
80 éves a Ráckevei Horgász 
Egyesület

Köszöntöm az újság olvasóit! Emlékeim 
szerint 2019-ben írtam az újság hasábjain 
egyesületünk életéről. Azóta sok mindent 
megéltünk, legfőképpen átéltük ezt a ma-
kacs vírusoshelyzetet, ki így, ki úgy. Talán 
a horgásztársadalom azon kevesek közé 
tartozik, amelynek tagjai úgy tudták át-
vészelni az adott helyzetet, hogy ki tudtak 
menni a szabadba és pecázhattak. Egyesü-
letünk sajnos a 2020. évre betervezett hor-
gászversenyeit nem tudta megrendezni.

Kirchner István írását 
a 7-8. oldalon olvashatják

2020. július Ára: 200 FtXXXII. évfolyam 7. szám

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

    XXXIII. évfolyam 12. szám            2021. december    Ára: 250 Ft

Portré Huszár Istvánról

Cikkünket a 6-7. oldalon olvashatják

2,5 milliárd forintos 
támogatás Ráckevének

Több hónapos előkészítő munka után eldőlt, 
hogy Ráckeve 2,5 milliárd forint támogatást 
tud lehívni az elkövetkező években külön-
böző fejlesztési célokra. A lehetőség az ún. 
fenntartható városok kategória keretén belül 
nyílik meg, amelybe 12 Pest megyei település 
került be, ezek egyike Ráckeve.

A részleteket a 2. oldalon olvashatják
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Ajándék Ráckevének
2,5 milliárd forintos támogatás városunknak

Karácsonyhoz közeledve ilyenkor már kez-
dünk az ünnepre hangolódni. A tudatosab-
bak lélekben is, nemcsak külsőségekben. De 
a kérdés, hogy mivel lepjük meg szerettein-
ket, szinte mindannyiunkban ott feszül már 
egy ideje, hogy aztán az elkövetkező hetek-
ben így vagy úgy tárgyiasítsuk elképzelése-
inket, amivel örömöt szerezhetünk párunk-
nak, gyermekeinknek, szüleinknek. Mert 
hát – bármennyire is közhely – adni tényleg 
jó, s valljuk be, kapni is, ha olyasmivel lep-
nek meg minket, amire igazán vágyunk.
Így van ez az ember életében, s így van ez 
egy városéban is. 

A dedikált keret óriási előnye a hagyomá-
nyos pályázati lehetőségekhez képest, hogy 
az önkormányzatnak nem kell másokkal 
versenyeznie a különböző források lehívá-
sáért, hanem az általa – az egyébként mások 
számára országosan kiírt felhívások mentén 
– meghatározott célokra fordíthatja. 
A teljes összeg elosztása a következő kere-
tek között lesz lehetséges:
I. Fenntartható városfejlesztés: 
1. Helyi és térségi turizmusfejlesztés,
2. Élhető települések (zöld infrastruktúra 

fejlesztése, csapadékvíz, kerékpárút)
3. Belterületi utak fejlesztése

Ezekre a célokra 1.032.000.000 Forint for-
dítható.
II. Fenntartható energiahatékonyság
1. Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése
2. Fenntartható városfejlesztés (energeti-

ka) 
Ezekre a célokra 333.000.000 Forint fordít-
ható.
III. Fenntartható humán fejlesztések: 
433.000.000 Ft.
IV. Fenntartható humán infrastruktúra
1. Gyermeknevelést támogató humán inf-

rastruktúra fejlesztése (bölcsődei, óvo-
dai fejlesztés)

2. Helyi egészségügyi és szociális infra-
struktúra fejlesztése

3. Szociális alapszolgáltatás
Ezekre a célokra 702.000.000 Forint fordít-
ható.
A konkrét célok meghatározásának alapjá-
ul a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 
fog szolgálni, amelynek elkészítéséhez már 
hozzáláttunk. Ezzel kapcsolatosan több 
egyeztetésre is sor kerül a település megha-
tározó vállalkozóival, civil szervezeteivel, s 
lakossági véleményezésre is lehetőség lesz. 
A város weboldalán és Facebook-oldalán 
az FVS előkészítéséhez kapcsolódó kérdőí-
vet eddig már csaknem 200-an töltötték ki, 
akiknek köszönjük fáradozását. 
Az ajándék nagy, de a mai építőipari árakkal 
és a jelenlegi, felgyorsult infl ációval tisztában 
lévő olvasók tudhatják, hogy minden vágyunk 
nem teljesülhet belőle. Sok minden igen, de 
lesznek, amelyek kimaradnak. Hogy melyek, 
arról a testületnek kell kimondania a végső 
szót. Több évtizedes cél a romjaival csúfol-
kodó volt MHSZ épület újrahasznosítása, va-
lamint az Ifjúság utcai óvoda elavult szárnya 
helyett új rész építése, a szakrendelő fejleszté-
se, a legnagyobb energiafaló önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése, valamint 
az útépítések. Tudom, utóbbira akkora – az 
egyébként teljesen jogos – igény, hogy akár 
a teljes összeget is elkölthetnénk, de ezt sem 
az ún. pántlikázás (az államilag előre megha-
tározott célok mentén megkapható pénzek, 
lásd fent), sem a megoldásra váró feladatok 
sokasága nem teszi majd lehetővé.
Ráckeve viszonylatában óriási summát, első 
számítások szerint 90 millió forint körüli 
összeget kell fordítanunk jövőre a garantált 
bérminimum újabb kötelező emelésének 
fedezetére, valamint a kulturális szférában 

dolgozók bérének 20%-os előírt emelésére. 
További milliókba kerül majd az így kiala-
kuló bérfeszültség csökkentése, miközben 
egyelőre nincs hír az esetleges állami kom-
penzációról, amely idén is a tavalyi kötelező 
emeléseknek csupán egy részét fedezte. 
Mindeközben a városban több helyen is zajla-
nak az év végi infrastrukturális beruházások. 
Már folyik a Kossuth Lajos utca felújítása, 
befejezéséhez közeledik a gimnázium és a 
HÉV-állomás közti kerékpárút kivitelezése, 
épül az új járda az Eötvös utcában, pályáza-
ti pénzből idén leaszfaltozzuk a Béke utca, a 
Bercsényi utca és a Dankó utca egy-egy sza-
kaszát. Saját forrásokból még idén felújítjuk 
a Marossy utca azon részét, amely a korábbi 
karbantartásból a gázhálózat építése miatt 
kimaradt, valamint szintén rendbe tesszük 
az Állomás közt, a Baross utca, Arany J. utca, 
Rézágyú utca egy-egy szakaszát, valamint a 
teljes Tél utcát és a Haladás utcát.
És nem kerülöm el a témát, mert Facebookon 
rendszeresen előhozzák: a pokolhegyi utcák 
javítása szégyenszemre néhány emberben 
megütközést szokott kelteni. Akikben igen, 
javaslom: még most, nagyon gyorsan látogas-
sanak el a Tél vagy a Haladás utcába, hogy sa-
ját szemükkel láthassák, mennyivel rosszabb 
állapotban vannak, mint bármelyik, már ko-
rábban sóderrel vagy murvával borított utca. 
Ha valaki igényli, elkísérem őt oda.
Beázás miatt új tetőrészt kapott a Vörösmar-
ty utcai óvoda, további illegális hulladékle-
rakatokat takarítunk el a napokban is a vá-
ros több pontján egy újabb nyertes pályázat 
segítségével. Lezárult a mintegy egymilliárd 
forintos ivóvízminőség-javító projekt, most 
már az egészségügyi elvárásoknak megfelelő 
tisztított víz folyik a csapokból, igaz némileg 
megváltozott ízzel.
Tudjuk, mindezeken kívül is rengeteg feladat 
vár még megoldásra az elkövetkező években. 
Mégis, talán lesznek nem kevesen, akik öröm-
mel fogadják ezeket a változásokat is, amelye-
ket most, így karácsony táján, képletesen aján-
déknak nevezve, az önkormányzat és a szakmai 
háttértámogatást nyújtó polgármesteri hivatal 
dolgozói nevében átnyújtok önöknek. 
Kérem, fogadják szívesen, mi szeretettel ad-
juk: sok munka rejtőzik bennük. 
Boldog és békés ünnepeket kívánok min-
denkinek!

