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Bemutatkozik az új
ráckevei rendőrkapitány
November óta új rendőrkapitány áll a Ráckevei Rendőrkapitányság élén Dr. Turi-Kovács Áron Péter r. alezredes személyében,
aki kedvesen fogadott irodájában és készségesen válaszolt minden kérdésemre,
hogy az újság hasábjain is bemutathassam
a ráckeveieknek. A beszélgetés során nem
csak egy szakmailag hiteles és megfontolt
rendőrkapitányt ismerhettem meg, hanem
egy sokoldalú, kitartó és nagy teherbírású
fiatalembert is, aki az élet minden területén kiválóan helytáll.
Az interjút a 12-13. oldalon közüljük
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Csendháborítás II.
Tájékoztató a rendőrség eljárásáról
Beköszöntött a nyári szezon Ráckeve város
életében is, ilyenkor megszaporodnak a
csendháborítással kapcsolatos bejelentések mind a rendőrség, mind a polgármesteri hivatal esetében.
A módosult jogszabályok alapján a szabálysértési eljárást a lakhely szerinti rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya
folytatja le.
A csendháborítás szabálysértés tényállását, csakis lakott területen, az ott levő
épületben, vagy az ahhoz tartozó telken,
tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen
lehet elkövetni, továbbá alkalmas legyen
arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket
zavarja.
Lényeges eleme a tényállásnak továbbá, hogy a zajkeltés bármely formájában
és bármely időszakban el lehet a cselekményt követni, viszont azt csakis indokolatlanul okozva lehet elkövetni. Pl. egy
lakásfelújítás során az azzal járó munkavégzés során elkövetett zajkeltés nem tartozik az indokolatlan kategóriába, mivel
enélkül nem hajthatóak végre a felújítási
munkálatok.
A jogalkotó nem tesz különbséget a pihenéshez és a szórakozáshoz való alapjogok
között, egyiket sem sorolja a másik alá vagy

fölé, így ezek összeütközése során keletkeznek jellemzően a bejelentések, melyekre a
rendőrség reagál.

A rendőrségi eljárás
A rendőr a 112-es segélyhívás során a
megyei Tevékenység Irányítási Központ
ügyeletesének küldésére vonul ki a bejelentett címre, ahol először tájékozódik a
tapasztalatokról, majd elkezdi az adatgyűjtést.
Ezen tevékenység során elemzi a tapasztaltakat, meggyőződik arról, hogy valóban
fennáll-e a zajkeltő tevékenység, zavaró-e
a mások nyugalmára. Ez egy teljesen szubjektív megítélésű dolog, nem alkalmaz
semmilyen zajmérő műszert stb., mindig
az adott szituációt vizsgálva hoz döntést a
kérdésben.
Pl. egy vasúti sínek melletti ingatlannál,
hétköznap a csúcsforgalomban teljesen
más viszonyokat tapasztal, mint az esti-éjszakai órákban az üdülőterületen, vízfelület
mellett, ahol egy átlagos hangerejű beszélgetés is messzebbre elhallatszik.
Ezt követően felveszi a kapcsolatot a bejelentővel és a zajkeltést okozó személlyel/
személyekkel, akiket figyelmeztet a tevékenység abbahagyására, a zajkeltés csökkentésére vagy megszüntetésére.

Továbbá kilátásba helyezi, hogy amenynyiben nem hajtják végre fentieket, úgy
súlyosabb szankciót fog a következőkben
alkalmazni.
Ez a súlyosabb szankció a helyszínbírság
kiszabása, mely 5-50e Ft között terjedhet,
vagy szabálysértési feljelentés készítése,
mely magasabb összegű bírságot von maga
után.
Amennyiben továbbra sem hagynak fel a
cselekménnyel, akkor szabálysértés folytatása miatt előállíthatja a rendőr a zajkeltő
tevékenységet okozó személyt a kapitányságra.
A Rendőrség tapasztalata az, hogy jellemzően a figyelmeztetés stádiumában megreked a cselekmény, a rendőri intézkedésre
felhagynak a cselekménnyel, csökkentik a
hangerőt stb. az intézkedés alá vont személyek. Az esetek 90-95%-ában így végződnek
ezek az intézkedések.
A jegyzőnek fentiek alapján nincs eljárási jogköre a csendháborítás szabálysértés
elkövetőivel szemben. A vendéglátó üzletek nyilvántartásával kapcsolatos jegyzői
eljárás és szankciók alkalmazásának lehetőségeiről az újság előző számában adtunk
tájékoztatást.
dr. Jambrik Anna
jegyző

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
Polgármester ügyfélfogadási rendje:
minden hónap páros hét szerda: 8.00 órától
12.00 óráig
Jegyző ügyfélfogadási rendje:
minden hónap páratlan hét 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
Városi főépítész ügyfélfogadási rendje:
minden szerdán telefonos bejelentkezés alapján

• 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 hivatal folyosóin található üvegfal
igénybevételével.
• Várakozásnál kérjük a minimum 1,5 m
távolság betartását (lépcsőházban kijelölt szakaszokon).
• A beadványok benyújtására továbbra
is lehetőségként szolgál a postai küldemény vagy elektronikus ügyintézés lehetősége, illetve személyesen a polgármesteri hivatal főbejáratánál elhelyezett
„postaláda” használata.

Elérhetőségeink a következőek:
Telefonos és e-mail elérhetőség:
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 és a
pandémiás ajánlásokat mindannyiunk érdekében szíveskedjenek betartani!
dr. Jambrik Anna
jegyző
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Közlemény árverés meghirdetésére
Szent Vendel utcai ingatlanok
Ráckeve Város Önkormányzata nyilvános árverés útján értékesítésre meghirdeti
a Ráckeve belterület 2164/1-7, 2164/9-14,
2164/16-19 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű 1/1 arányú tulajdonában álló ingatlanokat. Az ingatlanok a Szent Vendel
utcában találhatók, egyben kerülnek értékesítésre, azokra külön-külön ajánlatot tenni nem lehet.
Az ingatlanok kikiáltási ára:
összesen: 45 millió forint
Az árverés időpontja:
2021. szeptember 9. (csütörtök) 10:00 óra

Az árverés helyszíne:
Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácsterme 2300 Ráckeve, Szent István
tér 4.
Licitküszöb: 500.000.- Ft
A jelentkező árverezőnek az árverés napját
megelőzően legalább 2 nappal a kikiáltási
ár 10%-ának megfelelő összegű ajánlati biztosítékot (árverési előleget) kell befizetnie
az önkormányzat OTP Bank-nál vezetett
11742070-15393238 számú számlájára. A
befizetés teljesítésének a jóváírás napja mi-

nősül. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni az – árverési előleg kifejezést, a teljes
nevet, valamint a „2164 hrsz.” megnevezést.
Az árverési felhívás elérhető az önkormányzat hirdetőtábláján és a www.rackeve.hu oldalon.
Az árveréssel kapcsolatban érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 06/24-523-345, 344 vagy muszak@
rackeve.hu.
Ráckeve Város Önkormányzata

Eladó önkormányzati ingatlan
Öreghegy 9. szám
Ráckeve Város Önkormányzata értékesíti a
Ráckeve, Öreghegy 9. szám alatti, 0313/25
hrsz-ú, „kivett tanya” megnevezésű ingatlant. Területe 3015 m2, értékesítési ár:
4.000.000 forint.
Az ingatlan a település központjától 3,5 km
távolságra található. Megközelíteni a Sillin-

gi útról lehet, közvetlenül földútról érhető
el. Az ingatlan kerítéssel nem körbekerített,
egyenetlen felszínű, cserjés felületű, rajta 2
felépítmény található. A nagyobbik épület
40 m2-es régi vályog parasztház. Felújítandó, szerkezetileg ép.
Helyiségei étkező-előtér és szoba. Az ingatlan közműbekötéssel nem rendelkezik,

az elektromos hálózat kb. 200 méterre található.
Az értékesítéssel kapcsolatban érdeklődni
lehet a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 06/24-523-345, 344 vagy muszak@
rackeve.hu.
Ráckeve Város Ökormányzata

Tűzgyújtási tilalom
Országos tiltás van érvényben
A csapadékmentes időjárás és az év első hőhulláma kiszárította az erdők avar rétegét és
jelentősen nőtt a koronatüzek kialakulásának
kockázata is, így országszerte fokozott tűzveszély alakult ki az erdőkben. Ezért június
24-től életbe lépett az országos tűzgyújtási
tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét,
hogy legyenek fokozottan körültekintőek,
Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99
százalékát emberi mulasztás okozza.
A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200
méteres körzetében, a kijelölt, kiépített tűzrakóhelyeken is.
Kérjük, sehol ne dobjanak el cigaretta csikket, használják a hamutartót. Az eloltott-

Erdőtűz

Fotó: XFOREST

nak vélt cigaretta csikkek apró égő zsarátnokai sok erdő pusztulásáért felelősek.
A Nébih felhívja a lakosság figyelmét, hogy a
tűzgyújtási tilalom alá eső területeken kiemelten fontos a korlátozó előírások betartása.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.
erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu
honlapon elhelyezett térkép segítségével

tájékozódhatnak az érdeklődők. A térkép
minden nap 0 óra 1 perckor automatikusan
frissül, így minden esetben az adott napon
érvényes tűzgyújtási tilalmakat mutatja. A
„napi összefoglalók” mellett egy interaktív
tűzgyújtási tilalom térkép is az érdeklődők
rendelkezésére áll, amelynek segítségével
pontosan be tudják azonosítani a lakóhelyük környékén található erdőterületeket.
Több ezer tonna erdei biomassza gyulladhat
meg, környezetünk zöld területei válhatnak
fekete, kormos fatörzsekké és fehér hamuvá.
Csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel,
több hetes tűzoltást és évtizedes helyreállítást előzhetünk meg.
Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Hírek, események, fejlesztések
Ráckeve Város Önkormányzatának tájékoztatása
Júliusban ismét számos fejlesztésről, civil
összefogásról, örömteli eseményről olvashattak városunk facebook oldalán, amelyekről most így csokorba szedve számolunk be újságunk hasábjain is:

1350 tonna illegális
hulladék Ráckevéről
A 2020/TMOP/0067 nyertes pályázati
projekt keretében 83.120.000,- forintot
nyert el városunk, mely összegből több
mint 1.350.000 kg hulladéktól sikerült a
volt Homokbánya területét megszabadítani. A megvalósítás nemcsak a „szemét”
kitakarítására terjedt ki, hanem sorompók és kamerarendszerek telepítésére is.
Átlagosan egy fő egy év alatt 365 kg szemetet termel, azaz közel 3700 személy
éves szemétmennyiségét tűnt el zöld
környezetünkből, vagyis Ráckeve közel
egyharmad lakossága által termelt szemét egy évre eső mennyisége került öszszetakarításra.
Remélhető, hogy a sorompók által biztosított területek lezárásával és a mellé társított kamerás megfigyelő rendszerekkel
sikerül a jövőben megszüntetni a szándékos hulladék elhagyásokat.
Köszönet Magyarország Kormányának,
az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, valamint az IFKA Iparfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft.-nek a támogatás
megítélését.
Az önkormányzat és a város vezetése kéri
Önöket, amennyiben illegális hulladék lerakását vagy szemetelőt látnak, a Rendőrségnek azonnal jelezzék!

40 millió forint
járdaépítésre
Tovább szépülhet Ráckeve, miután az
önkormányzat újabb pályázata nyert
július elején. A maximális, 40 millió
forintos támogatáshoz a Belügyminisztérium Az Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása 2021 című
kiírásának keretében jutott a város. Az
összeget az Eötvös utca régi járdájának
felújítására kívánja a város fordítani,
kiegészítve további önkormányzati forrással.

