban bízunk, hogy mihamarabb használni is tudjuk.
2. Dr. Rausz-Szabó Attila Kenuakadémiától
kaptunk 10 evezőgépet, amit a tornaterem
karzatán helyeztünk el.

nyos készségeket, mint például a társadalmi felelősségvállalás, vagy a sztereotípiák,
előítéletek leépítése.
Ezért is kap helyet nálunk az egész napos
iskolában a társadalmi érzékenyítés. Hiszen
a középiskolában ez csak ott feladat, ahol
érettségit tesznek a diákok (50 órás közösségi szolgálat). A többi gyermek nem találkozik későbbi tanulmányuk vagy pályájuk
során ilyen szociális érzékenyítő tevékenységgel, ami értékrendjüket, társadalmi
érzékenységüket pozitívan alapozhatná,
megerősítené.
A DÖK felhívása meghallgattatott. A saját
készítésű pólók lassan célba érnek.
Mindenkinek köszönet a segítségért!
Szále Zsoltné
intézményvezető

Az evezőgépek használat közben FOTÓ: RÁFÁI
Az edzőpadok nem csak a vízisportok eszköze, többféle célnak felelnek meg, legyen
az sportolóként az erő-, állóképesség fejlesztése, míg másoknak fogyás vagy rekreáció.
Az evezésnek hatalmas előnye más ciklikus
mozgásokhoz képest, hogy ízületkímélő,
nincs benne zökkenés, kíméli a szalagokat.
A teljes testet, az izomzat több mint 80%-át
dolgoztató mozgásforma. Testnevelés órákon kiválóan tudjuk alkalmazni.
3. Pályáztunk
„Sulisárkány 2021” program keretében Dr
.Borkovits Margit és Dr. Rausz-Szabó Attila
pályázata nyert. Együttműködésünk alapján közösen rendezhetjük meg május 7-én
Ráckevén a Sulisárkány versenyt. (Reméljük nem kell elhalasztani.)
4. Mindenki számára ismert, hiszen mi is
éreztük, hogy Horvátországban földrengés
volt. Iskolánk diákönkormányzatának vezetője egy PPT-t készített a gyerekek számára, majd felhívással fordult feléjük.
Az érzékenyítés elindult. A cél az, hogy a
földrengés sújtotta területen élő gyerekek
olyan pólókat kapjanak ajándékba, melyet a
mi tanítványaink saját kezűleg készítettek.
Érezzék, hogy gondolunk rájuk.
Tapasztalataink szerint az iskola falain belül a gyerekek csak ritkán találkoznak olyan
helyzetekkel, melyek fejleszthetnének bizo-

Tisztelt Egykori
Tanítványaink! Tisztelt
Ráckevei Ismerősünk!
A Ráckevei Árpád Fejedelem Általános
Iskola sportiskolává válik. Szeretnénk,
ha 2022-re egy igazi 21. századi iskolát tudnánk kialakítani. Az iskolában
olyan környezetre vágyunk, ahol a gyerekek korosztályi sajátosságainak megfelelően fejlődnek, miközben hangsúlyt
fektetünk az egészséges életmódra, az
idegen nyelv tanulásra, a környezettudatosságra is.
Mindezek megváltoztatására támogatásra van szükségünk.
Aki szeretné, hogy volt Alma Matere fejlődhessen, hogy Ráckevén egy
új minőségbe kerüljön egy általános
iskola, kérem lehetőségeihez mérten támogasson minket. Szeretnénk
sportudvart kialakítani, új sportszereket vásárolni.
Bankszámlánk: Tanulókért Oktatásért az Iskoláért Alapítvány
10103867-14892142-00000001
Személyes tájékoztatás: Szále Zsoltné
06-30-353-7756
zsoltne.szale@arpadf.sulinet.hu
Kérjük csatlakozzon hozzánk és segítse törekvéseinket!
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A távolság nem akadály
Rekordszámú jelentkezővel rendeztük meg VIII. Népdaléneklési versenyünket

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az
elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg
újra meg nem szerzi magának.”

Szabó Zselyke Réka

FOTÓK: RÁNKI AMI

Kodály szavainak jegyében idén már nyolcadik alkalommal rendeztük meg népdaléneklő versenyünket, a jelenlegi járványhelyzet
miatt azonban online formában. Vagyis a
nevezők videofelvételt készítettek a produkciójukról, és ezeket a felvételeket juttatták el
iskolánkba. A nevezési határidő után ért az
igazán nagy meglepetés bennünket: 19 iskolából közel nyolcvan versenyzőt regisztráltak
felkészítő tanáraik!
Bizony, saját növendékeinknek is február
közepén előválogatót kellett tartanunk,
ahol a tizenkét indulóból kiválasztottuk
azt a négyet, akiket végül beneveztünk a
versenyre, bízva abban, hogy sikeresen
helytállnak majd a mezőnyben. Büszkék vagyunk erre a nagy érdeklődésre, hiszen versenyünket kezdetben körzeti, majd tankerületi szinten képzeltük el. Az idén viszont
ezen a kereten is túlnőttünk, mert számos
versenyprodukció érkezett az ország távolabbi pontjairól is.
Az énekeseket öt korcsoportba osztottuk, és
a felvételeket egy háromtagú szakmai zsűri
értékelte.
A zsűri elnöke: Tarjányi Tamásné, népi ének
előadóművész és népi ének tanár.