Vereckei Zoltán
polgármester

Ráckevének idén nagy ajándék 
jutott, még ha egyelőre csak 
papíron is. Olyan, amire évti-
zedek óta vágyott, s amelyből 
számos gondját orvosolhatja: 
egy kormánydöntésnek kö-
szönhetően egy előre megha-
tározott kerethez, 2,5 milliárd 
forint uniós támogatáshoz 
juthat az elkövetkező években 
különböző fejlesztési célokra. A 
lehetőség az ún. fenntartható 
városok kategória keretén belül 
nyílik meg, amelybe 12 Pest 
megyei település került be, ezek 
egyike Ráckeve.
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Készül a város jövő évi költségvetése
Az avarégetés továbbra is tilos – Erős pályázati szándék – Változások a térfigyelésben

csoportot, hogy 2022 májusáig készítse elő 
a Mezőőri szolgálat felállítását szolgáló ter-
vezetet. 

A testület úgy döntött, hogy Ráckeve Város 
Önkormányzatának 2022. évi első olvasa-
tú költségvetését a következő irányelvek 
mentén kéri előterjeszteni a 2022. januári 
ülésre:
1. Az intézmények költségvetésüket a 2021. 

évi tényadatokat fi gyelembe véve ter-
vezhetik, a lényeges kiadás növekményt, 
valamint a bevételi elmaradás tervezését 
indokolni szükséges. 

2. A VIGI intézménye autó beszerzést és  
konyhai feladatok ellátását kéri beter-
vezni.

3. A Sport és Civil keret nagysága a 2019. 
évi eredeti előirányzat szerint történjen: 
18 millió Ft sport célokra + 2 millió Ft ci-
vil keretre. 

4. Az Önkormányzati Tűzoltóság támoga-
tása a korábban megszokott módon tör-
ténjen, fi gyelembe véve az önkormány-
zati befolyt támogatásokat.

5. A közbiztonsági keretre 3 millió Ft terve-
zendő, fi gyelemmel a mezőőri feladatok-
ra is.

6. A szociális keretet 15 millió Ft összegben 
szükséges tervezni.

7. A tartalékok összege emelten tervezen-
dő.

8. A testület felkérte a polgármestert, hogy 
keresse meg a környező települések pol-
gármestereit a Szakorvosi Rendelőinté-
zet feladatainak (fogászat, labor) 2022. 

2020. november 18-án Ráckeve Város Kép-
viselő-testülete a veszélyhelyzet kihirde-
téséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybaléptetéséről szóló 27/2021.(I.29.) 
számú Kormányrendeletben foglaltak sze-
rint, és a 307/2021.(VI.5.) szerint nyilvános 
testületi ülést tartott.
Első napirendi pontban a képviselők tudo-
másul vették a H6-os HÉV Ráckevei szaka-
szát érintő fejlesztésről szóló tájékoztatót.
A testület egyhangúan elfogadta Ráckeve 
Város Önkormányzat, az általa alapított és 
irányított költségvetési szervek, Ráckeve 
és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő 
Központ és a nemzetiségi önkormányzatok 
kockázatértékelésen alapuló belső ellenőr-
zési tervét 2022. évre, valamint a 2022-
2025. évre vonatkozó stratégiáját, illetve az 
ez alapján készült stratégiai belső ellenőr-
zési tervet kockázatelemzéssel alátámasz-
tott formában.
A képviselők úgy döntöttek, hogy a Lovas-
tanya és a kapcsolódó fás legelő létesítésé-
nek megvalósítása és fejlesztése céljából a 
Ráckeve, 0436/3, 0436/4 és 0436/5 hrsz-ú 
ingatlanok övezeti besorolásának módosí-
tására vonatkozó napirendi pontot az ülé-
sen elhangzott új szempontok alapján a 
2021. decemberi képviselő-testületi ülésen 
újból napirendre tűzik. 
Elfogadásra került az előző képviselő-tes-
tületi ülés óta történt fontosabb esemé-
nyekről szóló polgármesteri tájékoztató és 
a lejárt határ idejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló tájékoztatás is.
A képviselők tudomásul vették a Ráckeve 
Város Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács-
nak, Ráckeve 4770 hrsz-ú ingatlanra terve-
zett Apartmanház bírálatáról szóló tájékoz-
tatóját. 
A testület támogatta Ráckeve Város te-
lepülésképének védelméről és minőségi 
alakításáról szóló módosítás-tervezetére 
vonatkozó javaslatokat és felhatalmazta a 
polgármestert a partnerségi egyeztetésre, 
továbbá, hogy az államigazgatási szervek-
kel a véleményezési eljárást folytassa le.  
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
Mezőőri szolgálat működtetésének kidol-
gozására munkacsoportot hoz létre, mely-
nek tagjai: Bécsi Balázs közbiztonsági ta-
nácsnok, Varga Viktória alpolgármester, 
Takács Orbán Éva adóiroda vezető, Kovács 
Péterné pénzügyi irodavezető és Németh 
Attila külsős szakértő. Felkérték a munka-

évi lakosságszám-arányos támogatására 
2022. évi költségvetésükbe történő be-
tervezése érdekében.

9. Az intézményi felújítások közül fon-
tossági rangsort állítottak fel az in-
tézményvezetők által igényelt terve-
zésekből, összesen 21.200.000 forint 
összegben.