Mint ismert, az Eötvös utca művelődési központ felé eső oldalát tavaly sikerült
korszerűsíteni, így a mostani munkálatokkal mindkét oldal esztétikus küllemet kap.
Az úttest várhatóan a következő évben újul
meg.
Ráckeve Város Önkormányzata nevében köszönjük Pánczél Károly képviselő úr támogatását.

a Budapest Fejlesztési Központ koordinációjával zajló tervezés 2020-ban megkezdődött. A H6-os ráckevei hévvonalon
modern, akadálymentesített megállókat,
felújított vasúti pályát terveznek, a sebességkorlátozások megszüntetésével, az
állomások környezetének rendezésével.
A ráckevei hévvonal Ráckevétől Tökölig
– Szigetcsép állomás kivételével – egyvágányú, Budapesttől Tökölig kétvágányú,

Hulladékhegyek csúfítják el városunk határait

Fotó: FACEBOOK

Lakossági fórumot
tartottak a ráckevei HÉV
fejlesztéséről
A Budapest Fejlesztési Központ június 23-án online lakossági fórum keretében mutatta be a H6-os ráckevei hév
fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket,
ezen belül a Szigethalomtól Ráckevéig
tartó szakasz megállóira vonatkozó terveket. Az eseményről készült felvétel az
m5metro.hu/rackeveforum oldalon elérhető mindazok számára, akik nem tudtak
részt venni a fórumon.
A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiában lefektetett alapelvek mentén,
az egységes és magas színvonalú városi-elővárosi kötöttpályás közlekedés
megteremtése érdekében a jövőben megújulnak a szentendrei, csepeli és ráckevei
hévvonalak. A Kormány döntése alapján

ez alól csak Ráckevei-Soroksári Duna-ág
(RSD) fölötti híd kivétel, amely szintén
egyvágányú. A projekt során az RSD fölötti híd várhatóan kétvágányú kiépítéssel
átépül. A Ráckeve–Tököl szakasz jelentős
része kétvágányú pályaként épül át Szigetcsép és Szigetszentmárton-Szigetújfalu
között.
A jelenlegi megállóhely-kiosztást felülvizsgálják, tekintve, hogy a hévvonalak
fejlődése egyáltalán nem követte le az
egyes települések fejlődését, több megállóhely jelenlegi pozíciója nem optimális.
Valamennyi megállóhely esetében komplex szemléletű tervezés történik, azaz
egységes arculatú megállóhelyek, komfortos peronberendezések, peronlefedések, valós idejű utastájékoztatás megvalósítása mellett a P+R, B+R, kapcsolódó
úthálózat és ráhordó autóbusz hálózat
tervezése is megvalósul. Ráckevén a vég-
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István (Feti Kft.) és Csömöri János (Csöme
Kft.) támogatta anyaggal és eszközzel, Petre
Béla pedig szervezőként és ellátással.
Ráckeve Város Önkormányzata nevében
köszönjük mindannyiuk munkáját és segítségét.

Összefogással szépült meg
a körforgalom
Tisztelettel megköszönjük Ráckeve Város
Önkormányzata nevében azt a példaértékű lakossági összefogást és segítséget,
mely által az utcakép és környezetünk a
Kálvin térnél lévő zöld sziget tekintetében megújulhatott! És külön öröm számunkra, hogy Bak Zsuzsanna, Ács Mesi és
Kiss László ezt a csodás kis zöld szigetet
örökbe is fogadták! Hálásan köszönjük!
Tortával köszöntötték a kitűnő tanulókat
állomás utasperonjait körülbelül 400
méterrel délebbre helyezik a városközponthoz közelebb.
Fontos, hogy a tervezés során a megállóhelyek használóinak, a környezetükben
élőknek az igényei és elvárásai is érvényesüljenek. Ezért a BFK kérdőíves felmérést
indított a bemutatott tervekkel kapcsolatban.

Fotó: FACEBOOK

Megújult a székelykapu
Július közepén felújításra került a Szent István téren néhány éve felállított székelykapu, amely a magyarság összetartozását és

Dolgoznak a gólyák!
Nagy örömünkre szolgál, hogy az első félévben 59 újszülött született Ráckevén.
Folytatva a hagyományt minden újszülött
10000 forint készpénz ajándékot kap Ráckeve Város Önkormányzatától. Köszönjük

Ötöstorta a kitűnőknek
Szép szokást elevenített fel Ráckeve Város Önkormányzata egy év kihagyás
után, amit a Covid okozott. Régi hagyomány a településen, hogy tanév végén a
polgármester annyi szeletes tortát süttet, ahány kitűnő tanuló végez a két általános iskolában és a gimnázium 7-8.
osztályában.
Idén a torta 217 szeletből állt, s bár nem
minden gyermek jött el a Ráckevei Árpád
Fejedelem Általános Iskola udvarában
rendezett ünnepélyre, a süti elfogyott,
mivel a gyermeküket kísérő szülők is
kaptak belőle.
A megjelenteket Vereckei Zoltán polgármester köszöntötte, aki – többek között
– arról beszélt: „A boldogság egyik titka a
kiválóság. Ha valaki kiemelkedő valamely
területen, legyen az tanulás, sport, szakma, tudomány, művészet, az sikerélményt
okoz. S ha valaki sikeres, az örömmel tölti
el ” – ezért azt kívánta a diákoknak, hogy
őrizzék meg igényüket egész életükben a
kiemelkedő teljesítmény elérésére.

Felújítás alatt a székelykapu
testvértelepülési kapcsolatainkat is jelképező szimbólum Ráckevén. A munkálatokat
a gyergyócsomafalvi Jánosi-Borsos Attila,
a székelykapu készítője, valamint Csata
Ernő végezte Balázs Árpád és Szász József
segítségével. A kezdeményezést Holdonner

Fotó: FACEBOOK
a Védőnői Szolgálat munkatársainak, hogy
beszámolójukkal segítik munkánkat.
A szülőknek szívből gratulálunk!
Forrás: Ráckeve Város Facebook oldala
Összeállította: Jáki Réka
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30 éves Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete
Ünnepeltek az egészségügyi dolgozók a Semmelweis napon
A magyar egészségügy napja 1992 óta, minden
év július 1-je Magyarországon. 1818-ban ezen
a napon Budán született Semmelweis Ignác
magyar orvos, az „anyák megmentője”, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz
leküzdésében.
Idén ez a nap egybeesett a Ráckevei Szakorvosi Rendelőintézet 30. jubileumi ünnepségével, amelyet az Aqua Land Termál- és Élményfürdőben rendeztek meg ünnepélyes
keretek között.
Az eseményt Vereckei Zoltán polgármester
nyitotta meg köszöntő szavaival, majd Dr.
Végh László főigazgató kezdett bele ünnepi
beszédébe:
„Az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a
jövendő között. És hogy ennek a hídnak a pilléreibe beleépítsek mindent, amit a múltból a
jövendőbe átvinni érdemes.”
A főigazgató úr hangsúlyozta, hogy mindannyiunk dolga a hídépítés és mennyire

megalapítását, a körülményeket, amelyek
arra késztették Ráckeve vezetését az 1980as évek végén, hogy a kisváros anyagi erejéhez képest, nagy erőfeszítést igénylő beruházással egy korszerű középületet építsen,
azzal a céllal, hogy önálló Szakorvosi Rendelőintézetnek adjon otthont, elkötelezve
magát a lakosság jobb egészségügyi ellátásnak biztosítására.
„Az Intézet közel kétéves építő munka, közel
100 milliós beruházást megkoronázó avató
ünnepsége 1991. augusztus 2-án volt – idézte
fel Dr. Végh László. E megnyitóval az új Szakorvosi Rendelőintézet szélesre nyitotta kapuit a
város és a környező települések lakossága előtt,
biztosítva a kor elvárásainak megfelelő szintű
szakorvosi ellátást. A következő feladat már
az új intézmény megfelelő tartalommal való
megtöltése, a lakosság kiszolgálásának megszervezése lett. Ezt a feladatot vállalta magára
az Intézet akkori vezetése Szanyó László doktor
irányításával.

A rendelőintézet vezetői felvágják az ünnepi tortát
fontos „hogy mit tartunk fontosnak az eltűnt
időkből, minek van számunkra olyan üzenete,
amely megérint, gazdagít, bölcsebbé és előrelátóbbá tesz. És függ attól is, hogy mennyire
hiszünk elődeink munkájában, magunkban és
mennyire bízunk az elérni vágyott jövőben.”
Ezután a főigazgató úr visszatekintett az
elmúlt 30 évre, felidézte a rendelőintézet

FOTÓ: SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET

A megnyitó rangját nem csak a magas rangú
vendégek és a bensőséges ünnepély emelte,
hanem az a tény is, hogy egy kis város, János
vitéz városa milyen nagy áldozatot hozott
polgáraiért, és az egészségügyben dolgozókért.
Az avató ünnepség díszvendége, dr. Kelemen András államtitkár találóan, szim-

patikusan emelte ki beszédében: „nem
„átadja” amit a jó szándékú helyi erőfeszítés
létrehozott, hanem megköszöni és felavatja!
Az új intézménnyel 36 ezer állandó lakos,
Ráckeve és a környező települések lakossága,
a jelentős számú üdülő vendég, és a háziorvosok jutottak jól elérhető járóbeteg szakellátáshoz, diagnosztikus és terápiás segítséghez.
Induláskor 17 szakmában közel 70 fő dolgozóval tudtunk segítséget nyújtani, melyet
napjainkra 25 szakmára tudtuk bővíteni.”
Dr. Végh László nyomatékosította, hogy az
elődök munkáját szem előtt tartva a jelenlegi vezetés is igyekszik folyamatosan az
ellátások színes palettáját még színesebbé
tenni, és a színvonalát emelni: „Az Intézet szakdolgozói magas szintű felkészültséget
igénylő, felelősségteljes feladatot látnak el a
kezdetek óta. Munkájuk sikere megköveteli a
koncentráltságot, a kiegyensúlyozott lelkiállapotot, az optimista világszemléletet és a jó kedélyt.
Ha vannak sikereink, akkor azoknak az a titka,
hogy sokat dolgozunk. Tudjuk, hogy feladatunk
a közszolgálat, s bízunk abban, hogy hozzájárulunk tevékenységünkkel a helyi és térségbeli
lakosság elvárható színvonalú, emberközpontú
egészségügyi ellátásához.”
A főigazgató úr elismerését fejezte ki a
Rendelőintézet és REGESZ összes dolgozója felé az elmúlt, embert próbáló
időszakban tanúsított, a korábbi dolgos
mindennapokat is felülmúló áldozatos
munkájukért.
Majd az intézmény nevében egy-egy emléklapot nyújtott át azoknak a munkatársaknak, akik már a Rendelőintézet nyitása
óta itt dolgoznak: Brezina Tibornénak,
Méri Katalinnak, Radasin Olgának, Molnárné Punyi Erikának, Tóth Juliannának
és Viski Józsefnének.
A jubiláló munkatársakon kívül Brezina
Tiborné intézeti vezető asszisztens főigazgatói és Ila Sándor karbantartó intézményvezetői dicséretben részesültek.
Ezután Bohák Katalin a REGESZ intézményvezetője köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve a magyar egészségügy legfontosabb ünnepnapjának jelentőségét
az egészségügyi dolgozók életében, akik
nap mint nap gyakorolják hivatásukat
ezekben a különösen nehéz időkben. Felidézte Semmelweis Ignácot, aki „korát
megelőzve ismerte fel a kézmosás jelentőségét, és talán maga sem gondolta volna,
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A jubileumi emléklap a 30 éve itt dolgozó munkatársaknak
hogy több mint 200 évvel a születése után
az egész világ arról beszél, hogy az alapos
kézmosás az egyik leghatékonyabb fegyver a
fertőzések, betegségek megelőzésében. Gondolatai, eszméi időtállósága, felfedezése az
új koronavírus-járvány idején szerte a világon kiemelkedő figyelmet kapott.”
Az intézményvezető asszony szerint a
világjárvány kirobbanása sok érdekes
kérdést és gondolatot vetett fel: „Eddig
nem tapasztaltuk meg, hogy egyik pillanatról a másikra hogyan változhat meg az
életünk, hogyan kell minden területen egyik
napról a másikra a korábbihoz, semmihez
sem hasonlító életformát kialakítanunk.
Szembesülnünk kellett azzal, hogy a legkisebb a legnagyobb mértékben változtatta
meg az életünket. A pozitív negatív felhangot kapott, a szeretet a távolságtartásban
nyilvánult meg, a mosoly elveszett a maszk
mögött.”
Majd hangsúlyozta az ünnep jelentőségét,
hiszen „minden ünnepnek az a célja és értelme, hogy a hétköznapok történéseit egy rövid
időre megállítsuk és alkalmat teremtsünk az
értékelésre, az előre tekintésre, és az erőgyűjtésre. Ha megállunk egy pillanatra, azt láthatjuk,
hogy egészségügyi dolgozók nélkül szinte elképzelhetetlen az életünk, születéstől az elmúlásig
kísérnek minket. Ez szolgálat, szolgálat, ami
nem könnyű feladat.”
Kitért arra is, hogy bár az ünnep hangulata nem engedi meg, hogy az egészségügyi ellátást és munkavállalókat egyaránt
érintő nehézségekről, belső feszültségekről, vagy közösen megoldásra váró feladatokról essen szó, de köztudott, hogy
az egészségügyi és egészségügyben dolgozók többsége túlterhelt, kevés megbecsülést kapnak, s ebből adódóan a kiégés
állapotához közelítenek. „Több megbecsü-