A zsűri tagjai: Jencsik Zsuzsa, zongora, szolfézs és ének szakos tanár.
Kakuk Pál, az Állami Népi Együttes örökös
tagja, koreográfus.
Közhely, hogy a zsűrinek nehéz dolga van.
De ebben az esetben tényleg így volt: mert a
felvételek megtekintése után a zsűri tagjai nagyon színvonalas mezőnyről számoltak be.
A nagyobbak között már olyan igényes és
magas színvonalú előadásokat is hallottak,
amelyek bármilyen színpadon megállnák a
helyüket. Emiatt úgy döntöttünk, hogy iskolánk honlapján és Facebook oldalán a legszebb felvételeket hamarosan közzétesszük,
hogy minél többen gyönyörködhessenek a
sok tehetséges gyerek énekében, akik által
így népdalaink is tovább hagyományozódnak.
A részletes végeredményt megtalálják honlapunkon (www.ranki.hu), itt a ráckevei versenyzők elért eredményeit emeljük ki:
I. korcsoport
Bronz minősítés: SZABÓ ILDIKÓ VILLŐ
Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola
Felkészítő tanára: Muzsné Moharos Mária
Dicsérő oklevélben részesült:
SZABÓ ZSELYKE RÉKA
Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola
Felkészítő tanára: Feketéné Párkányi Éva
II. korcsoport
Arany minősítés: BÉCSI-FAROOQ ZAMIRA
Ránki György AMI, Ráckeve
Felkészítő tanára: Horváthné Baranyai Ágnes

Bécsi-Farooq Zamira

FOTÓK: RÁNKI AMI

Ezüst minősítés: BALI LÉNA
Ránki György AMI, Ráckeve
Felkészítő tanára: Horváthné Baranyai Ágnes
III. korcsoport
Dicsérő oklevélben részesült:
FRITZ HANGA
Ránki György AMI, Ráckeve
Felkészítő tanára: Horváthné Baranyai Ágnes
IV. korcsoport
Dicsérő oklevélben részesült:
BAK BALÁZS
Ránki György AMI, Ráckeve
Felkészítő tanára: Donec Szergej
A dobogós helyezéseket elérő dalosok tárgyjutalomban részesültek: népdalgyűjteményeket, hangvillákat kaptak és egyéb ajándéktárgyakat nyertek. A tükrök és tolltartók
népdalok ihlette tűzzománc berakását Fodor
Piroska készítette, akinek ezúton is köszönjük igazán művészi, magas színvonalú munkáját!
Bízunk abban, hogy jövőre már hagyományainknak megfelelően személyes részvétellel tudjuk megrendezni találkozónkat! Mert
nincs annál felemelőbb, mint kollégákkal,
növendékekkel közösen ünnepelni a magyar
népdalokat, melyek még itt a 21. században
is élővé válhatnak gyermekeink ajkán.

Bali Léna

FOTÓK: RÁNKI AMI

Sebők Szilvia igazgató
RÁNKI GYÖRGY AMI
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A világ története 10 és ½ fejezetben
Olvassunk könyveket, nézzünk filmeket együtt!
Kedves Ráckevei Újság olvasók! Napjainkban sok
időt töltünk otthon, többet, mint ahogyan az utóbbi időkben megszoktuk, kevesebbet találkozunk barátainkkal, ismerőseinkkel. Ezért egy új sorozattal
szeretnénk segíteni, ami nem a mi találmányunk:
könyvajánlóval. Ha bárki szívesen megosztaná
irodalmi élményét az impresszumban feltüntetett
elérhetőségeinken várjuk recenzióikat. A rovatot az
Ady Endre Gimnázium magyar szakos tanárnője,
Gál-Ködöböcz Zsuzsanna írásával kezdjük, aki azt
hiszem kiválóan „megadja a hangot” és felkelti a
kíváncsiságát, hogy elolvassa az általa javasolt remekművet.

Julian Barnes: A világ
története 10 és ½ fejezetben
Az 1946-ban született Julian Barnes-t nevezik az angol irodalom kaméleonjának, legnagyobb posztmodern szerzőjének. Novella- és
regényíró, esszéista és műfordító. Többek között a Somerset Maugham-, a Shakespeare-,
a Medici- és a Man Booker-díj kitüntetettje.
A Londonban élő 76 éves szerző ma is aktív,
legutóbbi regénye 2019-ben látott napvilágot.
A világ története 10 és ½ fejezetben – megtévesztő cím. Arra gondolhatunk, hogy valamiféle – korunkban olyannyira elterjedt (pl. klasszikusok röviden) – zanzásított, kivonatolt, előre
megrágott-megemésztett gyorstalpaló információhalmazt kapunk, ami úgy viszonyul a
történelemhez, mint az instant üdítőpor a friss
gyümölcsléhez.
Nos, nem ezt kapjuk!
„Lábjegyzet a történelemhez”, „történelem alulnézetben”, „szubjektív kaleidoszkóp” – ilyen és
ehhez hasonló kifejezésekkel illetik Barnes
művét. Bevallom, nekem utóbbi tetszik a legjobban. Hiszen hogyan is működik egy kaleidoszkóp? Ugyanazok a színes elemek tükröződnek számtalan variációban, mindössze a
fordítanunk kell a hengeren. Bármely történet
sok-sok történetvarációt eredményez, mindössze változtatnunk kell a szemszögön, amelyből nézzük. Az eredeti angol nyelvű könyvcím
(A History of the World in 10 ½ Chapters) határozatlan névelője („a history”) is figyelmeztet
ironikusan: „A világ egy története 10 és ½ fejezetben”. Ez a regény egyik önmeghatározása
szerinti „szubjektív világtörténelem”, ugyanis a
legkevésbé sem követi a történelem (mint tantárgy) megszokott haladáselvét.
A világ története 10 és ½ fejezetben – beszélő
cím. Utal a töredékességre, befejezetlenség-