A testület támogatta a Ráckeve Újság 
nyomdai tevékenységére vonatkozó áreme-
lési kérelmet (a papírárak emelkedése in-
doklással) és felkérte a jegyzőt, hogy a 
West-Graph Kft.-vel kötött szerződés mó-
dosítását készítse el, annak aláírására fel-
hatalmazta a polgármestert.
Elfogadásra került az önkormányzat 2021. 
évi költségvetésének 1-9. havi teljesítéséről 
szóló tájékoztatás.
A testület egyhangúan elfogadta a város 
pénzügyi helyzetéről készült október havi 
jelentést.
A képviselő-testület szintén elfogadta a 
SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft-nek az ön-
kormányzat tulajdonában álló kegyeleti 
hűtő üzemeltetéséről szóló 2021. január 
1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig 
terjedő időszakra vonatkozó beszámo-
lóját, valamint a képviselők a kegyeleti 
hűtő használatáért fizetendő térítési díjat 
felülvizsgálva úgy döntöttek, hogy azon 
változtatni nem kívánnak.
A testület határozott arról, hogy a Rác-
kevei Rendőrkapitányság épületében el-
helyezett rendőrségi térfi gyelő munka-
állomást (felügyeleti végpont) azonnali 
hatállyal megszünteti; a leszereléssel a 
térfi gyelő kamerarendszer karbantartási 
feladatait ellátó Hiteles Kft.-t bízza meg. A 
leszerelt eszközök a Polgármesteri Hivatal 
szerverszobájában kerülnek elhelyezésre. 
Az önkormányzat a közterületi térfi gyelő 
kamerarendszer adatkezelési szabályzatát 
2021. december 1-jei hatállyal is számos 
pontban módosította a rendszer felépíté-
sére, eszközeire vonatkozóan, valamint a 
polgárőrséggel való együttműködésben, 
amelynek lényege az, hogy a Ráckevei 
Polgárőrség, illetve annak tagja, bűnmeg-
előzési céllal, az Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás alapján 
– a Pőtv. rendelkezései szerint és szakmai 
felkészítést követően – közreműködhet a 
térfi gyelő rendszer által közvetített képek 
megfi gyelésében.

Folytatás a 4. oldalon

A képviselők támogatták a 
Gólyafészek Bölcsőde előtti 
útszakaszon közlekedésbiz-
tonsági és gyermekvédelmi 
célból szerelt fekvőrendőr 
létesítését és döntöttek arról 
is, hogy az önkormányzat 
2021. évi költségvetésének 
közbiztonsági kerete terhére 
bruttó 500.000 Ft-ot bizto-
sít a megvalósítására. 
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Eladó önkormányzati ingatlanok
Somlyó sziget –  Szent Vendel utca – Öreghegy 9.

Ráckeve Város Önkormányzata értékesíti 
a Ráckeve, Somlyó sziget Kagyló utcá-
ban lévő 6351/1 hrsz-ú és 6351/2 hrsz, 
„kivett beépítetlen terület” megneve-
zésű ingatlanokat. Területük egyenként 
1277 m2, értékesítési ár: 13.500.000 fo-
rint/ingatlan.
Az ingatlanok a természetben a Som-
lyó-sziget Tutaj utca és Kagyló utca sar-
kán találhatóak. Üdülőházas (Üh-3.) öve-
zetben helyezkednek el, a központtól 4,5 
km távolságra. Az Üh övezet az időszakos 
pihenést szolgáló épület elhelyezését és 
telekhasználatát szolgáló területet fog-
lalja magában, amelyen legfeljebb két 
üdülőegységet magába foglaló üdülőépü-
let helyezhető el, lakás rendeltetés nem 
helyezhető el. Az utcában a víz, csatorna 
és villany került kiépítésre. Az ingatlanok 
füves felületű, szabályos formájú telkek.

Ráckeve Város Önkormányzata értékesíti 
a Ráckeve Szent Vendel utcában talál-
ható 2164/1-7, 2164/9-14, 2164/16-19 
hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezé-
sű ingatlanokat. Az ingatlanok egyben 
kerülnek értékesítésre. Értékesítési ár: 39 
millió forint.

Folyatás a 3. oldalról
A képviselők úgy döntöttek, hogy a jelenle-
gi szabályozást hatályában tartva nem en-
gedélyezik a kerti hulladék és avar égetését.  
A Pályázati Ösztönzőrendszer Szabályzat 
értelmében Ráckeve Város Képviselő-testü-
lete a 2021. évi költségvetése céltartaléká-
ban, elkülönítetten kezelt, a pályázatokra 
elnyert összegek maximum 2%-ában meg-
állapított sikerdíjak kifi zetését 2021. évben 
2.000.000.-Ft, azaz Kettőmillió forint ösz-
szegben határozta meg és felkérte a Sikerdíj 
Csoportot, hogy a pályázati sikerdíjat 2021. 
évre a Szabályzat személyi hatályának meg-
felelő személyek részére a Szabályzat sze-
rint állapítsa meg. 
A testület egyhangúan kifejezte szándé-
kát, hogy indul az alábbi, 100%-os tá-
mogatású pályázatokon: fenntartható 
városfejlesztési stratégiák támogatására 
megjelent TOP Plusz-1.3-1-21 kódszámú 
felhívás a városi jogállású települések ré-
szére, amelyek kijelölésre kerültek a me-
gyei Integrált Területi Programban;  Kisfa-
ludy 2030 strandfejlesztés V. jelű program; 

„Előadó-művészeti szervezetek többlettámo-
gatása 2022. évi tematikus egyedi támoga-
tási rendszer” pályázat.Viszont nem indul 
az Aktív Magyarország Program című pá-
lyázaton. 
A képviselők támogatták az analóg TV-k/
monitorok elektronikai hulladékként való 
leadását, ezért megbízták Tóth János egyéni 
vállalkozót az eszközök lakosságtól való át-
vételével. A költségekre bruttó 100.000 Ft-
ot különítenek el, a 2021. évi költségvetés il-
legális hulladékokkal kapcsolatos kiadások 
előirányzata terhére.
Döntés született arról is, hogy a 3 ráckevei 
idősek otthona lakóinak, illetve a karácsonyi 
ételosztáson résztvevő rászorulóknak étel-
csomagot állítanak össze. Ennek fi nanszíro-
zására a 2021. évi költségvetés szociális kere-
téből 250.000-250.000 Ft-ot különítettek el.
A határozatok a város honlapján (www.
rackeve.hu), a dokumentumok között, a 
képviselő-testület anyagai között olvasha-
tóak. 

Jáki Réka

Az ingatlanok megosztása, a fenti hely-
rajzi számokon történő átvezetése az in-
gatlan-nyilvántartásban és a térképen 
átvezetésre került, azonban a telkek és a 
hozzá tartozó utak kimérése (telekhatárok 
kitűzése) a helyszínen nem történt meg. 
A természetben az ingatlanok jellemzően 
egyenetlen felületűek, növényzettel benőtt, 
tereprendezést igénylő területek. Az ingat-
lanokon a 2019-es évben fakitermelési vá-
gástakarítás történt.
A vevő feladata 4 éven belül:
• a tereprendezés (építési tevékeny-

ségre alkalmas a környező ingatlanok 
terepszintjeihez igazodó terepviszo-
nyok kialakítása, szükség esetén ta-
lajcsere);

• az ingatlanok földmérő által történő te-
lekhatárának, valamint a hozzá tartozó 
útterületek kitűzése;

• az ingatlanok teljes közművesítésének 
tervezése és kivitelezése valamint út-
építési, járdaépítési és csapadékvíz-el-
vezetési rendszer kiépítésének elvég-
zése, mely munkákra az önkormányzat 
a vevővel a pontos feltételek rögzítésé-
re településrendezési szerződést kíván 
kötni.