FOTÓ: SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET

lésre, a „fehér köpeny” társadalmi elismerésére van szükség lelki és anyagi értelemben
is.”
Az intézményvezető nem akarta részletezni az intézmény anyagi nehézségeit, az
elmúlt időszakok problémáit, de megemlítette a számtalan új törvényt, rendeletet, utasítást, eljárásrendet, amelyeknek
szinte naponta meg kellett felelniük, hiszen azonnali intézkedéseket igényeltek.
„Annak ellenére, hogy az elmúlt évben minden szakrendelésünk üres orvosi álláshelyét
betöltöttük, a megváltozott finanszírozással
bevételeink jelentős mértékben csökkentek,
ezért a költségvetésünket újra kellett terveznünk, a szolid beruházási terveinket az idén
is el kell halasztanunk” – hangsúlyozta Bohák Katalin.
Felidézte a foglalkoztatás terén történt hatalmas változást: „A közalkalmazotti jogviszonyt felváltotta az egészségügyi szolgálati
jogviszony és megváltoztak a munkavégzés
egyéb feltételei is, magával hozva az orvosok,
szakdolgozók és egészségügyben dolgozók központi, egyenlőtlen bérrendezését. Ennek ellenére egyetlen dolgozónk sem hagyta el az egészségügyi pályát.”
Megemlítette az egészségügyi anyagok
és eszközök piacán a kínálati piacot felváltó hiánykereskedelmet, amely jelentős
áremelkedést és költségnövekedést hozott;
az elektronikus tér használata miatti nem
tervezett informatikai fejlesztéseket; a védőnői szolgálat 1 nap alatt történt átszervezését is.
Az intézményvezető elismerését fejezte
ki mindenkinek, aki a betegek ellátása
érdekében részt vett ebben a szokatlan,
embert próbáló feladatban, hiszen: „közel másfél év rendkívüli helyzete – amely
még nem ért véget és nem tudjuk mi áll még
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előttünk – rendkívüli megoldásokat és áldozatos munkát kívánt tőlünk. Elmondhatom,
hogy a Rendelőintézet közössége sikeresen
megoldotta a feladatot. Tudatos járvány elleni védekezés, az előírások, rendeletek szigorú betartása, a fegyelmezett munkavégzés
úgy hiszem túlmutat a szerencsefaktoron.”
Bohák Katalin a REGESZ vezetője köszönetet mondott munkájukért „nem csak az
orvosoknak, asszisztenseknek, védőnőknek,
fogorvosoknak, akik nap mint nap ellátták a
betegeket, hanem azoknak a külső szem által „láthatatlan” munkatársaimnak is, akik
a háttérben, a napi munkavégzés feltételeit
biztosították, akik az egészségügyi ellátásban
– az orvosok és a szakdolgozók mellett – a harmadik pillérét alkotják, akik munkája nélkül
nem lenne teljes az egészségügy. Ők a pénzügyi, munkaügyi, informatikai területeken
dolgozók, az anyagbeszerzők, karbantartók,
takarítók, műszaki dolgozók.”
Végül Bohák Katalin intézményvezető
megköszönte az intézmény fenntartójának Ráckeve Város Önkormányzatának, az
anyagi támogatást nyújtó vállalkozásoknak és a nevük elhallgatását kérő magánszemélyeknek és a házigazdaként helyet
biztosító Aqua Land Termál- és Élményfürdő és szállodának a támogatását, hogy
lehetővé tették az ünnephez méltó rendezvény megtartását.
„Legyünk hálásak azért a kegyelemért, hogy
ilyen magasztos hivatást gyakorolhatunk:
minden nap nyújthatunk valamit embertársainknak, akiknek gyógyulásából, fájdalmuk
enyhüléséből újra és újra erőt meríthetünk
mindennapi munkánk során!” – mondta el
végszóként megrendítő gondolatait Bohák
Katalin.
Ezután már a kötetlen és a jókedvű ünneplés vette kezdetét, amelyről a rendezvény sztárvendége Aranyosi Péter
Karinthy-gyűrűs magyar humorista gondoskodott, aki támogatóként vett részt a
rendezvényen.
A családias hangulathoz a zenét a rendelőintézet munkatársa Ispánné Kiss-Fodor
Anna és zenekara biztosította.
Valóban méltó és a résztvevők számára kivételes volt ez a Semmelweis nap, amely
a ráckevei polgárok számára is fontos jubileumról emlékezett meg, hiszen mindannyian, akik itt élünk igénybe vesszük a
rendelőintézet orvosainak, asszisztenseinek és munkatársainak gyógyító, segítő
munkáját!
Köszönet ezért Mindannyiuknak, sok erőt
és jó egészséget kívánunk számukra is!
Jáki Réka
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Az Év Boltja....
Büszkék vagyunk a ráckevei drogériánkra
A Store Insider magazin
kiadója immáron hetedik
alkalommal hirdette meg
„Az Év Boltja” pályázatot. A
versenyre 73 nevezés érkezett, melyeket a szakmai
zsűri mellett a vásárlók is értékelhettek. A döntés alapján
2021-ben a drogéria kategória nyertese a dm Magyarország ráckevei üzlete lett!
A megújult belső tér
Az üzletben az online és offline bevásárlási
formák látványosan találkoznak és kiegészítik egymást – nyújtott tájékoztatást Kanyó
Roland marketing és PR menedzser újságunknak. A dm innovatív megoldásokkal segíti,
hogy mindenki a saját igényeinek és kényelmi
szempontjainak megfelelően tudja elvégezni a bevásárlást. Kiszolgálja a hagyományos,
személyes tanácsadást igénylő vásárlókat,
miközben a technikai újítások révén a digitális megoldásokra fogékony közönségnek is
maximális vásárlói élményt nyújt.

A vásárlók egy új fejlesztésnek köszönhetően az üzletben kipróbálhatják az ún. self
scanning szolgáltatást: a snabble alkalmazás
segítségével saját maguk szkennelhetik be
a termékeket, amelyeket a vásárlás során
egyenesen a saját bevásárlótáskájukba pakolhatnak, majd a végén egy összesítő QRkód segítségével már csak a végösszeget
kell kifizetniük a kasszánál. Az érintkezésmentes és gyors vásárlási lehetőséggel a dm
a felgyorsult életritmusra és a járvány okozta igényekre is reagált.

A dm online shopjában rendelt termékek
nem csak futárral történő kiszállítással,
hanem személyesen az átvevőpontként
működő boltban is átvehetők. A pontos
dátumról előzetesen email-ben tájékoztatják a vásárlót, hogy mikor veheti át
a kiválasztott dm üzletben a csomagját.
Ezt az e-mailt kinyomtatott vagy digitális formában (mobil készülékén felmutatva) kell magával vinnie a csomag
átvételekor.
Természetesen emellett továbbra is a személyes tanácsadás és emberközpontú kiszolgálás is jellemzi az üzletet, az eladók
felkészülten várják a termékekkel vagy a
szolgáltatásokkal kapcsolatos vásárlói kérdéseket, segítenek eligazodni a széles termékszortimentben.
Az üzlet 2020. május 5-én nyitotta meg kapuit – az új üzlethelyiségnek köszönhetően.
Tágas terek jellemzik a boltot, amelyet a
vásárlók is kedvelnek. Korábban is volt már
dm üzlet a településen, de a költözés után
már kétszer nagyobb területen tudják kiszolgálni a vásárlókat. A dmBio termékeknél és a babatermékeknél is keretes elem
hívja fel a figyelmet a szortimentekre, látványos dekor-parfümszekrénysor áll rendelkezésre, az üzletben új típusú kasszapultok
vannak elhelyezve.
A vásárlói kör nagyon vegyes, őket széles
termékpalettával és számos új szolgáltatással várja a dm, így a digitális megoldásokra nyitott vásárlók és a hagyományos
kiszolgálást kedvelők is megtalálják a

FOTÓ: DROGERIE MARKT
számításukat. A választékban minden
kategóriában megtalálhatók a legújabb
piaci trendet diktáló termékek, miközben a fenntartható termékek széles köre
is elérhető, a fenntarthatósági logóval
rendelkező termékeknél zöldre színezett árcímkével is segítik a vásárlókat a
tudatosabb döntések meghozatalában.
A cikkelemek száma 12 315, ebből élelmiszer 1686, vagyis a teljes kínálat 13,6
százaléka.
Az üzletben fotókidolgozásra is van lehetőség.
Lévén, hogy utcafrontos üzletről van szó,
rendelkezésre áll biciklitároló, valamint
a közelben számos parkolási lehetőség is
megtalálható.
Az üzletben hét kolléganő dolgozik: 1 fő
üzletvezető, aki 13 éve dolgozik a cégnél,
2 fő üzletvezető helyettes, 1 és fél éve
vannak a cégnél, 3 fő eladó-pénztáros,
ők 15, 5 és 6 éve vannak a dm-nél, továbbá 1 fő takarító tartozik a bolt személyi
állományához. A munkatársak elmondásai szerint az elsődleges cél, hogy a vásárlók mindig elégedetten távozzanak az
üzletből.
Az üzlet a helyi közösség aktív részeseként
évi adományozási keretét a környezetében
levő társadalmi ügyek támogatására ajánlja
fel, legutóbb egy helyi óvoda farsangját támogatták termékadománnyal.
Összeállította:
Jáki Réka
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21. századi installáció a múzeumban
Június 29-én üzembe helyeztük és a
látogatók is megtekinthették, kipróbálhatták a Patay László Városi Képtár
emeletén Patay László alkotásai között a
Szigetzugi Duna Napok eseménysorozatának részeként a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület működési
területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-333-17 kódszámú, Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület – Versenyképes
helyi turisztikai kínálat megteremtése pályázat Patay László turisztikai fókuszpont
kialakítása céljából a Leader projekt egyik
legkülönlegesebb elemét egy interaktív
térképet.
Az érintőképernyős 21. századi digitális eszköz felületén a látogatók virtuális
utazást tehetnek a Patay életmű helyszínein, barangolhatnak az országban
található murális alkotásai között, láthatják seccoit, festményeit, olvashatnak
életéről, díjairól, elismeréseiről. Ezzel a
Patay László Városi Képtár egy országos
„Patay zarándoklat” kiindulópontja, állomása lett.