re. A mű szerkezete és műfaja is érdekes: regény vagy novellafüzér? Kétségtelen, hogy az
egyes fejezetek külön-külön novellaként is
megállják a helyüket. A fejezeteket azonban
átszövik azok a motívumok, amelyek révén
nemcsak összekapcsolódnak, hanem többletjelentéssel is telítődnek, alternatív értelmet is nyernek.
Hadd hozzam példának ismét a kaleidoszkópot: dobjuk a hengerbe a tükörlapok közé
emberi életünk, sőt: létünk meghatározó elemeit: hit és kételkedés, önzés és önfeláldozás,
földhözragadtság és emelkedettség, türelem
és elvakultság, elfogadás és előítélet, lelkesedés
és kiábrándulás, anyagiak és szellemiek, katasztrófa és diadal, siker és kudarc. Forgassuk!
Hányféle új meg új elrendeződést láthatunk!
Melyik az igaz(i)? Bizony, nem könnyű válaszolni. Nem is biztos, hogy kell.
Az ember mítoszteremtő lény. Világmagyarázatra törekszik a vallás, a tudomány, a művészet révén. Ugyanazokat a tényeket, életélményeket, tapasztalásokat éli meg sok-sok egyén
és sok-sok generáció. De nem ugyanazokat az
okokat véli fölfedezni, és nem ugyanazokat a
következményeket társítja hozzájuk.
A kiinduló pont az első fejezetben az emberiség
ősi katasztrófamítosza – az özönvíz. A bibliai
történetet azonban egy a Noé bárkáján utazó
potyautas (egy szú) elbeszélésében olvashatjuk. Akadhat, aki itt félre is teszi könyvet – túl
profánnak, Uram, bocsá’ szentségtörőnek tartva. Meg aztán nem is fest túl hízelgő képet rólunk, emberekről ez a fejezet. De nem mindig a
tükör a hibás, ha nem tetszik a látvány! A szú
a maga epés stílusában nem kíméli a teremtés
koronáit. De miért is kímélné, hiszen csak csellel, potyautasként kerülhetett föl a teremtményeket megmentő bárkára. A szú meglátása
szerint Noé képtelen a „bárkaprojekt” megfelelő
kezelésére. Baj van a menedzsmenttel, kuncog
a szú. De ez a mosoly hamar átadja helyét megrendülésnek, felháborodásnak, keserűségnek,
mert tanúja lesz a világtörténelem első szelekciójának, melynek során a „tisztátalan”-okat
elválasztják a „tiszták”-tól.
A vízözön, hajózás, katasztrófa, menekülés,
illetve az állat-ember, ember-ember viszony
motívuma az egyik fontos szállá válik, amelyre
felfűzhetők a további történetek.
Noé bárkája-történet újraírását egy kortárs
terrorizmus-eset, egy 1520-as szú-per, egy feltételezett atomkatasztrófa elől hajóval és két
macskával menekülő nő története, a Medúza
1816-os hajószerencsétlenségének elbeszélése,

az ezt megörökítő Géricault-festmény születésének, illetve a megvalósult végső változatának a leírása/értelmezése, majd egy ír hölgy
Araráthoz zarándoklásának története követi.
Ezek után a Három egyszerű történet című, 7. fejezetben a Titanic egyik – a szúk első fejezetbeli
potyautasságához hasonlóan cselvetéssel (női
ruhába öltözve) megmenekülő – túlélőjéről,
Jónásról és a bálnák gyomrába került matrózokról, majd a St. Louis hajó zsidó menekültjeinek 1939-es történetéről esik szó. A további
fejezetek – az utolsó kivételével – szintén a
20. században játszódnak: a nyolcadik egy
venezuelai filmforgatás eseményeit beszéli el
az egyik főszereplőt alakító színész levelei és
telegramjai révén. Az utolsó előtti fejezetben
egy Holdról visszatért űrhajós indít expedíciót
Noé bárkájának felkutatásáért, bár végül csak
az egyik korábbi fejezet szereplőjére bukkan. A
legutolsó, Az álom című fejezet a mennyország
minden tekintetben az emberi vágyakhoz igazodó és azokat kielégítő, hosszú távon azonban
kimerítő, a teljes megsemmisülés vágyához vezető világát mutatja meg.
A ½ fejezet kilóg a sorból. Novella helyett inkább esszé, szabad eszmefuttatás. Középpontjában a szeretet/szerelem. Azt gondolom, nem
véletlenül ez a befejezetlen. Barnes szerint az
egyetlen menedék a szerelem/szeretet. Igaz,
nem önmagukban ezek az érzések tesznek
minket, embereket boldoggá, de ezek keltik fel
bennünk a vágyat, és ezek alakítják ki bennünk
a képességet a boldogságra. Ennek a fejezetnek
sosem szabad véget érnie!
Julian Barnes sajátos iróniával, fanyar humorral illeszt egymás mellé mítoszokat és már-már
dokumentarista pontossággal összefoglalt,
lábjegyzetelt, megtörtént eseményeket; fikciót
és realitást.
A világ története 10 és ½ fejezetben megjelenésekor számos méltatást kapott, azóta pedig
sok elemző-értelmező munka jelent vele kapcsolatban.
Ezt a könyvet (és szerzőjét) jó szívvel ajánlom
mindenkinek, akik szeretik a játékosságot,
humort (vigyázat: néha keserű, sőt majdnem
fekete!), filozofálgatást, akik hajlandók a tankönyvekbe préselt történelmet egy szellemes,
olykor ironikus, máskor megrendítő író szemüvegén át (is) szemlélni.
Gál-Ködöböcz Zsuzsanna
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Föld napja... kicsit más szemmel
Április 22-én ünnepeljük a Föld napját
Ízlelgetem a dolgot. Eleve nem szeretem a
kampánynapokat. Anyák napja, nők napja,
állatok világnapja, dohányzás elleni világnap.
Mind csak arra jó, hogy aki egyáltalán foglalkozik vele, akinek eszébe jut, vagy akinek
mondják, hogy jusson eszébe, jeles nap van,
EGYSZER egy évben adjon virágot valakinek,
kivigye a gyereket az állatkertbe, mert van bohóc is, esetleg miközben rágyújt, elnyomjon
egy mosolyt. AZTÁN megy minden tovább,
ahogy előtte volt. Még a legtöbb értelme a tengerészeti világnapnak volt, ha épp olyan volt a
parancsnok és épp nem voltunk szűkében az
élelemnek, akkor engedélyezte, hogy a szakács
főzzön valami finomat. Egyszer, a mostanra a
Fekete-tenger mélyén pihegő „Kőrös” magyar
tengerjárón, egy ambiciózus szakács csinált
lángoló fagylaltot és járt sör is az ebédhez, lám
45 év után is emlékszem rá. A Föld napján majd
világszerte leoltják a lámpákat, persze csak
azokat, amik az év többi 364 napján is feleslegesen zabálják az energiát, egyéb feleslegességekkel együtt kiszívva Földanyánk éltető erejét.
Amikor az első intézkedések történtek a COVID-19 járvány megállítására, amikor kiürültek
az utcák, amikor eltűnt a liszt, az élesztő meg
a WC papír a boltok polcairól, azt hittem, VALAMI ESETLEG most majd megváltozik. Hogy
valamire ráébredünk úgy mindnyájan mi az
„emberiség”, hogy nem mehet tovább a világ,
úgy ahogy eddig ment. Hogy az mégse normális dolog, hogy Magyarországra, ahova befolynak a folyók, ahol 2000 az évi napos órák
száma, ahol az éghajlat ideális az élelmiszer
növénytermelésre, a fokhagymát Kínából kell