Ráckeve Város Önkormányzata értékesí-
ti a Ráckeve, Öreghegy 9. szám alatti, 
0313/25 hrsz-ú, „kivett tanya” megneve-
zésű ingatlant. Területe 3015 m2, értékesí-
tési 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. Felújítan-
dó, szerkezetileg ép. 
Helyiségei étkező-előtér és szoba. Az ingat-
lan közműbekötéssel nem rendelkezik, az 
elektromos hálózat kb. 200 méterre talál-
ható. 

A hirdetések elérhetőek az önkormányzat 
hirdetőtábláján és a www.rackeve.hu olda-
lon.
Az értékesítésekkel kapcsolatban érdeklőd-
ni lehet a Polgármesteri Hivatal Műszaki 
Irodáján az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 06/24-523-345, 344 vagy muszak@
rackeve.hu.

Ráckeve Város Ökormányzata

Újra napirenden a 
Kis-Dunánk revitalizácója

Tisztelt lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy indul a 
Ráckevei (Soroksári)-Duna revitalizáció-
jának előkészítése. Kérjük segítse a terve-
zést véleményével!

Kérjük, töltsék ki a kérdőívet, melyben a 
Ráckevei (Soroksári)-Dunához való vi-
szonyukról, a területen észlelt környezeti 
problémákról kérdezzük önöket, illetve a 
térség értékeit vizsgáljuk.

A kérdőív az alábbi linken érhető el:
https://soroksariduna.hu/

Zöldfejlesztési, Kutatási és 
Agglomerációs Főigazgatóság

Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág 
Projektigazgatóság
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Pályázati felhívás
Ráckeve VI. számú házi gyermekorvosi körzet praxisjog betöltésére

Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete lakhatás biztosítása mellett 
pályázatot hirdet Ráckeve VI. számú házi 
gyermekorvosi körzet ellátására, praxisjog 
betöltésére. A praxisjog térítésmentesen 
kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
A feladatellátás helye: 2300 Ráckeve, Szent 
István tér 5. szám alatt található rendelő.  A 
házi gyermekorvosi körzet jelenleg helyette-
sítéssel ellátott. Eredményes pályázat esetén 
az önkormányzat határozatlan időre szóló 
feladat-ellátási szerződést köt, melyben a fe-
lek a működés feltételeit rögzítik.

Ellátandó lakosságszám (kártya): 812 fő
Ellátandó települések száma: Ráckeve köz-
igazgatási területe
Jogviszony jellege: vállalkozói/közszolgálati
A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt 06-70-375-9641-es telefon-
számon Dr. Rupp-Müller Melinda aljegyző 
nyújt.

Pályázati kiírás teljes szövege a város hon-
lapján, az AEEK oldalon megtekinthető.

Ráckeve Város Polgármesteri Hivatala

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Rác-
kevei Polgármesteri Hivatal ügyfél-
fogadási ideje az alábbiak szerint 
módosul:

2021. december 10. (péntek): 08.00-
12.00 és 13.00-16.00  óra között
2021. december 11. (szombat): az ügy-
félfogadás szünetel.

Igazgatási szünet
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Ráckevei 
Polgármesteri Hivatal igazgatási szü-
net miatt 2021. december 23-tól de-
cember 31-ig zárva tart.

Anyakönyvi ügyelet az igazgatási 
szünet idején kizárólag sürgős eset-
ben (haláleset miatt): Balogh Kata-
lin anyakönyvvezető (06-70-476-
8081).

Ügyeleti idő: 
• december 27. (hétfő) 8.00-12.00
• december 29. (szerda) 8.00-12.00

Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ün-
nepeket Kívánunk!

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 ügyfélfo-
gadás szünetel!

• Személyes ügyintézés kizárólag maszk 
vagy szájat és orrot takaró textil ruha-
darab viselésében és a kihelyezett kéz-
fertőtlenítőszerek használatával, vagy 
kesztyű viselésével folytatható a Hivatal 
folyosóin található üvegfal igénybevéte-
lével. 

• Várakozásnál kérjük a minimum 1,5 m 
távolság betartását (lépcsőházban kije-
lölt szakaszokon).  

• A beadványok benyújtására továbbra 
is lehetőségként szolgál a postai kül-
demény vagy elektronikus ügyintézés 
lehetősége, illetve személyesen a pol-
gármesteri hivatal főbejáratánál elhe-
lyezett „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 Hi-
vatal 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Kérjük hogy az ügyfélfogadás rendjét és a 
pandémiás ajánlásokat mindannyiunk ér-
dekében szíveskedjenek betartani!

Dr. Jambrik Anna
jegyző

2022. ÉVI PARKOLÓÓRA REGISZTRÁCIÓ RENDJE

A VÉSZHELYZETRE TEKINTETTEL, A TÖMEGES SZEMÉLYES KONTAKTUS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A JÖVŐ 
ÉVI PARKOLÓÓRÁK REGISZTRÁCIÓJA ÉS IGÉNYLÉSE AZ ALÁBBIAK SZERINT TÖRTÉNIK: AKIK RENDELKEZNEK 

MÁR 2021.ÉVI ÚJ PARKOLÓÓRÁVAL, KÉT MÓDON TUDJÁK AZT MEGÚJÍTANI 2022. ÉVRE:
1. CSEKKET KÉRHETNEK A RÁVÜSZ KFT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN, AMIN BEFIZETHETIK AZ 1.000 FT-OS 

REGISZTRÁCIÓS DÍJAT.  KÖZLEMÉNY: A GÉPJÁRMŰ OLVASHATÓ RENDSZÁMA!!2. 
ÁTUTALÁSSAL BEFIZETHETIK A RÁVÜSZ KFT. 10402300-50495056-54571004 SZ. SZÁMLÁJÁRA. 

KÖZLEMÉNY: NÉV, CÍM ÉS RENDSZÁM!
AKIK MÉG NEM RENDELKEZNEK ÓRÁVAL, DE IGÉNYBE KÍVÁNJÁK VENNI, AZOK SZEMÉLYESEN A RÁVÜSZ 

KFT. IRODÁJÁBAN (2300 RÁCKEVE, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 66.) TUDJÁK INTÉZNI 1.000 FT KÉSZPÉNZ 
BEFIZETÉSÉVEL: KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN: 9-11 ÉS 13-15 ÓRA KÖZÖTT

A REGISZTRÁCIÓ IDEJE: 2021. DECEMBER 2. - 2022. JANUÁR 31. KÖZÖTT.