A digitális térképpel ismerkednek a látogatók

FOTÓ: JÁKI RÉKA

Várjuk szeretettel az érdeklődőket, tekintsék meg, próbálják ki minél többen új,
korszerű kiállítási eszközünket, amellyel
gazdagabbá és interaktívabbá tettük Patay

László Munkácsy díjas festőművészünk
szellemi örökségét!
Jáki Réka igazgató
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Egy valódi közösségi fesztivál
Szigetzugi Duna Napok 2021
Harmadik alkalommal szerveztük meg idén a
Szigetzugi Duna Napokat június 27. és július
4. között. A kultúrára, örökségre, kreativitásra
alapozó, a helyben aktív szervezetek együttműködésével megvalósuló, a Dunához erős
szálakkal kapcsolódó fesztiválunkat ebben az
évben Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Ráckeve, Szigetbecse és Makád helyszíneken tartottuk. A települési önkormányzatok mellett
az Árpád Múzeum, a helyi civilek, valamint
a Közösségi Régészeti Egyesület és a Kortárs Építészeti Központ voltak fő segítőink.
Tavaly nagy tervekkel kezdtünk szervezni, de
a járványhelyzet miatt 2020 júliusának első
hétvégéjén csak egy szűkített programmal, de
a körülményekhez képest így is szép sikerrel
zártunk. Idei célunk az volt, hogy bővítsük
mind a résztvevő települések körét, mind a
programok palettáját.
A Monarchia Zeneművészeti Egyesület hathatós közreműködésének hála több koncert,
zenéhez kapcsolódó rendezvény is megjelenhetett kínálatunkban, amelyek rendkívül
sikeresek voltak. Szigetbecsén a települési önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat aktivitásának köszönhetően július
3-án egy önmagában is megálló változatos,
minőségi, a helyi és a nemzetiségi kultúrát felölelő program valósult meg. Szigetszentmárton és Makád újonnan csatlakozott a kezdeményezéshez, előbbi helyszínen a már említett

zenei programokon túl kiállítást és filmvetítést
is rendeztek. Ráckevén az Árpád Múzeum szervezett művészethez, kreativitáshoz kapcsolódóan családi napot a Patay László Városi Képtár
megújítását célzó LEADER pályázat keretében.
Szigetújfaluban, az Újfalusi-szigeten második
alkalommal rendeztük meg a Régészeti Közösségek Országos találkozóját. A programban
élményszonározás, fémkeresős foglalkozás
mellett kézműves és hagyományőrző bemutatók (külön köszönet illeti a ráckevei Fakó
Falvát), valamint napjaink „csúcs-projektjeihez”
kapcsolódó ismeretterjesztő előadások (köztük a muhi és a mohácsi csaták kutatásának
legújabb eredményeiről) várták a vendégeket.
Kovács Attiláa közreműködésével betekinthettünk a hagyományos aranymosás titkaiba,
a Double Ring Wings csapata pedig drónokat
hozott el közénk.

Információs kampányunkat a Facebookra
alapoztuk. Nem fizettünk elő kiemelt szolgáltatásra, csak a rendszer nyújtotta lehetőségeket használtuk. A statisztikai adatok
alapján, az elmúlt egy hónapban a Szigetzugi
Duna Napok oldalának elérése meghaladta
a 10.000-et. A látogatók 96,6%-a Magyarországról érkezett, közülük 40% budapesti, 15%
ráckevei, 19% a környező települések lakosa.
A korcsoportos bontásban a 25-34, a 35-44 és
a 45-54 éves korosztály egyformán kiemelkedően reprezentált, a nemek szerinti megosztásban a hölgyek száma magasabb. Az adatok
alapján egy regionális jelentőségű fesztivált
sikerült létrehozni, amelyen a felnőtt korosztály, illetve családok vettek részt.
Kitűzött célunkat teljesítettük: a Duna
Napok idén több helyszínen, színes palettával, változatos közösségekkel és közönséggel zajlott le. Jövőre célunk, hogy
korábban indított, aktívabb kampánnyal
több látogatót hozzunk a programokra.
Szeretnénk, ha legalább ennyi helyszínen
és továbbra is egy hetes időszakban lenne
a fesztivál. Máris megkezdtük a 2022. évi
Szigetzugi Duna Napok szervezését, várjuk
az együttdolgozni szándékozó szervezetek
jelentkezését!
Dr. Tóth János Attila régész
Árpád Múzeum

Jövőképek Ráckevéről
Rendhagyó időszaki kiállítás nyílt a Patay László Városi Képtárban
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Építészmérnöki Kara Urbanisztikai
tanszékének hallgatói által készített érdekes és
a jövőbe mutató tervekből nyílt június 29-én

A BME építészei tájékoztatják a jelenlévőket a
tervekről
FOTÓ: JÁKI RÉKA

kiállítás a Patay László Városi Képtárban az Árpád Múzeum közreműködésével. A jövőképek
Ráckevéről című kiállításra a Szigetzugi Duna
Napok fesztivál keretén belül került sor, s az elkészült anyagok az idén megindult Savoyai-kastély rekonstrukciójához és a HÉV-végállomás
tervezett átépítéséhez kötődően vizsgálják a
lehetséges városrészfejlesztési irányokat. Munkáikban a fiatal, kreatív építészhallgatók egy
jövőbeli Ráckevét mutatnak be, amelyek friss
gondolkodást tükröznek, s melyekből a megjelent építészek és szakemberek szerint mindenképpen lehet meríteni. Mint Vereckei Zoltán
polgármester megnyitójában elmondta: a két
nagy projekt, különösen a HÉV-vonal megújulása jelentős kihívások elé állíthatja Ráckevét az

elkövetkező években, hiszen a közlekedés felgyorsulása kitolja az agglomerációs határokat.
Ezzel kapcsolatban mielőbb okos és határozott
válaszokat és kritériumokat kell megfogalmazni, hogy a város ne elszenvedője (mint jó néhány
tőlünk északabbra fekvő településsel történt),
hanem irányítója maradjon a folyamatoknak.
Ezeknek a kereteknek a megfogalmazásában segíthetnek városunknak a BME tanárai, tanulói, a
szakemberek.
A kiállítás szeptemberig látogatható! Várjuk szeretettel az érdeklődőket!
Videó: https://youtu.be/Thie70aA_Po
Jáki Réka igazgató
Árpád Múzeum
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Kék fehérre hangolva
Kékfestő időszaki néprajzi kiállítás nyílt az Árpád Múzeumban
Július 8-án délután talán az idei nyár legforróbb napján, a Kevefeszt 21 Országos
Nemzetiségi Kulturális Fesztivál és Gasztronómiai Napok előestéjén megnyitottuk
néprajzi, viselet- és divattörténeti kékfestő
kiállításunkat az Árpád Múzeum időszakos termeiben.
A kiállítás a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetével közösen készült. Jáki
Réka etnográfus, az Árpád Múzeum igazgatója köszöntötte a megjelent vendégeket,
majd Dr. Király Katalin PhD. etnográfus,
az intézet igazgatója, a kiállítás kurátora mutatta be a tárlatot. Közreműködött
Csasztvan Zsuzsanna népdalénekes, a
Népművészet Ifjú Mestere, aki szlovák és
magyar népdalokat énekelt.
Az ünnepélyes megnyitót megtisztelte jelenlétével Dr. Horváth Endre az Országos Szlovák
Önkormányzat alelnöke, Nedeliczki Teréz a
Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete
Vanyarci Regionális Központjának vezetője,
Dr. Horváthné Körtvélyesi Ivett az Országos
Szlovák Önkormányzat közgyűlésének tagja
és Laluska Veronika az Országos Szlovák Önkormányzat kulturális referense.

Részlet a kékfestő ruhák széles tárházából
A kékfestés az emberiség szellemi kulturális örökségének részeként 2018-ban felkerült az UNESCO reprezentatív listájára.
A jelölést Magyarország, Szlovákia, Cseh-

A kiállítás ünnepélyes megnyitója
ország, Ausztria és Németország közösen
nyújtotta be. A reprezentatív listára való
felkerülés elengedhetetlen feltétele, hogy
ma is élő közösségi gyakorlatról legyen
szó. Így például Szlovénia, Lengyelország
vagy Hollandia hiába rendelkezik kékfestő hagyománnyal, ha ma már mindösz-
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sze muzeális emlékeket őriz minderről. A
multinacionális jelölés lehetőséget teremtett a kékfestők és a szakértők számára az
együttműködés elmélyítésére, melynek
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eredményeként elkötelezték magukat a
közös örökség megőrzése iránt.
Magyarországon már a 15. században is
működtek festőműhelyek és a 17. században meghonosodott a kékfestés is. Jelenleg Európában néhány, Magyarországon
6 kékfestő műhely működik. A szakma
elméleti és gyakorlati elsajátítása kizárólag a műhelyeken belül lehetséges. A ma
is működő kékfestő műhelyek változatos,
részben a műhely hagyományos mintáin
alapuló, vagy a tájegységükhöz igazodó
népművészeti elemeket bemutató, részben pedig modern mintázatú kollekciókkal jelennek meg a vásárlóközönség előtt
és szerepelnek rangos kiállításokon is. A
már-már kihalóban lévő hazai kékfestő
mesterség hagyományai nemzeti örökségünkhöz tartoznak. Mintakincse kulturális érték, megőrzése rendkívül fontos
feladat.
A tárlaton bemutatjuk a kékfestés textilszínezési és -mintázási eljárás hagyományát, amely a 18.és 19. században terjedt
el Közép-Európában. A látogatók megtekinthetik a múltban használt hétköznapi
és ünnepi viseleteket és napjaink kékfestő
divatját.
A Kék fehérre hangolva – A kékfestés kezdeteitől napjainkig című kiállításunkra egész
évben szeretettel várjuk az érdeklődőket
nyitva tartási időben!
Jáki Réka igazgató
Árpád Múzeum
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Trianon 101
Kedves Olvasók! Júliusi számunkban olvashattak már a Nemzeti Összetartozás Emlékünnepségről, de anyagtorlódás miatt kimaradt az
Ács Károly Művelődési Központ beszámolója,
amelyet, mivel sok-sok munkával és pályázati
támogatással valósult meg, valamint a fellépő
határon túli együttesek, művészek iránti tiszteletből most itt közlünk. – a szerk.

Trianon sebeit az idő bekötözte,
de a vér átüt még mindig a sebeken.
Idegenek özönlöttek be a földre,
ki fegyverrel érkezett, ki fegyvertelen.
Aki fegyverrel jött, azt fogta a fegyver,
aki fegyvertelenül, azt befogadtuk,
fedéllel, földdel, szeretettel,
nem néztük, ki volt az anyjuk, az apjuk.
Feledd el, jó magyar, jobb, ha feleded
hófödte hegyeid, kincses városaid még a fejfákról is letörölték a neved,
templomaidban más nyelven szólal a hit.
Mint gazda, kit ősi házából kivetettek,
s megjelennek a rablók, fosztogatók,
gyorsan leverik a címert s a keresztet,
s a magyarnak bottal osztanak útravalót,
szomorú szemmel néz vissza a gazda,
letérdel, megcsókolja ősei földjét,
aztán csak porát szívja, sarát dagasztja,
néhány régi írás, fakult kép az örökség.
Trianon sebeit az idő bekötözte,
de a vér átüt még mindig a sebeken.
Régi gazdaként lépek a magyar földre,
és szent szavait sohasem feledem.
Szentmihályi Szabó Péter: Trianon sebei
Ráckeve Város Önkormányzata és az Ács
Károly Művelődési Központ nevében Szabó Gertrúd igazgatónő köszöntötte a trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulóján emlékezőket az Összetartozás
Parkjában. Megkülönböztetett tisztelettel
és szeretettel üdvözölte az ünnepi műsort
adó zenekarokat: Felvidékről, Komarnoból
érkezett Da Capo Quartet, a Vajdaságból,
Szabadkáról jött Garden Quartetet,az Erdélyből, Csíkszeredáról érkezett Codex Régizene Együttest és a házigazda Monarchia Vonósnégyest. A trianoni tragédiára

emlékezve, ezen a napon Összetartozás
Kamarazenakart alkotva képviselték az elszakított országrészek csodáit, ahol magyar
szív született, ahol magyar szó csengett, és
ahol a mai napig magyar szív dobog.
A magyar himnusz és a székely himnusz
közös eléneklése után Vereckei Zoltán polgármester úr köszöntő szavai hangzottak
el, majd felkérte Pánczél Károly országygyűlési képviselőt beszéde megtartására.
Emlékező gondolataiban kifejtette: „A történelmi Magyarország képe tovább él, hiszen

A Szózat közös eléneklése után felcsendült a „Honfoglalás’’ című dal a mai napra alakult Összefogás Kamarazenekar
előadásában, közben fellobbant Öszszetartozásunk Tüze. Pánczél Károly országgyűlési képviselő és Vereckei Zoltán
polgármester gyújtotta meg a lángot,
kapcsolódva az országos kezdeményezéshez 20:21-kor.
Az Összetartozás Tüze körül a Kéve, a Bokréta és a Rőzse Néptáncegyüttesek tagjai
táncoltak a Bara Zenekar kíséretével.