behozni. Ahogy az M6-os anyát is, Ganz Ábrahám, Mechwart András, Kandó Kálmán, Weiss
Manfréd országába. Óriáshajókkal, ezer négyzetkilométereket borító autópályákon száguldó kamionokkal. És hol tartunk? Az ember,
aki azért került a tápláléklánc csúcsára, azért
lett csúcsragadozó, mert mindenhez képes
hozzászokni, ezt is feldolgozta. Alig várja, hogy
leküzdje a járványt és ott folytassa, ahol abbahagyta. Föld napja? Pótcselekvés. Arról szól,
hogy hogyan csináljunk valamit azért, hogy
ne csináljunk semmit. A tengereket szemétszigetek tarkítják, erdeinket savas esők pusztítják, városainkban fuldoklunk a légszennyeződéstől, termőföldjeinket monokultúrákkal
zsigereljük ki, miközben arról szónokolunk,
hogy „jaj, elpusztul a Föld”. Frászt! A Föld nem
pusztul el. „Csak” változik. Mindig is változott,
hol ezért, hol azért. Mi fog elpusztulni jó esélylyel? Az ember. A dinoszauruszok 120 millió
évig uralták a bolygót, aztán (állítólag) jött egy
meteorit okozta szuper légszennyezés és hopp,
már nem is voltak. Mennyi idős az ember? Már
persze amit annak lehet nevezni, én attól számolom, aki már rajzolni tudott a barlang falára. Ötvenezer éves? Bagatell!
Minden élőlényt a fajfenntartás és a létfenntartás ösztöne vezérel, és addig szaporodik, amíg
ezek gyakorlásában más élőlények, vagy természeti hatások meg nem akadályozzák. Ha a
teremtés koronáját, az embert (most arra nem
térnék ki, hogy az embert ki teremtette, mert
az Istent, aki amúgy létezik, csak épp a felfoghatatlan tartományban, az ember teremtette
a saját képmására, mert másmilyent, mint ő

Születésnapi köszöntő
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük, ilyenkor irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és -szavaló versenyekkel tisztelgünk a magyar líra előtt, amely az idén a
járványhelyzet miatt sajnos az on-line térbe szorul.
Nem csak József Attila született ezen a napon, hanem a mi „ráckevei poétánk” Hevesvári Zoltán is, aki idén a 97. életévét tölti be.
Isten éltesse még sokáig Zoli Bácsi! Saját, költőknek írt versrészletével köszöntjük szeretettel a Költészet Napján!
„Dicsérem ajkatok-feledve nem vagytok,
Talán jön még idő és újra szólhattok.
Eszeveszett harcban – a nemzet kiáltson:
Jön a nagy vihar! Csak a gyökér kitartson!
Csak a gyökér kitartson!”
Hevesvári Zoltán: Költők halála (részlet) (Kalocsa, 1959)

nem tud elképzelni) nem fenyegeti épp létét
veszélyeztető természeti hatás, vagy egyéb élőlény, majd gondoskodik arról saját maga, hogy
a túlszaporodását megakadályozza.
Az ember, akárcsak a többi ösztönállat, eltűri,
sőt megköveteli, hogy vezessék, ehhez egyre demokratikusabban az átlagszínvonalnak megfelelő közepesen ostobákat és önzőket választ
vezetőnek, elmegy tüntetni az atomerőművek
ellen, miközben három bolygó élővilágának elpusztítására elegendő nukleáris fegyverarzenál
indítógombját bízza közveszélyes idiótákra.
Anomália ez a javából, aminek tanúi vagyunk,
az pont az, ahogy Földanyánk küzd veszélyes
fajunk ellen, veszélyes fajunk segítségével.
Idősek tudják mi az a „vörös farok”, aki nem
tudja guglizza meg! Én rakok ide a végére egy
zöldet, hogy mégse az legyen ennek a pesszimista írásnak (aminek amúgy azt a címet akartam adni, hogy „Elolvasás ELŐTT elégetendő!”)
az eredménye, hogy valaki azonnal felvágja
az ereit. „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”, mondják a mindentudók. Nos, ha valamit tenni akarsz a Földért, legalább ne vágd le
a füvet a kertedben, hagyd békén a vadvirágokat, a gazt, hogy a beporzó rovarok ne haljanak
éhen és akkor talán az alma is meg fog teremni
a fádon. Ja, és ne szekírozd az önkormányzatot
folyamatosan, hogy aszfaltozzanak le minden
mellékutcát, mert aztán meg azért fogsz nyafogni, hogy legyen húsz méterenként egy fekvőrendőr! Látod, a természet ebben is okosabb
nálad.
Bartyik Vilmos