6 Értékeink 2021. december

Ráckeve nagy „öregje”
A 91 éves Huszár Pista bácsi visszaemlékezései

A Zöld házak egyik első emeleti lakásában be-
szélgetünk Huszár István tanár úrral. A keveiek 
Pista bácsija életkorát meghazudtoló energiával, 
kristálytiszta memóriával, időnként sziporkázó 
humorral eleveníti fel életútját, amely térben is, 
időben is tiszteletreméltó. 

Ős-ráckevei lakos vagyok. Itt születtem 1930. 
október 30-án. Édesapám kocsifényező ipa-
ros volt. Nem autófényező volt, hanem lo-
vaskocsikat, hintókat festett. Ez egy kihaló 
mesterség volt. (1968-ban bekövetkezett 
halálával a szakmát is temettük.) A ’940-es 
évek Iparos Kalendáriuma kovácsmesterből 
közel 9000-et jegyzett, tudott, kocsifényező 
csak három volt, egyikőjük az édesapám.
Az alapfokú iskoláim négy osztályát (ma alsó 
tagozat) is Ráckevén, az úgynevezett Közös 
iskolában végeztem. A Közös iskola a nevé-
ben hordta a megkülönböztetést a Katolikus 
iskolától. Ide többségében református gye-
rekek jártak, de két zsidó és egy evangélikus 
diákra is emlékszem. A polgári iskola már 
válogatott, nem vallás, hanem tanulmányi 
eredmény szerint. Legalább jó rendűnek kel-
lett lennie az ide jelentkezőnek. Az 1944-45-
ös tanévben fejeztem be ezt a ma felső tago-
zatnak megfelelő négy évet, de a gimnázium 

elérhetetlennek tűnt számomra. Ez a háború 
okozta szegénység számlájára írható. Apám-
nak nem volt munkája. Ki festetett volna 
kocsit, hintót? Akinek volt, az eldugta a szal-
makazalba, nemhogy felújíttatta volna, így 
két évig otthon voltam. Apám lakatos inas-
nak adott Lukács bácsihoz, de szerencsémre 
Molnár Pál nagytiszteletű úr, református lel-
kész segítségével a Budai Líceum és Tanító-
képző Intézet kollégista növendéke lettem. 
Ez az iskola számomra három év líceumból, 
egy év tanítóképzőből és egy gyakorló évből 
állt. Én – szerencsével – az érettségi vizsgát 
is letehettem. A gyakorló évemet természe-
tesen Ráckevén, a Közös iskolában töltöttem, 
ahol ennek a beszélgetésnek a lejegyzőjét is 
– mint második osztályos kisdiákot – taní-
tottam. 
Ezután egy évtized az életemből különös 
ajándéka volt a sorsnak. Újhegyen egy össze-
vont osztályú, ma úgy mondanánk tanyasi 
iskola 1-4., majd 5-8. osztályait tanítottam. 
Itt kötöttem én életre szóló barátságot a 
pedagógus hivatással. Nem csak oktattunk 
Gazdag Béla kollégámmal, majd házasság-
kötésem után tanítónő feleségemmel, ha-
nem neveltük is a gondjainkra bízott 30-35 
gyereket. Az iskola egyben kultúrház is volt, 
emlékszem, még színdarabot is előadtunk a 
tanulókkal. Az akkori kerékpárom tudna me-
sélni, hogy hány kilométert tettünk meg nap 
mint nap Ráckeve és Újhegy között abban az 
évtizedben. Amikor Melinda kislányom első 
osztályos lett, akkor kértem be magunkat a 
„városi” iskolába.
Főiskolás éveim Szegeden teltek az 50-es 
években. Földrajz-biológia szakot válasz-
tottam, bár a biológiától kezdetben kissé 
idegenkedtem, de a növénytan tanárom 
megszerettette velem ezt a nagyszerű tu-
dományágat. Hogyan? Úgy, hogyha tehet-
te, a természetben tanított: a helyszínen 
elemezve egy fa, egy gyomnövény ismér-
veit. A latin nevüket is megkövetelte. Több 
száz latin nevet tudtam, egyszer még di-
ákversenyt is nyertem ebben a témában. 
Később én is ebben a szellemben tanítot-
tam diákjaimnak a biológiát. A napokban 
megszólított a DM boltban egy hajdani 
tanítványom és mosolyogva köszönte meg 
a tőlem kapott növénytan szeretetét. El-
mondta, hogy a középiskolában „király” 
volt, például tudta a beléndek latin nevét: 
Atropa belladonna és hogy ebből készül az 
atropin értágító.

Közben elhívtak a Járási Hivatalba művelő-
dési osztályvezető-helyettesnek, ami – töb-
bek között – tanulmányi felügyelő munka-
kört is jelentett. Fél évig még a Művelődési 
Osztályt is vezettem, így rövid időre 500 pe-
dagógus „főnöke” voltam.
Az általános iskolában töltött éveim alatt 
egy idő után azt vettem észre, hogy egyre 
gyakrabban Pista bácsinak hívnak. Kedves 
kolléganőmnek, Keviczkyné Böske néninek 
meg is említettem: Miért van az, hogy a töb-
bi tanár Bodzán tanár úr, Tóth tanár úr, én 
meg Pista bácsi lettem? Ő megnyugtatott: 
„Légy rá büszke, Pistukám! Ez az őszinte biza-
lom, a szeretet kifejeződése.” 
A házasságunkban bekövetkezett hullám-
völgy miatt átkértem magam Kiskunlachá-
zára, ahol remek, segítő pedagógus kollek-
tívába kerültem és egy idő után a szaktanári 
munkám mellett egyre több, más feladatot is 
kaptam. Igazgatóhelyettesként egy nagylét-
számú iskola szervezési feladataiból helyet-
tesítéstől az ünnepi alkalmak lebonyolításá-
ig, sportversenyektől a nagy, hagyományos 
iskolai kirándulások szervezéséig sok min-
den az én feladataim közé tartozott. Mondok 
erre példát. Három testvériskolánk volt, egy 
Lengyelországban, Zakopanéban, a máso-
dik Csehországban, míg a harmadik Lipcsé-
ben. Ezekkel a kapcsolat nem csak papíron 
létezett, hanem kölcsönösen látogattuk 
egymást, sportversenyekkel színesítve a ta-
lálkozásokat. Az utaztatástól a szállásig, az 
étkezéstől a szabadidős programokig min-
den az én feladatom volt. Szép emlékek sorát 
tudnám felidézni, most mégis egy szeren-
csésen végződő kalandunkat mondom el. Az 
1980-as években jártunk, Lipcsében voltunk, 
30 gyerek és 4 kísérő tanár. Hazaindultunk 
volna, amikor a lipcsei pályaudvaron (ami kb. 
négyszer akkora, mint a mi Nyugati pálya-
udvarunk) a nemzetközi expressz indulása 
előtt fél órával kiderült, hogy egy gyerekünk 
hiányzik. Kétségbeesett keresés következett, 
eredménytelenül. A csoport felszállt a vonat-
ra, egy nevelő ott maradt keresni az elcsatan-
golt tanulónkat. Életem legszörnyűbb útja 
volt hazafelé Budapestig, majd Lacházáig. 
Hajnali 6 óra körül értem a lakásomra, ami-
kor villogó kék fénnyel rendőrautó állt meg 
a kapu előtt. NDK-s rendőrök hozták épen, 
egészségesen a kis diákunkat a kísérő tanár-
ral együtt. A vonat indulása után 10 perccel 
megtalálták a gyermeket, aki szipogva keres-
te a csoportot… Diplomáciai segítséggel, né-