A határontúli zenekarok ünnepi előadása a Monarchia Együttessel közösen
létezik a Kárpát-medencében egy virtuális belső Magyarország, egy magyar tér. Nincs vége
a nemzetnek a határoknál. A nemzeti nyelv,
a hitélet, a művészetek, a nép alkotások, a hagyományőrzés tovább él az országhatárokon
átívelően is.”
Az ünnepi beszédet követően az Összetartozás Kamarazenekar „Határtalan Muzsika”
című koncertjét hallgathattuk meg Werner
Gábor karmester vezénylésével.
Elhelyezésre kerültek a megemlékezés
koszorúi az Összetartozás Emlékkőnél.
Koszorút helyeztek el: Ráckeve Város Önkormányzata, Ráckevei Járási Hivatal, Ács
Károly Művelődési Központ, Árpád Múzeum, Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete és Rendelőintézeti Gazdasági Ellátó
Szervezet, Skarica Máté Városi Könyvtár,
Nekünk Ráckeve az első, Mi Hazánk Mozgalom Ráckeve, Őszidő Nyugdíjas Klub.
Megemlékezésünk végén imát mondott
nagytiszteletű Kálmán Béla református
lelkész és Kótai Róbert püspöki biztos, plébános, aki a Miatyánk közös elimádkozására kérte fel a jelenlévőket.

FOTÓ: JÁKI RÉKA

Megköszönve minden közreműködőnek
és emlékezőnek a részvételt, Szentmihályi
Szabó Péter soraival köszönt el Szabó Gertrúd igazgatónő:
„Trianon sebeit az idő bekötözte,
de a vér átüt még mindig a sebeken.
Régi gazdaként lépek a magyar földre,
és szent szavait sohasem feledem.’’
Köszönjük az Összetartozás Emlékpark város címerének felújítását a Keve Serege Íjász
Egyesületnek.
Az emlékműsor felvételét Cserna Gábor készítette, köszönjük szépen munkáját, amit az
ÁKMK youtube csatornáján tekinthetnek meg:
https://www.youtube.com/watch?v=B8xSyCtdEu0&t=9s
Idén is beregisztráltuk Ráckeve Város Önkormányzatát az Összetartozásunk Tüze
eseményre, az összefoglalót itt találják meg:
https://gyujtsukmeg.ma/tuzhelyek/rackeve-osszetartozas-emlekpark-emlekko
Szabó Gertrúd igazgató
Ács Károly Művelődési Központ
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Színes programok a művelődési központban
Az Ács Károly Művelődési Központ újra színes
programok helyszínéül szolgált. Kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek válogathattak az
egymást követő események sorából.
Koncert, kiállítás, tűzugrás, gyermekszínház, retro disco, nagyoperett, színház szerepelt a kínálatban!!!
2021. június 17-én a Ránki György Alapfokú Művészeti Iskolát láttuk vendégül kinti
színpadunkon. Az idei tanévzáró koncerten
minden tanszak ismét megmutathatta tudását, tehetségét.
Június 18-án végre újra az ÁKMK-ban ünnepelhetett az Őszidő Nyugdíjas Klub.
Június 24-én a nálunk forgatott a PARTITÚRA, Ráckeve és kistérsége címmel!
„Partitúra – kulturális felfedezőút Magyarországon, nyitott szívvel, együtt. Ez a mottója
a Virtuózok zsűrijéből – is – jól ismert páros,
Miklósa Erika operaénekesnő és Batta András
zenetörténész új műsorának. A Partitúra alkotói Novák Péter rendezésében közösségi élmények, közös értékek, kiemelkedő emberek után
kutatnak. Olyan országos túrára csábítják a
nézőket, ahol a muzsika és más művészeti ágak,
a hagyományok és az új teremtések, a mesterek
és a fiatal tehetségek turistajelzését követhetik
nyomon. Partitúra – összhangzat van! Legyen
Ön az egyik szólam!” Szeptemberben lesz
adásban!
Június 24-én az Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesülete csoportos
kiállításának megnyitójára került sor. Szabó Gertrúd a művelődési központ igazgatónője köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte:
„A mai kiállítás címe: Ádám örökében – Alkotó
férfiak – akik szeretnék megmutatni a közönségnek különleges képességeiket, tehetségüket,
egyéniségüket – alkotásaikon keresztül. Közös
bennük: a művészet, az alkotás lelkes szeretete,
tehetségük teljes kihasználásának igénye és a
lendület, a közös akarat, ahogy ezt véghez viszik. Alkotóművész az, akinek van saját eszméje, gondolata, ötlete, érzése, hangulata, melyet
az ő legsajátosabb egyéni, művészi nyelvén színekben, formában megvalósít, önmagából s a
természet örökké zajgó-mozgó nagy tengeréből
merít.” A tárlatot Mertl Attila, az Egyesület
elnöke nyitotta meg. Megtudhattuk tőle:
„Különös érdekessége mai kiállításunknak,
hogy amíg egy évvel ezelőtt a „Nők az alkotásban” című kiállítás nőnapon került megrendezésre, az alkotó férfiak tárlata apák napja
után néhány nappal látható. Ez utóbbi csak a
véletlen műve, de valamiért így kellett lennie,
hogy ne feledkezzünk meg róla, ezek a kiállító
férfiak családapák, nagypapák is. A képzőmű-

vészek évezredeken át férfiak voltak. Ennek az
volt a társadalmi oka, hogy a művészetet mesterségnek tekintették, és mint ilyen, nem volt
művelhető a nők számára. Ez alól csak egy-egy
bátor kivétel volt. Egészen a XX. század elejéig
a nők feladata a háztartás vezetése és a gyermeknevelés volt., festészettel csak a műveltség
részeként úri kisasszonyok foglalkozhattak.
Ekkoriban a női egyenjogúsági mozgalmak
kiharcolták, hogy a nők is állást vállalhassanak, például tanítóit, rajztanárit is. A művészet megkezdte eltávolodását a „szép mesterségnek” titulált címtől, és gondolatok, érzések,
látásmód kifejező eszköze lett. Beszédében arra
a kérdésre is kereste a választ: Van-e különbség
női és férfi alkotók munkái, látásmódja között,
felismerjük-e az alkotásokon, férfi, vagy nő készítette őket?” Az alkotásokat megtekintők
véleményt formálhattak e tekintetben is.
A megnyitó ünnepségen Holczhauser Zsuzsanna adott elő egy népdalt Kallós Zoltán gyűjtéséből és Nagy László Táncbéli
tánc-szók című versét, a megjelentek legnagyobb örömére. Ördöngösfüzesi ritka és
sűrű fogásolást láthattunk Baracskai Ádám
és Szőke Mihály Sándor előadásában Kakuk
Pál összeállításában. A tárlat június 24-től
július 23-ig volt megtekinthető. Köszönjük
és további sok sikert kívánunk a művészek
és az egyesület munkájához!
Június 25-én Szent Iván éji tűzugrás helyszíne volt a Szegedi Kis István sétány. A
Kéve, a Bokréta, a Rőzse Néptánccsoport
tagjai az év legrövidebb éjszakáját hagyományosan tűzgyújtással, tűztánccal és tűzugrással ünnepelték. A bemutatót táncház
követte a Bara Zenekar közreműködésével.
Június 26-án szabadtéri színpadunk két
színházi előadásnak is teret adott. A Vénusz
Színház szervezésében délelőtt 11 órától a
Csizmás Kandúr interaktív zenés mesejátékot, este pedig a „Tökéletes szerelem” című
zenés vígjátékot tekinthették meg az érdeklődők. Aki nem érezte magát fáradtnak
folytathatta a szórakozást a színházteremben, ahol DJ. Marky V. szolgáltatta a zenét a
Retro Disco vendégeinek.
Június 27-én 19 órai kezdettel a Szigetzugi
Duna Napok nyitórendezvényeként Lehár
Ferenc A víg özvegy című nagyoperettjét
nézhették meg a műfaj szerelmesei, a Magyar Zenés Színház és a Monarchia Szimfonikus Zenekar előadásában. Vezényelt Werner Gábor. Főbb szerepekben: Vörös Edit,
Domoszlai Sándor, Kokas László és Balogh
Tímea volt hallható és látható, varázsolták el
a közönséget.

Július 3-án a Vadkacsa Szabadstrandon
egy vízi színpadon adott koncertet a Zorall
Zenekar.
Július 9-10-11-én megrendezésre került
KeveFeszt21 – Országos Nemzetiségi Kulturális Fesztivál és Gasztronómiai Napok.
A fesztiválról itt a Ráckevei Újságban olvashatnak bővebben.
Július közepén elkezdődött a TérZene
program – „Muzsikáló Ráckeve” címmel,
aminek keretein belül 30 alkalmas koncert
sorozat veszi kezdetét.
Júliusban nálunk filmeztek a Család- és
Gyermekjóléti Központ táboros gyermekei.
Majd háromszor láttuk vendégül az önkormányzati táboros gyermekeket, tűztorony
látogatással, mozizással és kézműves foglalkozással vártuk őket.
Szabó Gertrúd igazgató
Ács Károly Művelődési Központ

Új emléktáblát avattunk
Él Ráckevén a legenda, mely szerint Petőfi Sándor a János vitéz alakját élő személyről, a ráckevei Horváth N. Jánosról,
a jobbágyfiúból lett huszárkapitányról
mintázta. Horváth Nepomuki János önmaga érdemeiért is méltó arra, hogy emlékezzünk rá. A legenda köztudatban tartása fontos hagyományőrző feladata az
Ács Károly Művelődési Központnak.
Ennek jegyében volt eltökélt szándékunk a ráckevei Szent Domonkos katolikus temetőben található Horváth
Nepomuki János – János Vitéz sírjának
felújítása.
Minden évben koszorút helyezünk el a
sírnál Ráckeve Város Önkormányzatával
közösen a János Vitéz Nap reggelén, ahol
koszorúzás előtt Zoli bácsi elszavalta
Született 1774-ben című versét.
Erre a szép napra teljesen megújult a
sír környezete. Köszönjük szépen Kótai
Róbert plébános úr támogató közreműködését, Sári László és Kovács Dimitrisz
áldozatos munkáját, ami ezt lehetővé
tette. Elkészült új emléktáblánk, ami Tamássy Andor egykori jegyző és Hevesvári Zoltán ráckevei költő versrészletével
állít emléket János vitézünknek.
A táblán egy QR- kód is szerepel, amely
segítségével sok érdekességet megtudhat a temetőbe látogató Horváth Nepomuki Jánosról.
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KeveFeszt 21
Országos Nemzetiségi Kulturális Fesztivál és Gasztronómiai Napok 2021. július 9-11.
A „Változatos Magyarország” mottóval zajló KeveFeszt 21 programsorozat közvetlenül a Kis-Duna partján, a Szegedi Kis István sétányon, az országban egyedülálló,
ún. Csónakos piac területén került megrendezésre.
A háromnapos, országos rendezvény
egyik központi eleme a különleges gasztronómiai élményekre vágyókat célozta
meg, amelyen a nemzetiségek ételkülönlegességeivel ismerkedhettek meg a látogatók. Az egy helyre összpontosított,
széles spektrumú kínálat már önmagában is egyedi lehetőséget kínált a gasztro
kalandok kedvelőinek, de az ételkóstolás
mellett a magyar borkultúra további terjesztése és formálása érdekében, a szigeti
és a nagy hazai borvidékek, borpincék is
lehetőséget kaptak termékeik felvonultatásához. Ezzel párhuzamosan a nemzetiségek táncait és zenéjét, életét, szokásait,
hagyományait bemutató kulturális kavalkádot vonultattunk fel.
A nemzetiségi sokszínűség jegyében a Kárpát-medencei összetartozás szép üzenetét
és a hazai termékek melletti kiállást felvállaló fesztivál fővédnöke dr. Kövér László
házelnök úr volt.
A fesztivál nyitó programja Mága Zoltán és
a Budapesti Gipsy Virtuózok koncertje jú-

azt a kultúrát, amelyet az előttünk járók
hagytak ránk, és amelyik nélkül sivárok
lennének a mindennapjaink. Mint mondta:
erre van lehetőség most Ráckevén is, ahol
a település „huszonegyedik alkalommal ültet
egymás mellé bennünket és fordítja egy irány-