Jeles napok

2021. április

15

Hogyan ünnepeljünk a jelenlegi helyzetben?
Húsvéti hagyományok 2021-ben
Egy évvel ezelőtt még egészen más volt
minden. Egy évvel ezelőtt még voltak hétköznapok, hétvégék, ünnepek. Mára öszszefolynak, a félelem átfonja a napokat. De
nem szabad elfeledkeznünk egy dologról.
Az egyetlen dologról, ami azt jelenti, hogy
nem szabad nem ünnepelni, nem szabad
nem bízni a jövőben!

A kulcs a gyerekek. Miattuk kell
erőt venni mindenkinek magán és
ünnepelni.
A gyerekeknek is nagyon nehéz a
helyzetük, most még fontosabb, hogy
törődjünk a lelkükkel, játsszunk,
alkossunk, legyünk otthon igazán
együtt! Néhány ötletet szeretnék itt
összefoglalni, amit ezen a Húsvéton
meg tudunk valósítani kisebbekkel
és nagyobbakkal is.
Először is érdemes megnézni egy húsvéti
mesét együtt, az online felületeken rengeteg lehetőség van, kortárs szerzőktől, pl:

Vöröshagymahéjjal festett húsvéti tojások
Nyulász Péter: Csokinyuszi Úrfik, Bori és a
húsvéti nyúl vagy régebbi íróktól, költőktől: Juhász Magda, Móra Ferenc. Termé-

szetesen, ha ezek megvannak mesekönyvben, az még jobb. Ha a mesét kihagyjuk,
akkor beszélgessünk legalább egy percet
gyermekünkkel arról, hogy miről szól az
ünnep, milyen hagyományok vannak, ami
eszünkbe jut.
Egyik legfontosabb hagyományunk a tojásfestés. Ha most nincs kinek adni, akkor
se hagyjuk ki, hiszen készíthetünk belőle később finom reggelit vagy uzsonnát,
úgyhogy a tojásfestésről semmiképpen
ne mondjunk le, inkább készítsük el főtt
tojásból idén az alkotásokat.
Legegyszerűbb mód: vöröshagymahéjat
tegyünk fel vízben forrni, pici ecetet lehet
tenni a vízbe. Emellett, ha van otthon to-

FOTÓ: INTERNET
jásfesték, akkor azt is elő lehet készíteni,
ezeket hagyjuk állni. A tojásokat mossuk
meleg vízben, ecettel töröljük át és főzzük

meg. Készítsünk elő több edényt a száradó tojásoknak és az elkészülteknek is.
Nagyon sok lehetőség van a díszítésre, a
kisebbekkel kimehetünk együtt a kertbe és
szedhetünk apró, de szép formájú leveleket, a petrezselyem mellé vagy helyett, így
minden tojásra más mintát tehetünk. Ha
megvagyunk, harisnyával, gézzel rászorítjuk és kötjük a kiválasztott levélkét a főtt
vagy fújt tojásra és 15 percre a kiválasztott
festékbe helyezzük ill. a hagymahéjba. Negyedóra múlva kivesszük, levágjuk a harisnyát és száradni hagyjuk az alkotásokat.
Ezután lehet gyönyörködni.
A nagyobbakkal natúran megfesthetjük
a tojásokat és száradás után alkoholos
filccel, temperával vagy akrill festékkel,
rajzolhatunk vagy festhetünk a tojásokra
tetszés szerint.
Ne maradjon el a színezés vagy egy társasjáték. Sétáljunk egyet a kertben vagy
a közelben, ha úgy adódik. Mindezek
előtt, közben vagy után is meg lehet ejteni a tojáskeresést. Hiszen ez az egyik
legizgalmasabb minden gyerek számára.
Együnk együtt, készítsünk a gyerekekkel
együtt kalácsot, kuglófot vagy bármilyen sütit. Ha ez sok, akkor készítsünk el
együtt egy szép tálat tojással, zöldségekkel, retekkel, újhagymával, amit szeret a
család. Hozzuk ki a legjobbat magunkból, az ünnepből és az együtt töltött időből, még akkor is, ha ez most sokkal nehezebb, mint bármikor máskor! Együnk
a hosszú hétvége alatt is egészséges, friss
dolgokat, készítsünk egy frissen facsart
narancslevet, szedjünk vitaminokat! Vigyázzunk magunkra és másokra is!
Barbulszka Gabriella
múzeumpedagógus

16

Szolgáltatások

2021. április

A házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendje
a zsákátvételi pont átmenetileg
zárva van!
A csomagolási hulladékok
gyűjtésének időpontjai:
Ráckeve: április 6., 20.; május
4., 18; június 1., 15., 29.
Üdülőterület: április 12., 26.;
május 10., 24.; június 7., 21.