Pista bácsi         FOTÓ: JÁKI RÉKA
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met alapossággal az NDK-s  rendőrök moso-
lyogva adták át nekem a nebulót egy átvételi 
aláírás ellenében.
Hosszan mesélhetnék az iskolánkban hagyo-
mányos májusi buszos kirándulásokról, 10-14 
autóbusz indult ilyenkor egynapos, belföldi 
túrára, ami nem kevés szervezéssel járt. Pé-
csett például helyet kellett biztosítani a Volán 
pályaudvar parkolójában a 14 busz számára, 
de a forgószínpad-szerű csoportos városnézés 
is külön szervezőmunkát igényelt.
Nyugdíjba vonulásom után a szívem még-
is hazahúzott Ráckevére. A Zöld házakban 
vettem lakást, azóta újra ráckevei polgár 
vagyok, bár lélekben mindig az voltam. 
Itthon újra kedvenc tevékenységemet foly-
tattam: turistautakat szerveztem ráckevei 
barátaimnak. 15 éven át évente átlag 10-12 
autóbuszos kirándulást tettünk, amelye-
ken az idegenvezető is én voltam. Az ötna-

pos utak két fő irányba tartottak: az egyik 
Erdély, a másik Szlovákia. De túl ezeken, 
többször meglátogattuk Bécset, Prágát, 
Velencét vagy a Plitvicei-tavakat. Néhány 
éve a helyi piacon megállított egy közép-
korú asszony, a kezemet szorongatva így 
szólított meg: „Pista bácsi, köszönettel tar-
tozom! A buszos kirándulásaival szélesebbre 
tárta a világra néző ablakomat. Azt tudtam, 
hogy hol van Ráckeve határában Godány vagy 
Pénzenvett, de az ön útjai előtt csak egyszer 
voltam külföldön: Lóréven. Énekeltem én is 
az ismert dalokat: Átmentem a Királyhágón 
vagy Szép város Kolozsvár, de ezek a helyne-
vek ott teltek meg tartalommal, amikor ön 
elvitt minket és megmutatta Mátyás király 
szülőházát vagy a Házsongárdi temetőt.”
Mára – életkoromból következően – elma-
radtak a turistautak, de a közös és a szá-
mos egyéni világjáró utam emlékei gyakran 

megmelengetik a szívemet. Többek között 
vejem segítségével – aki extra séf, ötcsilla-
gos szállodák személyzetének betanítója – 
eljutottam Spanyolország nagyvárosaiba, 
Portugáliába és még sok más szép helyre.
Lányomék házasságából nem született gyer-
mek, István fi amnak viszont két gyönyörű lá-
nya van, Tímea orvos, Dóra óvónő. Dórikám és 
a férje már megajándékoztak egy Zétény nevű 
dédunokával is.
Két megtiszteltetés ért a közelmúltban. Az 
egyik Lacházáról érkezett, üzenve, hogy nem 
felejtettek el: 90 évesen, nyugdíjazásom után 
30 évvel Katedra Díjjal tüntettek ki.
A másik megtiszteltetés most ért, amikor 
szülővárososom lapja, a Ráckevei Újság egy 
visszaemlékező beszélgetésre kért. Köszö-
net érte mindenkinek, akiket illet! 

-y- (Fegyó Béla)

80 éves a Ráckevei Horgász Egyesület
Beszámoló a 2021. évről

Az idei évben a tavaszra kitűzött verse-
nyeink, az országos szabályok, valamint a 
MOHOSZ és az RDHSZ útmutatásai alapján 
elmaradtak. Természetesen egyesületünk 
vezetősége a veszélyhelyzetben is tette a 
dolgát, így az egyesület folyamatosan mű-
ködött.
Vezetőségünk augusztus 6-án tartott ülé-
sén döntött a 2021. évi versenyeink idő-
pontjairól.
Itt szeretném megköszönni Ráckeve Város 
Képviselő-testületének a rugalmas döntése-
it, amelyek következtében a ráckevei piacsé-
tányt térítésmentesen igénybe vehettük.
Egyesületünk vezetőségi tagjai sok-sok éve 
segítik az Ács Károly Művelődési Központ, 
valamint a Duna Relax & Event Hotel által 
szervezett Őszi Ászok Fesztivál horgászver-
senyének lebonyolítását. Erről a versenyről, 
valamint a lezajlott programokról a műve-
lődési központ tájékoztatta az olvasókat az 
októberi számban.
Szeptember 26-án a Szegedi Kis István sétá-
nyon rendeztük meg a XV. Duna parti Álta-
lános Iskolák és a Ráckevei H.E gyermek- és 
ifjúsági horgászversenyét. A meghívott 10 
iskola közül 8 nevezett a versenyre: Döm-
söd, Szigetszentmárton, Szigetbecse, Szi-
getújfalu, Kiskunlacháza Munkácsy téri Is-
kola, Kiskunlacháza Vörösmarty úti iskola, 
Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola, 
ráckevei Szent Imre Katolikus Általános Is-
kola és egyesületünk fi ataljai regisztráltak a 

versenyre. A megjelent 52 főt ragyogó őszi 
idő fogadta már a reggeli órákban is. E ver-
senyünknek a kezdetek óta van védnöke, 
rendszeresen valamelyik település polgár-
mestere, iskolaigazgatója, a horgászegye-
sületi vezetője. Ez évben a verseny főszer-
vezőjének Stáhly-Zsideg Istvánt, Ráckeve 
Város nyugalmazott címzetes főjegyzőjét 
kértem föl a tisztség ellátására. Ezt tettem 
azért is, mert Stáhly úr volt az első a tizenöt 
évvel ezelőtti versenyünkön is felkért véd-
nök, és akkor is, mint most is, örömmel vál-
lalta. Regisztrálás után Pálvölgyi Tibor az 
RDHSZ Ifjúsági és Oktatási bizottság veze-
tője köszöntötte a megjelent versenyzőket. 
Ezután a verseny védnöke Stáhly István 
üdvözölte a gyermekeket, aki köszöntőjé-
ben visszatekintett az elmúlt tizenöt évre, 
kiemelte milyen sokat változott, fejlődött 
a verseny a kezdetek óta. Külön örömét fe-
jezte ki, hogy vasárnap a kora reggeli órák-
ban ilyen sok gyermek horgászik és tölti a 
szabad idejét a természetben. Ezekután a 
védnök sok sikert kívánt a résztvevőknek 
és a versenyt megnyitotta. A rajthelyek ki-
sorsolása után a gyerekek elfoglalták a hor-
gász helyeket és nyolc órakor elkezdődött a 
verseny. Miközben a gyerekek horgásztak, 
lelkes segítőink a rajthelyen szendvicsekkel 
és üdítővel látták el a versenyzőket csapat-
vezetőket. A halak is jöttek, még ha nem 
is volt óriási kedvük a felkínált csalikra.
Az egész mezőnyből csak öt gyermek ma-

radt fogás nélkül. 11 órakor a verseny végén 
megkezdődött a pálya két végéről a mérle-
gelés, majd megkezdődött a kiértékelés és 
összesítés. Eredményhirdetéskor a díjakat, 
serlegeket, érmeket, okleveleket, horgász-
botokat a verseny védnöke Stáhly István 
adta át. Ezek után a következő eredmények 
születtek:

Alsó tagozatban:
I. helyezett: Szigetújfalu Móra 2816 gr
II. helyezett: Szigetszentmárton 1750 gr
III. helyezett: Kiskunlacháza Munkácsy 
1190 gr
Felső tagozatban:
I. helyezett: Szigetújfalu Móra 2510 gr
II. helyezett: Dömsöd Széchenyi 2400 gr
III. helyezett: Kiskunlacháza Vörösmarty  
2390 gr

Az iskolák közötti összetett verseny győzte-
se a Szigetújfalusi Móra csapata lett 5320 gr 
teljesítménnyel, ezért ők őrizhetik a követ-
kező versenyig az RDHSZ Ifjúsági Bizottsá-
ga által felajánlott vándorserleget.
Különdíj is átadásra került. A verseny 
védnöke különdíjat ajánlott fel a legtöbb 
halat fogó versenyzőnek: Dobdrai Szi-
lárdnak a Szent Imre Iskola Katolikus Ál-
talános Iskola versenyzőjének, aki 1700 gr 
halat fogott. A díjat a verseny védnökétől 
vehette át ifjú horgásztársunk.

Folytatás a 8. oldalon
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Folytatás a 7. oldalról
Majd ezt követően a Ráckevei H.E. Ifjúsági- és 
Gyermekverseny eredményhirdetése követke-
zett. A Ráckevei H.E. 2021. évi bajnoka Magyar 
Ákos, második Varga Balázs, harmadik helye-
zett Józsa Krisztián András lett.
Különdíjat nyert a legnagyobb halat fogó Ma-
gyar Ákos és a legtöbb nemes halat fogó Wág-
ner Zoé.
Egyesületünk október 3-án, vasárnap rendez-
te Jubileumi Felnőtt Versenyét. Ismét ragyo-
gó horgászidő fogadta a versenyezni kívánó 
tagjainkat. A megjelent 33 horgásztársun-
kat, Schwarcz Gáspár az egyesület elnöke 
a következőképpen köszöntötte: „Tisztelettel 
köszöntöm a Ráckevei Horgász Egyesület veze-
tősége nevében az egyesület megalakulásának 
80. évfordulója alkalmából rendezett horgász-
verseny résztvevőit, érdeklődőket, drukkereket. A 
80. évforduló kapcsán egy kicsit visszatekintünk 
az egyesület megalakulására és az alapítókra. 
80 éve 1941. április 6-án alakult meg a Ráckevei 
Horgász Egyesület 41 fővel. Az egyesület első el-
nöke Appel Mihály, jegyzője Litkei Emil, titkára 
Somhegyi Jenő, gazda Gyene András, a szám-
vizsgáló bizottság elnöke Visky Imre volt. Sajnos, 
ma már sem ők, sem pedig az alapító tagok nem 
élnek, de mi horgászok köszönettel és hálával em-
lékezünk mindannyiukra.

1957-től Rékasi Béla az első elnök 1981-ig. Az ő 
nevéhez fűződik az önálló horgásztanya létesíté-
se. 1981-90-ig Szűcs András az egyesület elnöke. 
1990-től, harminc éven keresztül 2020-ig  Sifrik 
Ferenc volt az egyesület elnöke. Mi fi atal vezetők 
szerettük volna, hogy vállaljon még néhány ciklust, 
de elhatározásában nem tudtuk megingatni. A 
mai napon köszönjük, hogy meglátogatott minket 
és szerepet vállalt a díjkiosztásnál.
Tisztelt horgásztársak! A mai napon a sorsolás nem 
a megszokott technikával történik, a szokásos sorso-
ló jegyeket ma egy sörös doboz helyettesíti, és a jubi-
leum alkalmából még egy kis ajándékkal kívánunk 
kedveskedni a versenyzőknek.”
Az elnöki köszöntő után megtörtént a rajt-
helyek sorsolása, majd nyolc órakor megkez-
dődött a verseny. A halak is nagyon harapós 
kedvükben voltak. A versenypályán kint lévő 
halőreinktől, vezetőségi tagjainktól sorra kap-
tuk a jelzéseket, hogy jönnek a nagyobb pon-
tyok egymás után, valamint a bodorkák. 11 
órakor megkezdődött a mérlegelés. A verseny-
bírák a pálya két végéről mérték a fogásokat 
és természetesen a kifogott halakat visszaen-
gedtük a vízbe. Mérlegelés után a számok és 
a grammok érvényesülnek. Azt hittük a pálya 
szélén, hogy a nagy pontyok, a súlyos bodor-
kák dominálnak majd. Az összesítésnél érdekes 
eredmények születtek: volt 3880, sőt 5000 gr 

ponty fogás, mégis a „gyengébb” helyet kisor-
soló (Incsi-fi ncsi stég) Devecseriné Rimer Noé-
mi – hírnevéhez méltóan egy spicc bottal végig 
dolgozva a versenyt – nagyon szép eredményt 
ért el.
A Ráckevei Horgász Egyesület 2021. évi felnőtt 
bajnoka: Devecseriné Rimer Noémi 6500 gr, 
második Végh Attila 5000 gr, harmadik helye-
zett Végh Gyula Attila 4060 gr fogott hallal.
Különdíjat nyert a legnagyobb halat fogó Végh 
Attila 5000 gr ponty, valamint Juhász Károly 
legnagyobb dévér 450 gr fogással.
A díjakat átadta Sifrik Ferenc tiszteletbeli elnök.
A Ráckevei Horgász Egyesület vezetősége ne-
vében köszönjük, hogy támogatták versenye-
inket: a Ráckevei Duna-ági Horgász Szövet-
ségnek, Ráckeve Város Képviselő-testületének, 
Petre Bélának a Horgásztanya Étterem üzemel-
tetőjének, Csömöri Jánosnénak (horgászbolt), 
Hajlemász Attilának a CARP EXPRESS TEAM 
ügyvezető igazgatójának.

Tisztelt Olvasók, egyesületünk és a magam 
nevében így az év vége felé kívánunk Önöknek 
Békés Ünnepeket, Eredményekben Gazdag Új 
Évet.