Mága Zoltán koncertje a katolikus templomban
ba a szemünket és a fülünket, illetve a szívünket
egymás felé” – tette hozzá. Az Országgyűlés
elnöke szerint ezen a földön mindenki úgy
lehet az ország közösségének részese, hogy

Magyarországi szlovák nemzetiségi főzőasszonyok készítik a lapcsánkát
lius 9-én, pénteken került megrendezésre,
melynek a Római Katolikus templom adott
helyet az esős időjárás következtében. Kövér László megnyitó beszédében hangsúlyozta: fontos időről időre megünnepelni
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nem kell feladnia ősei nyelvét, kultúráját,
hitét és álmait, és „a 20. század istentelen
és embertelen diktatúráinak időszakát” nem
számítva így volt ez Szent István király óta
a magyar történelemben mindig. Ezért él-

hettek békében a Csepel-szigeten oly sokféle közösség tagjai, akik aztán „egyként
mozdultak, ha a közös hazáért tenni kellett, és
ezért építünk ma is közösen egy olyan országot,
amelyben mindannyian otthon lehetünk” – fogalmazott Kövér László.

FOTÓ: CSERNA GÁBOR
Vereckei Zoltán, Ráckeve polgármestere
köszöntőjében kiemelte, Ráckeve és tágabb környezete, a Csepel-sziget múltjának tükréből azonban „nemcsak királyok,
püspökök és hercegek köszönnek vissza”, hanem a hétköznapok emberei is: magyarok,
szerbek, horvátok, tótok, kunok és zsidók,
akik évszázadok óta itt éltek ebben a környezetben, hol jobb, hol pedig rosszabb
körülmények között, időnként csatázva vagy vitázva egymással, de többnyire
mégis békességben – sorolta. Mint mondta: „most is ilyen békés időszakban élhetnek,
amikor mindenki nyíltan vállalhatja identitását, emlékeit és hagyományait”.
A megnyitó beszédeket követően Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész és zenekara koncertjére került sor. A zsúfolásig
megtelt katolikus templom közönsége már
nagyon várta, hogy a vírushelyzet miatti
közel másfél éves kihagyás után, újra élőben hallgathassa meg a művészeket.
Köszöntőjében a hegedűművész kiemelte
a magyarországi nemzetiségek jelentőségét, akik a saját kultúrájuk révén hatalmas
értéket adtak és adnak mindannyiunk számára. Nyomatékosította továbbá, hogy nagyon fontosnak tartja a romák helyzetének
javítását, integrációját, ezért hangsúlyozta,
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Básits Branka első önálló nagylemezének bemutatója
hogy a „szülők figyeljenek oda, hogy mivé válik
gyermekük, lássák meg bennük a jövőt és taníttassák Őket. Mert a tanulás a jövő kulcsa. A tudás ad rangot és értéket, elismerést és becsületet
az élethez.”
Mága Zoltán végül elmondta, hogy mindig
is támogatta és támogatni is fogja a tehetséges gyerekeket, éppen ezért a koncerten
felajánlotta a tiszteletdíja egy részét a hátrányos helyzetben élő tehetséges cigány
gyermekek taníttatására.
A világhírű hegedűvirtuóz előadását a közönség felállva, hosszan tartó vastapssal
jutalmazta.
Július 10-én, szombaton a Talléros együttes mutatkozott be elsőként a közönségnek.
A Békéscsabáról érkezett zenekar, Békés
megye magyar, román, szlovák és cigány
nemzetiségeinek népzenéjét adta elő autentikus formában, illetve feldolgozásként
is, szem előtt tartva a tiszta, eredeti forrásértékeket és a fiatalos lendületet.
Frank Ildikó színésznő német nemzetiségnek szóló előadásokat hoz létre és közvetít
interaktív módon. A fűzfák alatt, a gyerekek
közelében nyitotta ki „Bőröndjét”, amiből
a Holle anyó című bőröndmese kerekedett
elő nézőink örömére!
A színpadon a Csibaj Banda folytatta a
programot, a magyarországi szlovákságot
képviselve fesztiválunkon, szlovák dallamok csendültek fel előadásukban.
Majd Méhkerék Hagyományaiért és Kultúrájáért Egyesület „Jok” című koreográfiáját csodálhatta meg a közönség a Kovács
Zenekar zenéjével. Az egyesület céljának tekinti a méhkeréki táncok és hagyományok
ápolását és terjesztését.
Valódi balkáni hangulatot hozott Ráckevére
a Trakija Zenekar. Megszólalásuk az au-
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tentikus népzene irányvonalát követi, melyet személyes gyűjtések felhasználásával
és mélységes elhivatottsággal tolmácsoltak
az érdeklődőknek.
A ráckevei Kéve Néptáncegyüttes Sóvidéki
táncokat mutatott be a tárnoki Bara zenekar kíséretével. Az együttes célja a magyar

Balkáni hangulat a fesztiválszínpadon
nyelvterület táncainak, hagyományainak
megismerése, színpadi alkalmazása, a koreográfiákon keresztül a magyar tánckincs
ismerté tétele.
A PEK színpadon Bernáth Ferenc ukrán
gitárvirtuóz és Bernáth Viktória énekes
előadása hangzott el, ízelítőt adva ukrán
dalokból, népdalokból.
Ezt követően a Cinka Panna Cigány Színház mutatkozott be a fesztivál színpadon -
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Szécsi Magda: Csörgőkezű, Vödörjáró, Dobhasú zenés interaktív gyermek és ifjúsági
színdarabjával.
A mesedarab egyszerre szólt mindenkihez,
akit mássága miatt méltatlan bántások értek. „Félek tőled, mert nem tudom, ki vagy!”
– jelenti ki Dobhasú az előadás legelején,
majd a szereplők megismerkednek egymással, s kiderül, hogy közös gondjaikon
együtt, egymást támogatva, megszeretve,
segítve lehetnek úrrá.
A Haraszti Fiatal Svábok Egyesülete és a
Haraster Dorfmosik Zenekar fellépésével
a PEK színpadon folytatódott a nemzetiségek bemutatkozása. Műsorukban több
saját gyűjtésű és összeállítású koreográfia
is szerepelt, melynek végén a közönséget is
táncba vitték.
„Az egészen szerb és egészen magyar” Básits
Branka, első önálló nagylemezét mutatta
be „Én Csépem” címmel.
„Ezek a dalok lenyomatként őrzik a múltat és
Szigetcsép népének lelki világát, érzéseit, élményeit, és bízom benne, hogy e lemez által tovább
közvetíthetik azokat az igazságokat, melyeket
örökérvényűvé edzett az idő” mutatta be a lemez anyagát a Junior Príma díjas fiatal énekesnő a nagyszámú közönségnek.

FOTÓ: JAKAB GERGELY
A 2014-ben „Nemzetiségekért díj”-ban részesült pomázi Opánke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület utolsóként lépett
színpadra fergeteges műsorával, Pcinja és
Makedón táncokat láthattunk előadásukban.
Az est zárásaként élőzenés szerb táncház
várta a nézőket, akik nagy kedvvel kapcsolódtak be a közös táncba.
Folytatás a 16. oldalon
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Folytatás a 15 .oldalról
Július 11-én, vasárnap a Ruszinok Folklór
Együttes zenés táncos műsora volt az első
színpadi produkció, akik fő céljuknak tekintik a nemzeti sajátosságuk bemutatását,
folklórnyelvük közvetítését. Őket a Polonez

A Karaván Színház meseelőadása
Lengyel Néptáncegyüttes követte a programban, a lengyel kultúra értékeiből adtak
ízelítőt a közönség számára.
A Lusnakar Zenekar – tradicionális örmény népzenét játszott időnként világzenei
elemekkel színesítve, bemutatva eredeti
örmény hangszereket (duduk, zurna, furulyák, ud) Puskás Eszter gyönyörű hangjával kiegészülve.
Horvát dallamokat szólaltatott meg fesztivál színpadunkon a Biseri Drave Tamburazenekar. Műsorukban drávamenti
horvát népdalok és népszerű tambura zenekari szerzemények szerepeltek.
2015-ben a zenekar bejutott a Fölszállott a
páva középdöntőjébe, ahol Ezüst páva díjat
és a legjobb nemzetiségi produkció minősítést szerezte meg.
A feltámadó szél sem zavarta meg a Karaván Színház – Banyamesék című előadását.
Az élőzenés mesejátékot bábok segítségével
adták elő színészetben tehetséges roma fiatalok, akik a kultúra eszközeivel szeretnék
segíteni a romák és nem romák együttélését.
Špajsni-flajsni muzikanti (Mókás-szorgos zenészek) hattagú hagyományőrző zenekar következett, melyet Budapesten élő,
rábavidéki szlovén származású zenekedvelő fiatalok alapítottak 2017 tavaszán.
A bolondos időjárás ellenére teljes odaadással mutattak be műsorukat, rábavidéki
szlovén népdalokat hallhatunk előadásukban.
Az Eleki Román Hagyományőrző Táncegyesületet visszatérő vendégként üdvözölhettük
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színpadunkon. Most is a legnagyobb örömmel mutatták be táncaikat a Téglás Zenekar
kíséretével. Szabó Péter eleki néptáncost, a
magyar népművészet mesterét Áder János
Magyarország köztársasági elnöke a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából – a román

FOTÓ: JAKAB GERGELY
nemzetiségi hagyományok ápolását és továbbadását szolgáló közösségépítő tevékenysége elismeréseként – a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetésben
részesítette. Ezúton is gratulálunk neki!