Tisztelt Lakosság!
A DTkH az alábbiakban tájékoztatja önt az újrahasznosítható
csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről.
Ráckeve Város Önkormányzata
egyúttal felhívja mindenki figyelmét, hogy a veszélyhelyzetre
érvényes kormányrendelet értelmében az Ács Károly Művelődési
Központ jelenleg zárva tart, ezért

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási
alkalmanként 1 db cserezsákot
(csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék

RÁVÜSZ KFT.
Tisztelt Ügyfeleink!
Parkolási óra ügyintézés 2021. január 7.
napjától lehetséges irodánkban.
Ügyintézés az ügyfélszolgálat
nyitvatartási idejében:
Hétfő-Csütörtök: 8:00 – 15:00
Az ügyintézéshez az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
• gépjármű forgalmi engedélye,
• gépjármű tulajdonos/üzemben tartó lakcímkártyája,
• az ügyintézés meghatalmazás bemutatásával
is intézhető.

KÚTFÚRÁS

110-ES CSATORNACSŐVEL! GARANCIÁVAL!

T ELEFONSZÁM :
+36-30-964-0485

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.
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: április 27.; május 25.;
június 22.

Üdülőterület: április 12.; május
10.; június 7.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db
cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló) adnak.
Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!
Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
Cím: DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.
Telefon: 53/500-152; 53/500-153
E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
Honlap: www.dtkh.hu
DTkH

Tüdőgyógyintézet Törökbálint Mobil Tüdőszűrő Szolgálat
FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy RÁCKEVE városban
2021. április 6-tól 2021. április 21-ig hétköznaponként

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn 8:00-18:00 óráig
Kedden 8:00-18:00 óráig
Szerdán 8:00-18:00 óráig
Csütörtökön 8:00-18:00 óráig
Pénteken 8:00-18:00 óráig
A tüdőszűrés helye:
Ács Károly Művelődési Központ, Ráckeve, Kossuth L. u. 51.
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG
SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. Ebben az esetben postázzuk az eredményt egy
felbélyegzett válaszboríték ellenében. A befizetés a szűrőállomáson
kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A
törvény által kötelezetteknek a vizsgálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben
történő felismerésére! Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van az előző évi tüdőszűrő
igazolást!
A tüdőszűrésen a vírushelyzetre tekintettel saját maszk használata
kötelező (a helyszínen nincs mód a biztosítására), kézfertőtlenítés a
helyszínen megoldott.

Szolgáltatások
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Mit? Hol? Hogyan?
Városi kommunikációs útmutató

Közmű szolgáltatók
Elektromos áram:
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
Ügyfélszolgálat címe:
Kossuth Lajos u. 51
Tel.: +3620/30/70-978-5611,
+3620/30/70-978-5612
Hibabejelentés (nincs közvilágítás, nincs áram stb.):
+3680/424-344
email: on-line
Víz, szennyvíz:
Daköv Kft.
Ügyfélszolgálat címe:
Dömsödi út 85.
Tel: 06-24-519-380,
+3630-385-6634
Hibabejelentés ivóvíz:
+3630 -951-7200
Hibabejelentés szennyvíz:
+3630-500-8619
email:
ugyfelszolgalat.rackeve@dakov.hu
Gáz
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Gázszivárgás
bejelentése:
+3680/300-300
Számlázás, leolvasás, egyéb problémák: +3620/30/70-474-9999
e-mail: ugyfelszolgalat@nkm.energy
(ugyfelszolgalat@mvm.hu)
Hulladék:
DTkH Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálat címe: Ács Károly Művelődési Központ, Kossuth Lajos u. 51.
Tel.: 06-53-500-152
06-53-500-153
email: ugyfelszolgalat@dtkh.hu

Polgármesteri hivatal
Szociális támogatások
Bulyáki Szilvia
Tel: 06-24-523-309, e-mail:
bulyaki.szilvia@rackeve.hu
Ügyfajták: támogatási lehetőségek, anak feltételei, kérelmezés módja stb.

Adminisztrációs ügyek
Dulczné Szajp Zsuzsanna
Tel: 06-24-523-350, e-mail:
szajp.zsuzsanna@rackeve.hu
Ügyfajták: Ipari és kereskedelmi ügyek, hirdetményezés, lakcím nyilvántartás, panasz-ügyek.
Anyakönyv, hagyaték ügyek
Balogh Katalin
Tel.: 06-24-523-335, e-mail:
balogh.katalin@rackeve.hu
Ügyfajták: házasságkötés, anyakönyvezés, birtokvédelem
Turcsán Ágnes
Tel: 06-24-523-337, e-mail:
turcsan.agnes@rackeve.hu
Ügyfajták: hagyatéki
Adózási ügyek
Takács-Orbán-Éva, Reinholcz
Tímea, Kovácsné Schmidt Brigitta
Tel.: 06-24-523-338/341/339,
email: adocsoport@rackeve.hu
Ügyfajták: iparűzési adó, gépjármű adó, adó- és értékbizonyítvány, talajterhelési díj,
idegenforgalmi adó, idegen bevételek behajtása.
Műszaki kivitelezések, projektek
Bécsi Lajos
Tel: 06-24-523-343, e-mail:
becsi.lajos@rackeve.hu
Ügyfajták: önkormányzati ingatlanok (beruházás, felújítás,
útfenntartás, csapadékvíz-elvezetés).
Vízjogi, növényvédelmi kérdések
Viskiné Ács Erzsébet
Tel: 06-24-523-344, e-mail:
viskine.erzsebet@rackeve.hu
Ügyfajták: kutak engedélyezési eljárása, köztisztasági ügyek,
növényvédelmi ügyek.
Építészeti ügyek
Karaba Tamás főépítész
Tel.: +3630-848-2354, e-mail:
foepitesz@rackeve.hu

Ügyfajták: városkép, övezeti besorolás, remdezési terv, műemlékvédelem, beépíthetőség stb.
Környezetvédelmi ügyek
Koller Péter
Tel: 06-24-523-324, email:
koller.peter@rackeve.hu
Ügyfajták: fakivágás, hulladékgazdálkodás, felszíni vagy felszín
alatti vízvédelem útvonalengedély, útüzemeltetés, zaj- és rezgésvédelem stb.
Közterület Felügyelet
Cseh Fruzsina, Lőrincz István
Tel: 06-24-523-340, e-mail:
kozteruletfelugyelo@rackeve.hu
Ügyfajták: minden, ami a közterületeinket érinti.