Magyarországi Szerb Színház és Hóra
Színház „Európa harmóni(k)ában” címmel
Folkutazásra a hívta a nézőket. Felcsendültek többek közt a keleti szláv és balkáni ritmusok vérpezsdítő dallamai is.
A szeles, kiszámíthatatlan időjárás következtében Herczku Ági és a Banda koncertje a református templomban kapott már
helyet. A kivételes tehetségű Herczku Ági
népdalénekes és Nikola Parov sokoldalú
muzsikus, zeneszerző magyar, szlovák, horvát és bolgár dallamokat szólaltatott meg
zenésztársaival „Kamra” című lemezükről.
Koncertjük méltó és felemelő befejezése
volt nemzetiségi fesztiválunknak.
Szeretnénk megköszöni minden résztvevő
művész, zenekar, tánccsoport, nemzetiségi
konyha, kézműves, polgárőr jelenlétét, odaadását. Általuk valósult meg háromnapos
rendezvényünk. Köszönjük a fesztivál két
műsorvezetőjének: Kalocsai Andrea műsorvezetőnek és Kautzky Armand színművésznek programjaink konferálását! Kótai Róbert
püspöki biztos, plébános úrnak és Kálmán
Béla lelkész úrnak a segítségét. Ráckeve Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata és
Ráckeve Város Német Nemzetiségi Önkormányzata támogatását. A Rávüsz Kft. és a
Ráckevei Polgárőrség munkáját!
A KeveFeszt 21 Ráckeve Város Önkormányzata, az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

Herczku Ági és a Banda koncertje a református templomban
Ezt követően eredményhirdetésre és sorsolásra került sor, megtudhattuk a közönség melyik nemzetiségi konyhát találta a
legjobbnak. Vereckei Zoltán polgármester
a szavazatok összeszámlálása után, bejelentette a KeveFeszt 21 Fesztivál Konyhája
címet a Horvát Nemzetiségi Konyha nyerte
el. A szavazók között kisorsolt könyvcsomag gazdája Vincze Viola lett.

FOTÓ: JAKAB GERGELY

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Pest
Megye Önkormányzata, Agrárminisztérium, Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatásával jöhetett létre.
Jövőre is szeretettel várjuk fesztiválunk látogatóit!
Szabó Gertrúd igazgató
Ács Károly Művelődési Központ
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„Jó estét nyár, jó estét szerelem”
Szabadtéri színházi előadások gyermekeknek, felnőtteknek
2021. június 26-án, szombaton színházi
nap volt az Ács Károly Művelődési Központ
szabadtéri színpadán. Délelőtt 11 órakor
léptek színpadra a Csizmás kandúr című,
interaktív, zenés mesejáték szereplői: Czakó Ádám, Plásztán Anett és Békefi László.
Az emberpalánták nagy élvezettel nézték a
produkciót, hiszen a járvány óta most lehettek először „élőben” tanúi egy színházi produkciónak.
Tartok tőle, hogy a nézők emlékezetében
talán örökre megmarad a csizmás cica-mica története…
A nap már kezdett nyugovóra térni, amikor a
nézők gyülekeztek az esti előadásra, a Moravetz Levente által írt, és Buch Tibor rendezte
Tökéletes szerelem című zenés darabra.
Mielőtt a zenés vígjáték elkezdődött, Buch
Tibor pár szóban ecsetelte, hogy milyen jó
érzés a közel kétéves „karantént” követően
a szabad levegőn, megkötések nélkül, szabadon élvezni egy nyár esti színházi előadást.
A mű bemutatta, hogy miként lehet egy
olyan színház működőképes, amelynek
sem primadonnája, sem bonvivánja, de
még énekkara, sőt tánckara sincs. Az igazgató és beosztottjai izgalmak közepette
várták az önkormányzat képviselőjének
érkezését.
A színház igazgatójának szerepét Buch
Tibor alakította, a titkárnő Szász Katalin
volt, a „táncosnő” szerepét Gregor Bernadett adta, a partvist Szabó Noémi kecses
mozdulatokkal „kezelte”. Czakó Ádám

Tökéletes szerelem
pedig az „önkormányzat” képviselője
volt.
A nézők az operett koronázatlan királyainak, többek között Kálmán Imre,
Lehár Ferenc, Ábrahám Pál operettrészleteinek fülbemászó dallamainak kíséretében tehettek kirándulást Operettországban.
Az előadás szünetében megkértük Szalánczy Gyulánét, hogy pár szót szóljon
arról, hogy mi a véleménye a zenés darabról. Ezeket mondta:
– „Végre a négy fal bezártsága után élvezhettünk egy könnyű, filozofálást nem

FOTÓ: KISS GÉZA
igénylő, zenés darabot. Jól összeválogatták
az egyébként kiváló énekhangokat. Nagyon
tetszett az előadás!”
Csak tetézte a humort, amikor a darab vége
felé kiderült, hogy akit a színház „munkatársai” az önkormányzat képviselőjeként a
kedvező vélemény reményében a büfében
megitattak pezsgővel, az valójában a gáztársaságnak a dolgozója volt.
Az az érzésem, hogy erre az estére még sokáig emlékezünk.
Talán nem minden ok nélkül…
Kósa Antal

Partitúra a Hajómalomban
A Duna tévében szerepelnek az orvosmuzsikusok
No, nem csoportos kirándulásra gondoltunk, melynek színhelye városunk egyik
nevezetessége a Hajómalom, hanem a
Duna TV Partitúra c. műsorára, amelynek felvétele ezúttal a Kis-Duna hullámai által mosott vízi örlőhely volt.
Miért Ráckeve volt a székhelye a műsor felvételének? Itt a székhelye ugyanis a Magyarországi Orvos Muzsikusok
Egyesületének. Az adás Dr. Terék Blanka
gyógyszerész énekszámával kezdődött,

melynek során a pandémia óta először
„színpadra” lépve nagyon szépen adta elő
az A Csitári hegyek alatt kezdetű népdalt.
Az elhangzott népdalt követően a Partitúra két műsorvezetője Prof. dr. Batta András, zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára és Miklósa Erika a
Magyar Állami Operaház kiváló koloratúr
szopránja kérdezte Kósáné Kertai Daisyt,
a ráckevei székhelyű Magyarországi Orvos
Muzsikusok Egyesületének elnökasszo-

nyát. A műsort Novák Péter énekes színész
rendezte.
Szóba került a gyógyítás mestereinek zenei
élete, valamint az egyesület működése, továbbá az, hogy a járvány óta talán sikerül
megtartani az egyesület két ízben is elmaradt éves találkozóját, melynek színhelye
2022-ben a Hajdú-Bihar megyei Mátészalka-Nyírbátor lesz.
Kósa Antal
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Ismét PEK!
...azaz Péntek Esti Korzó
2021. július 16-án annak ellenére, hogy a meteorológiai előrejelzések égi áldást jósoltak,
többek úticélja volt a ráckevei Duna-part Szegedi Kis István sétánya, hiszen a világjárvány
hazánkban kedvező alakulása óta először
került megrendezésre a városunkban már hagyományosnak mondható Péntek Esti Korzó.
Nem sokkal 16 óra után Kósa Dénes, a helyi
Vénusz Színház vezetője mindjárt be is konferálta az első számot: a Görbe Tükör társulat
szórakoztatta a kicsiket A Kiskakas Gyémánt
félkrajcára című mesejátékával. Mint később
kiderült, a Görbe Tükör nem is volt annyira
„görbe”, hiszen a gyerekek nagy élvezettel nézték a darabot, különösen akkor, amikor a janicsár szerepét adó Ott József a gyerekek között
villogtatta fegyverét. Mint már megszokhattuk
itt is, a volt rab nemcsak a gyémánt félkrajcárost kapta vissza a szultántól, hanem az uralkodó jócskán megjutalmazta.
A színpad átrendezése után a lórévi Magyarországi Szerb Színház társulata örvendeztette meg az egyre nagyobb számú nagyérdeműt.
Először a kiváló hangú Rusz Péter előadásában nemzetiségi dallamoknak tapsolhatott a

közönség, majd Varga Klári egyszemélyes darabjában megismerhették Kovács Apollónia,
az ismert roma énekes sztár nem sima, koncentrációs táborokban töltött, majd kirekesztéssel tarkított életét. A darab nem minden ok
nélkül váltotta ki a nézők tetszését.
Pár percig ismét kint volt a színpadon a képzeletbeli tábla, hogy „átrendezés miatt zárva”.
Nyitás után a néptáncosok vették birtokukba a
világot jelentő deszkákat. Kakuk Pál városunk
díszpolgára, a néptánc koronázatlan királya
mutatta be Sikentáncz Szilvesztert, majd
elkezdődött a Szomszédolás című néptáncos
blokk. A nézők tapsolhattak a szomszéd településekről Ráckevére látogató táncosoknak.
A kicsit hosszúra nyúlt műsorfolyam méltán
váltotta ki a már teltházas nézősereg tetszését.
Kósa Dénes röviden ismertette a Covid-járvány idején emberfeletti munkát végző orvosok és egyéb egészségügyi szakdolgozók
tevékenységét, melynek köszönhetően sok
száz embernek nem kellett elvándorolnia az
örök életbe. Bejelentette, hogy a Magyarországi Orvos Muzsikusok Egyesületének
tagjai következnek. Első számként Dr. Le-

hoczky Hajnalka budapesti fül-orr-gégész
szakorvos adta elő Robert Stolcz: Sárbogárd,
Dombóvár című dalát. Ezt követően Dr. Nagy
Dániel altatóorvos és felesége Dr. Posta Niké

Élet a PEK színpadon

FOTÓ: VARGA VIKTÓRIA

kardiológus (Debrecen) Huszka Jenő Erzsébet
c. operettjéből Van az úgy kérem, néha-néha c.
dalát énekelték. Zongorán kísért Bojti Eszter
debreceni zenetanár, fuvolán pedig Dr. Nagy
József tököli belgyógyász szakorvos.
Ezt követően ismét Dr. Lehoczky Hajnalka Lehár Ferenc Giuditta c. operettjéből Giuditta belépőjével ejtette ámulatba a nézőket, akik abban
reménykedtek, hogy megússzák az égi áldást…
Az operettrészletek záró számaként elhangzott
Kálmán Imre: Csárdáskirálynő című operettjéből az Egy a szívem, egy a párom c. részlet, melyet
Dr. Nagy Dániel és Dr. Posta Niké tolmácsolta a
nézőknek.
A PEK zárószámaként Auth Csilla az ismert
fül-orr-gégész, Dr. Balázs Boglárka lánya fülbemászó magyar táncdalokat és saját szerzeményeiből énekelt, bevonva a közönséget is a
műsorba. Előadása során többször – talán nem
minden ok nélkül – dicsérte városunkat és a
hallgatóságot.
A program végén mikrofonvégre kaptuk Méri
Katalint, a Ráckeve Város Szakorvosi Rendelő
intézete munkatársát. A műsorról kérdeztük. Ő
ezeket mondta:
– „Végre a járvány után megtartották a PEK-et.
Valamennyi műsorszám elnyerte tetszésemet. Nem
is tudtam, hogy az orvosok a gyógyítás mestersége
mellett ilyen szívet-lelket gyönyörködtetően varázsolják a színpadra az operettszerzők műveit. Szintén kiváltotta tetszésemet a néptáncosok, valamint
Auth Csilla műsora is.”
Kósa Antal
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Mozogjunk együtt „kis gólyák”
Sport tábor a RÁFÁI-ban
Hatalmas sikerrel zajlott iskolánk sport tábora. 14 nap alatt közel 70 gyermek mozdult
az egészség jegyében. Minden nap más és
más mozgásos programmal színesítettük a
heti menetrendet, melyek között szerepeltek labdás, vizes, és gördülős feladatok is.
A tábor nem múlhatott el foci és kézilabda
nélkül, és a floorball játékkal, szabályaival
is megismerkedhettek a gyerekek.
Tanulóink nagy kedvence volt a „gördülő
nap”. Ezen a napon mindenki a saját eszközével mozdulhatott. Volt kerékpáros akadálypálya, ahol a kerékpárosokra vonatkozó
KRESZ szabálynak megfelelően gurulhattak végig a gyerekek. A gördülő nap másik
két jeles eseménye a görkorcsolyázás és a
rollerezés volt, melyen az ügyesebb lányok
és a bátrabb fiúk is zenére gurulhattak.
Programjaink másik nagy kedvence a sárkányhajózás volt, ahol 40 kicsi kéz próbált
egyszerre több-kevesebb sikerrel, de annál
hatalmasabb lelkesedéssel húzni. Szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hogy egy

A Vadkacsa strandon frissülnek fel a sporttáborozók
ilyen gyönyörű környezetben tudjuk a vizes
sportokat megszerettetni gyermekeinkkel.
Szervezünk egy 3. sport tábort, melyre a leendő elsős tanulókat várjuk, Mozogjunk együtt „kis gólyák” felhívással!

FOTÓ: GUDRA ZSUZSANNA

Természetesen minden sportolni vágyó
gyereket is szeretettel várunk!
A szervezők: Schneider Gabriella,
Gudra Zsuzsanna, Papp László

A mese varázsa...
Nyári táborok a Skarica Máté Városi Könyvtárban
Az idei év elején még csak reménykedhettünk
benne, hogy nyáron táborokat rendezhetünk,
de a járványhelyzet alakulása miatt júniusra
minden akadály elhárult. Júniusban és júliusban, 5 héten keresztül, összesen több mint 100

gyermeket láthattunk vendégül a könyvtárban.
Szabó Ibolya kalauzolásával három héten keresztül barangoltunk a mesék birodalmában.
A kreatív kézműveskedést vidám népdalok-

Az Egész napos kézműves táborban részt vevő gyerekek

FOTÓ: VÉGH ANNA

kal, mesékkel, mondókákkal színesítette, a
közös éneklés és játék hamar összekovácsolta
a csapatot. A gyerekek pozitív élményeket és
új tapasztalatokat szereztek, sokan közülük új
barátságokat kötöttek.
Természetesen idén is igyekeztünk az újrahasznosítás jegyében összeállítani a kézműves
foglalkozásokat. Ezúton is köszönjük az Egész
napos kézműves táborban nyújtott segítségét
Párkányi Évának és Szamosvári Istvánnének is.
Szöllősi Erika vezetésével zajlottak jobb agyféltekés rajztáboraink. Először az alapozó Grafitvarázs táborban tanulhattak a gyerekek, az itt
szerzett tudásra épült a Színvarázs, ahol a gyerekek már a színkeverési technikákkal ismerkedhettek meg.
Nagy örömet jelentett számunkra, hogy a korábbi évek után is sikeresen rendeztük meg
táborainkat, ráadásul idén még a részt vevő
gyerekek száma is rekordot döntött! Jövőre is
várunk mindenkit szeretettel!
Végh Anna, gyermekkönyvtáros
Skarica Máté Városi Könyvtár
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A házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendje

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket,
hogy a ráckevei ügyfélszolgálat április 12-étől újra
nyitva tart. Az üdülőingatlanok tulajdonosai egész évre
átvehetik a zsákokat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
fertőzés elleni védekezés érdekében, az ügyfélszolgálati
irodákban történő ügyintézés
során továbbra is KÖTELEZŐ
az arcvédő maszk használata!
Ügyeljenek a biztonságos – 1,5
méter – távolság betartására. Az

ügyféltérben egyszerre egy ügyfél tartózkodjon.
Ügyintézésre továbbra is az
elektronikus vagy telefonos
elérhetőségeinket részesítsék
előnyben!
Munkatársaink és Ügyfeleink
egészségének megőrzése érdekében kérjük csak indokolt esetben keressék fel személyesen az
ügyfélszolgálati helyszíneket!
Megértésüket köszönjük! A DTkH
az alábbiakban tájékoztatja önt
az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom
hulladékok gyűjtéséről.
A csomagolási hulladékok
gyűjtésének időpontjai:
Ráckeve: augusztus 10., 24.;
szeptember 7., 21.
Üdülőterület: augusztus 2.,
16., 30.; szeptember 13., 27.

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

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

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék
gyűjtésére szolgáló, sárga színű,
emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék
mennyiségi korlátozás nélkül
kihelyezhető bármely átlátszó
zsákban, illetve a kommunális
hulladék gyűjtésére használt
edényzettől eltérő, jól látható
módon megjelölt (sárga színű,
vagy tetejű, felirattal ellátott)
szabványos edényzetben is.
Kérjük, fokozott gondossággal
járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is
csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok menynyiségét!

A zöldhulladék gyűjtésének
időpontjai:
Ráckeve: augusztus 17.; szeptember 14.
Üdülőterület: augusztus 2., 30.;
szeptember 27.
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

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 • ISSN 0864-9502
•Megjelenik: havonta

Lapzárta
A Ráckevei Újság
2021. SZEPTEMBERI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2021. augusztus 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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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, Reich Mónika
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

Gyümölcs, zöldség, saláta - a nyár kedvencei
Saláták kerti partihoz – Variációk céklára
Nyár van, a kerti sütögetések
ideje. A sültek nélkülözhetetlen párja a saláta. Sokat előre el
lehet készíteni, így csak tálalni
kell. Szokásomhoz híven nem a
megszokott ízeket ajánlom, de
remélem megkedvelik.

Petrezselymes,
olaszos lecsó
Ez az étel hidegen, melegen fogyasztható, nagyon finom.
Hozzávalók (nagyobb adaghoz): 2-3 db színes kaliforniai
paprika kockázva, 3-4 db lilahagyma cikkekre vágva, 2-3
gerezd fokhagyma szelve, 2-3
kis cukkini héjastól, kockázva, 2-3 db paradicsom héja
nélkül kockázva, kb. 4 dl paradicsompüré, só, durvabors,
oreganó, metélőhagyma 1 kanálnyi, 1 nagy csokor petrezselyem, 1 pötty cukor, pötty ecet,
balzsamecet.
Wokban készítem. Forró olajra
teszem a hagymát, sózom, majd
a fokhagyma következik, paprika, cukkini, paradicsompüré,
ízesítem és egy pötty cukrot,
ecetet is teszek bele, így selymesebb lesz az étel. Végül a kockázott paradicsom, egyet rottyan
vele, meglöttyentem balzsamecettel, ízlés szerint csípőskrémmel.
Amikor készre párolódott, a fele
adag petrezselymet is beleteszem, tálaláskor a másik adagot.
Ügyelni kell arra, hogy a zöldségek ropogósak maradjanak.
Magában is laktató.

Krumplisaláta
olaszosan
Hozzávalók: 2 db nagyobb héjában főtt krumpli, 4 db aszalt paradicsom, 8 db fekete olajbogyó,
6-8 szem kapribogyó.
Öntet: 4 kanál olaj, mustár, só,
bors, oreganó, chilidara, fok-

hagymapor, aszalt paradicsomos fűszerkeverék.
A kihűlt krumplit megtisztítom,
kockára vágom, az aszalt paradicsomot is hozzáadom a többi
zöldséget is, majd az elkészített
öntettel óvatosan összekeverem. Tetejére bazsalikomlevelet
tépek. Ha van, megszórom vegyes magvakkal.

Zöldséges,
gyümölcsös saláta
Hozzávalók: fél jégsaláta, vegyes saláta, 1 zacskó mini mozzarella, ruccola, olivabogyó,
koktélparadicsom felezve, körte
kockázva, barack kockázva, főtt
kukoricacsíkok, feta sajt, ribizli, só, bors, oreganó, olaj, fehér
balzsamecet.
A jégsalátát egy tálba tépkedem, hozzá a többi alapanyagot, sózom, fűszerezem, olajjal,
balzsamecettel meglocsolom
óvatosan megforgatom, tetejére fetát morzsolok, kukoricát,
ribizlit ráteszem díszíteni. Meg
lehet szórni vegyes magvakkal.
Magában is tökéletes, húsok
mellé igazi ízvilág! Színes és finom!

Zelleres
lilakáposzta saláta
Hozzávalók: 1 kicsi lilakáposzta reszelve, fél zeller reszelve,
fél hagyma-reszelve, só, bors,
oreganó, metélőhagyma, hagyományos ecetes, cukros, sós
salátalé, kanálnyi olaj.
A hozzávalókat az ecetes, olajos
lével összedolgozom, hűtőbe
teszem legalább fél napra.
Használjuk ki a nyári jó időt, ha
lehet sütögessünk, fogyasszuk
mellé a fincsi salátákat! Jó étvágyat kívánok!
Fejérdy Győzőné/Mari

Úgy érzem, a cékla egy méltánytalanul mellőzött zöldség pedig
gyönyörű, nagyon finom, és rengeteg vitamin van benne. A gazdasszonyok többsége megfőzi,
hámozza, lereszeli, vagy összevágja, tormával, kis köménnyel,
cukorral, ecettel savanyúságot
készít belőle. Néha sütjük köretnek, kifacsarva a levét isszuk, a
bátrabbak süteményt is készítenek, vagy nyersen elropogtatják salátában. Pedig nagyon
sokféleképpen el lehet készíteni,
nagyon finom levesnek is, arra
ösztönzöm, hogy legyenek bátrak, kísérletezzenek. Én szoktam
a gyerekeknek afféle kubu-t is
gyártani, ami úgy készül, hogy
céklát, almát, sárgarépát, sütőtököt „gondolomra” vízzel felengedve puhára főzök. Turmixolom,
átpasszírozom, ízesítem mézzel,
fahájjal, citrom és narancs héjával, levével, esetleg kis citrom
savval, ha nem találom az ízét.
Üvegekbe öntöm, a gyerekek nagyon örülnek neki. Sokáig nem
áll el, mert nincs benne tartósító.
Hamar el kell fogyasztani, nemcsak gyermeknek, felnőttnek és
öregnek is javára szolgál.
Ezúton kedves Ismerősöm Jola
Mama eredeti lengyel céklaleves receptjeit ajánlanám a háziasszonyok figyelmébe.

Céklaleves
burgonyával l.
Hozzávalók 4 főre: 1 kg cékla,
2 db babérlevél, 1,5 l húsleves
(kockából), esetleg kevés só, 5-6
db egész bors, 1 kávéskanál majoránna, 2 dl főzőtejszín, vagy 1
dl tejföl, 1 fej vöröshagyma, 4 db
burgonya, 5-6 dkg füstölt szalonna, kevés olaj.
Elkészítés: a céklát meghámozzuk, nagy kockányi darabokra
vágjuk. Egy fazékba beletesszük
a darabolt céklát (megsózzuk),
felengedjük a húslevessel, fűszerezzük babérlevéllel, egész

borssal, majorannával és közepes hőfokon, fedő alatt puhára főzzük. Amíg a leves készül,
héjában megfőzzük a burgonyákat, meghámozzuk, összetörjük
és felhasználásig félretesszük.
Serpenyőben, kevés olajon öszszedinszteljük a kockára vágott
hagymát és szalonnát, utána bele
rakjuk az összetört burgonyát és
kis tűzőn egy kicsit megforgatjuk.
Amikor a leves kész, kiszedjük a
céklát és besűrítjük a tejszínnel,
ízlés szerint megsózzuk.
Tálaláskor belerakjuk a tányérba egy nagy kanálnyi hagymás,
szalonnás burgonyát és ráöntjük a levest.

Céklaleves 2.
Hozzávalók 6 főre: 1 kg cékla,
2 db babérlevél, 1,5 l húsleves
(kockából), esetleg kevés só,
5-6 db egész bors, 1 kávéskanál
majoranna, 1 evőkanál cukor, 1
evőkanál ecet, őrölt bors.
Elkészítés: a céklát meghámozzuk, nagy kockányi darabokra
vágjuk. Egy fazékba beletesszük
a darabolt céklát (megsózzuk),
felengedjük a húslevessel, fűszerezzük babérlevéllel, egész borssal, majorannával és közepes hőfokon, fedő alatt puhára főzzük.
Amikor a leves kész, kiszedjük a
céklát, beleöntjük az ecetet, hozzá adjuk a cukrot és őrölt borsot
annyit, hogy csípős legyen és
újra felforraljuk a levest.
Tálalás: kétfülű bögréből isszuk,
mellé lehet adni húsos hasét,
vagy húsos palacsintát, vagy
tányérban nagyon apró húsos
derelyével (esetleg lehet ez főtt
tortellini, ha nincs időnk elkészíteni a derelyét).
A főtt céklából nagyon finom
és egyszerű savanyúságot lehet
készíteni – reszelt vagy szeletelt
céklát almaecettel, cukorral és
őrölt köménymaggal ízesítve.
Jó étvágyat!
Szász Veronika
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