Parkolás
RÁVÜSZ Kft.
Tel: 06-24-519-125
e-mail: ravusz@rackeve.hu
Ügyfajták: parkolási kedvezmények, parkolási bírságolás.

Piac felügyelet
RÁVÜSZ Kft.
Tel.: 06-24-519-125
e-mail: ravusz@rackeve.hu
Ügyfajták: piachely váltás, piaci házirend, piaccal kapcsolatos
információk.

Városüzemeltetés,
Vadkacsa
Szabadstrand
RÁVÜSZ Kft.
06-24-519-125
email: ravusz@rackeve.hu
Ügyfajták: minden olyan észrevétel, mely nem közszolgáltatótérint és nem a Műszaki Osztályhoz tartozik.
Vadkacsa Szabadstrandon sátorozás, kenu-SUP kölcsönzés
+3670-610-8783
telefonszámon.
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Sütő-főző sarok

Húsvéti gondolatok
„Húsvét-húsvét! a kábult emberek
harsogva mennek templomi zászlókkal
tüzes-piros nagyszombat alkonyán.
Templomokból kibúg az orgona.
A világ ujjong, kongnak a harangok
és körmenetre siet az anyám!”
Az elmúlt év húsvét tájékán nem gondoltuk,
hogy ez a húsvétunk még nehezebb lesz, mint a
tavalyi. Nehéz időket élünk, és reménykedünk,
hogy nem lesz még nehezebb. Szomorú a szívünk amikor olvassuk, halljuk, hogy ez az ismerősünk is elment, az a barátunk is kórházban
van, nem merünk kimenni az utcára, félünk és
féltünk. Féltjük fiataljainkat, mert őket sem kíméli a betegség. Nem találkozhatunk gyermekeinkkel, unokáinkkal, csak aggódni, és imádkozni
tudunk értük. Pedig nagyon reméltük, hogy talán ebben az évben... Szomorú, magányos lesz a
húsvétunk, és igaz, ami igaz, egy-két embernek
főzni nem nagyon lehet, és nincs is kedvünk
hozzá. De én mégis az tanácsolom, ne hagyjuk el
magunkat, ne essünk depresszióba, próbáljunk
meg ünnepelni, amennyire lehet. Idézzük fel a
régi szép húsvétokat, gyermekkori emlékeinket.
Ezt teszem most én is. Gondolatban elmegyek
haza, szülőfalumba, Gyergyóalfaluba.
Kis falumban a húsvéti készülődés már nagyhéten elkezdődött. A takarításban, előkészületben, mi gyermekek is jócskán kivettük a részünket. Fuss ide, hozd ide, csináld ezt, csináld
azt, kaptuk az utasításokat szüleinktől. A böjtre
emlékszem, amelyet anyám nagyon szigorúan
tartott. Nagyhéten, csak egyszer evett egy nap,
húst egyáltalán nem. Ezen a héten pityóka, káposzta, bab, zöldségek, aszalt gyümölcs volt
a fő eledel. Mi, gyermekek ehettünk tejet, és
tojást. Zöld csütörtökön a „harangok elmentek
Rómába”, már nem hallatszott a kongásuk. Helyette kelepelő hang törte meg a falu csendjét.
Apám levágta a bárányt, nyulat, pulykát, mikor
mi volt. Anyám tyúkot, kacsát, libát kopasztott,
melyik évben mi volt. A kemencében megsütötte a kenyeret, kalácsot.
Nagypénteken délután elmentünk a templomba Jézuscsókolni. Ez egy különleges szokás
falumban, ami mai napig él. A kisoltár elé fektetik a keresztre feszített Jézust. Feltámadásig
székelyruhás fiatalemberek őrzik és időnként
váltják egymást. Fejüket csillogó sisak fedi.
Sorba állva, mint a katonák váltják egymást,
éjjel-nappal. Nagyszombaton sütünk-főzünk,
igyekszünk mindennel elkészülni, mert este kell
menni a feltámadásra. Anyám megfőzte a tárkonyos báránylevest, megsütötte a kókonyát,
süteményeket, egy nagy fazékban főtt a sonka,
füstölt kolbász, és egy kis lében a tojás. Megtöl-

tötte a bárányt, mi gyermekek megfestettük a
tojásokat. Este elmentünk a feltámadásra. A fiatalok gyönyörűen énekeltek, valamikor én is ott
voltam a kórusban. Együtt énekel, imádkozik
falu népe, hihetetlen hangulata, összetartó ereje
van. A mise végén zászlóval vonulnak ki a templomból, és rezesbanda kíséretében kerülik körbe
a templomot, énekelve, imádkozva.
Ezután mindenki siet haza, mert be kell pakolni a kókonyás kosarat, amit reggel elvisznek a
templomba megszenteltetni. Vasárnap kora
hajnalban ébredezik a falu, nyikorognak a kapuk, és székelyruhás legények, leányok, gyermekek viszik a kosarakat a templomba, áldást
kérni a mindennapira. A kosárban van mindenféle jó, bárány töltve, sonka, tojás, kókonya,
de nem feledkeznek meg a sóról sem. És persze
a férfiak kedvére egy kis pálinka és bor. Annyian
szoktak lenni az ételszentelésen, hogy mindenki nem is fér be a templomba. Azok kinn állnak
a templomkertben, és ha nincs szerencséjük az
időjárással, akkor bizony a hó, zúzmara is belepi őket. Miután a pap megszenteli az ételt, mindenki kapja a kosarát és siet haza, mert addigra
az otthonmaradottak – általában az öregek
– megterítették az ünnepi asztalt. Ők a nagymisére mennek! Jóízűen elfogyasztják a finom
reggelit, aminek olyan íze van, hogy semmivel
nem lehet összehasonlítani. Ezt az ízt keresem
mindig, mióta eljöttem otthonról, sajnos nem
találom a szülőföld ízét. De nem hagyom magam, próbálkozom minden évben. A nagymise
után elmennek határt kerülni, a hívek papjaik
vezetésével kimennek a határba, a kereszteknél
találkoznak a szomszéd falu népével, együtt
kérnek áldást erdőre, mezőre. Mindenki boldogan tér haza, hiszen „Krisztus feltámada mind ő
nagy kínjából. Ezért mi is örüljünk, Krisztus legyen
reményünk alleluja.”

Kókonya
Kelletik hozzá: 120 dkg finomliszt, 1 tojássárga,
fél liter tej, 5 dkg élesztő, 1 ek só, 2 ek cukor, 5
dkg olvasztott vaj.
Fél csipor tejben felfuttatom az élesztőt, és kovászt készítek. A lisztet megszitálom, közepibe
ütöm a tojásnak a sárgáját, sót, cukrot, a megkelt kovászt, és langyos tejjel elkezdem dagasztani. Ha kell még tej, öntök hozzá, ha liszt kell
azt teszek. A vége felé hozzádagasztom az olvadt
vajat. Addig dagasztom, míg szép, szálas tésztám lesz. Hagyom kelni duplájára. Ekkor kétfelé
osztom. Egyikből egy hármas fonású kalácsot
készítek, amelyet kerek formába teszek. A másik tésztát téglalap alakúra nyújtom a közepére
teszek a töltött bárány töltelékből megmaradt

Az ünnepi kókonya

FOTÓ: SZÁSZ VERONIKA

masszát. Két oldalán a tésztát két ujjnyi szélességben felcsíkozom, majd ráfonom a töltelékre.
Mindkét kalácsot megkenem felvert tojással,
kicsit hagyom még kelni, majd szép pirosra sütöm. Ezt a kókonyát esszük sonka mellé.

Bárányleves sőberlivel
A bárányfejet, nyakat, csontosabb részeket
odateszem főni. Lehabozom, sózom, majd pár
szem borsot szórok bele. Vajon megpárolok
1 hagymát, 2 murkot karikára vágva, 1 petrezselymet. Ha a húsok megpuhultak, kiszedem
leszedem a húst a csontokról. A levet rászűröm a párolt zöldségre. Egy tojásból egy marék
grízzel jó puha galuskátésztát keverek, majd
zsiradékon megsütöm, mint a palacsintát, és
kockákra vágom. A húsokat visszateszem a
levesbe, a gríz kockákkal együtt. Néhány perc
fövés után tejfeles habarással behabarom a
levest, és hozzáadok 1 kk apróra vágott ecetes
tárkonyt. Ha kell még, kis tárkonyecettel savanyítom. Két tojássárgáját két kanál tejfellel elsodrok, erre merem a forró levest.

Töltött bárány
Egy fél kis bárányt használom töltésre. A tüdejét,
máját, nyakhúsát, 2 fej hagymával megdinsztelem, adok hozzá 2 db áztatott zsemlét, egy jó
nagy csokor petrezselyem zöldjét, és mindezt
ledarálom, miután kihűlt. Hozzáütök egy tojást
nyersen, majd 3 főtt tojást kockára vágva. Fűszerezem sóval, borssal. Ezt a tölteléket töltöm a
bárány bordája, és a leválasztott bőr közé. Vastagabb cérnával bevarrom a nyílást. Kívül is megsózom borsozom, megkenem fagyos zsírral,
fokhagyma gerezdeket vágok rá, kis vizet öntök
alá, és mehet a lerbe, ill. kemencébe. Szép pirosra
sütöm, pityókasalátával kínálom.
Adjon a Jóisten áldott, egészségben gazdag
Húsvéti Ünnepet, vigyázzanak magukra!
Szász Veronika
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak, szomszédnak, osztálytársnak, ismerősnek, akik elkísérték szerető férjemet

Viski Gyula
(élt 66 évet)
utolsó útjára, sírjára koszorút, virágot hoztak, mély fájdalmunkban,
gyászunkban velünk voltak.
Viski Gyuláné és családja

AJÁNDÉK VARÁZS
ÉKSZERDOBOZOK, KERÁMIÁK, ÓRÁK, BOROS SZETTEK. MÓKÁS FELIRATÚ MASZKOK, KÉSZLETEK,
KÖTÉNYEK, LED-ES KÉPEK, FOTÓKERETEK STB.
CÍM: 2300 RÁCKEVE SZENT ISTVÁN TÉR 7.
(A SZAKORVOSI RENDELŐVEL SZEMBEN)
FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ ÁRUVÁLASZTÉKKAL
SZERETTETEL VÁROK MINDEN
KEDVES VÁSÁRLÓT!
NYITVATARTÁS: KEDD-PÉNTEK 9.00 -17.00
SZOMBAT 9.00- 13.00
VASÁRNAP ÉS HÉTFŐN ZÁRVA

Lapzárta
A Ráckevei Újság
2021. MÁJUSI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2021. április 19., 12.00 óra.
Kérem a lapzárta
pontos betartását!
A kéziratok elfogadása nem
jelenti azok feltétlen megjelentetését! A hirdetések valódiságáért felelősséget nem
vállalunk!

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