Kirchner István
H.E alelnök
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Kunyhótól a palotáig – Terek, életek, életterek
Az Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesületének kiállítása az ÁKMK-ban

2021. november 4-én került sor az Alko-
tóművészek és Művészetbarátok Ráckevei 
Egyesületének „Kunyhótól a palotáig – Te-
rek, életek, életterek” című kiállításának 
megnyitójára az Ács Károly Művelődési 
Központban. A kiállított művek mind-
egyike házat, hajlékot, épületet jelenít 
meg. 
Mertl  Attila  az egyesület elnöke köszön-
tőjében összefoglalta miért olyan fon-
tosak ezek az Életterek: „A ház, az épület 
életünk egyik legfontosabb materiális eleme. 
Védelmet nyújt, környezeti tényezők, vagy a 
világ zaja elől, itt lehetünk a leginkább ön-
magunk, vagy lehet közösségi, saját életünk 
színhelye, munkahelyünk is. Életünk gya-
korlatilag épületek között zajlik. Az épü-
letek összessége, a település meghatározza 
életminőségünket, lehetőségeinket, különös 
összetartozás és egymásra utaltság érzést ad. 
Mérnöki, egyben képzőművészeti alkotás is. 
Külleme, stílusa bőséges információkat nyújt 
a kor társadalmáról, szokásairól, techniká-

járól, melyben épült. A ház az egyik legössze-
tettebb szimbólum is.  Tágabb értelemben a 
Világmindenség képmása. A tető az égi világ, 
a pince az alvilág, a lakószint a Föld jelké-
pe. De jelképezheti az embert is, aki benne 
él: részei az emberi testnek felelnek meg. A 
parasztház emberi léptékű, emberi arányo-
kat követ. Erre utal egyes részeinek neve is: 
homlokzat, lábazat, oszlopfő, szemöldökfa, 
ablakszem, tetőgerinc, konty stb. Mivel a ház 
óvja lakóját, mint jelképnek bizonyos nőies, 
anyás karaktere van. A pszichológia is sajá-
tos jelképrendszert alakított ki a ház körül. 
A pincét a tudatalattinak, a lakószintet a 
tudatnak, a padlást a felettes énnek felelte-
ti meg. A kapu, az ajtó, az ablak két világ 
közti határt jelent. Ezeken keresztül bejut-
hatunk, vagy csak betekinthetünk egy másik 
világba, de hétköznapi értelemben a bent la-
kók életébe is. Az ajtón, ablakon túl ugyan-
is mindig sorsok, életek zajlanak, másképp, 
őszintébben, mint ahogy azt odakint látjuk. 
Őszintébben, minden megfelelni vágyás kép-

mutatása nélkül. Örömet, bánatot, születést, 
halált, békét és háborút, szeretetet és gyűlö-
letet, társaságot és magányt, gazdagságot 
és szegénységet, életünk tárgyiasult attribú-
tumait. Hogy otthon-e, vagy csak lakóhely? 
Menedék-e, vagy harctér? De ezek az infor-
mációk már egy kicsit a leselkedés határát 
súrolják. A művészet ezekre a kérdésekre csak 
fiktív válaszokat ad, általánosságban mesél-
ve eszközeivel terekről, életekről, életterekről, 
a kunyhótól a palotáig.”
A 11 művész alkotásaiból álló tárlat no-
vember 22-ig volt megtekinthető. Láto-
gatóink tovább gondolhatták Darabont 
Mária, Dévényi János Géza, Fábián Péter, 
Holczhauser Zsuzsanna, Kakuk Pál, Kiss 
Annamária, Mayer Ferenc, Mertl Attila, 
Nemes Ferenc, Sándor Mária és T. Né-
meth Gabriella alkotásain „elkezdett tör-
téneteket”.

Szabó Gertrúd igazgató
Ács Károly Művelődési Központ
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Meghitt találkozás Pap Kornéliával
Könyvbemutató a Skarica Máté Városi Könyvtárban

Nem sok szék maradt üresen 2021. novem-
ber 9-én a Skarica Máté Könyvtárban, ahol 
Pap Kornélia, a magyar evezős sport ki-
válósága 90. születésnapja alkalmából írt 
könyvének bemutatójára került sor. A Bala-
bán üzenete címet viselő könyv válogatás a 
szerző elmúlt 25 évének írásaiból, amelye-
ket a Ráckevei Újság és a Szigetbecsei Króni-
ka szerkesztőjeként jelentetett meg.
Az est háziasszonya Jáki Réka, lapunk 
főszerkesztője, ahogy Kornélia nevezte 
„méltó utódja” köszöntötte a jelenlévőket, 
aki magára vállalta a könyv 2. kiadásának 
megszervezését, szponzorokat keresett 
és megszervezte a könyvbemutatót is. 
Ezután a könyvet bemutatta és a szerző-
vel beszélgetett Major Árvácska a könyv 
szerkesztője, aki valamikor a Népsport 
című napilap munkatársa volt, csakúgy, 
mint Pap Kornélia. 
Az eseményt a Skarica Máté Városi Könyvtár 
Facebook oldalán élőben követhették azok, 
akik a járványhelyzetre tekintettel inkább 

otthonról nézték végig a meghitt és sok új, 
érdekes információkat közlő beszélgetést. A 
közvetítés akkor ért véget, amikor bemu-

Pap Kornélia és Jáki Réka      FOTÓ: HEGYI GERGELY

tatásra került az a portréfi lm, amelyet a 
Magyar Evezős Szövetség készített a négy-
szeres evezős Európa-bajnok evezősnőről. 
A portréfi lm mélyen megérintette a jelen-
lévőket, mert Pap Kornélia a rá jellemző, 
természetességgel és őszinteséggel beszélt 
életéről, sport sikereiről, újságírói munká-
járól és értékrendjéről. Egy különleges és 
erős személyiség nyilvánult meg a kiváló 
fi lmalkotásban.
A könyv megvásárolható volt ezen az estén, 
amit a könyv szerzője dedikált. 
Nemrégen e sorok írója többoldalas cikket 
írt a Ráckevei Újságban Pap Kornéliáról, 
amelynek címe ez volt: „Az evezés és az új-
ságírás királynője”
Pap Kornélia szavait hallgatva ez a megálla-
pítás még máig sem vesztette aktualitását. 

Még sok-sok boldog évig ragyogjon csillaga 
az égbolton…

Kósa Antal
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Keve és Ráckeve oklevelei
Az al-dunai Keve városra vonatkozó források (1. rész)

A Ráckevei Újság 2021. novemberi számá-
ban általánosságban írtam az oklevelek 
forrásértékéről, a hiteles és hamis iratok kö-
zötti különbségről, valamint röviden kitér-
tem a Ráckeve történetéhez felhasználható 
hiteles forrásokra. A cikkben a terjedelem 
adta korlátok között vázoltam a két város, 
az al-dunai Keve (ma Kovin, Szerb Köz-
társaság) és a Csepel-szigeti Ráckeve pár-
huzamos történetét a 15. század második 
felében. Az Árpád Múzeum igazgatójával, 
Jáki Rékával elhatároztuk, hogy az újság 
hasábjain cikksorozatot indítunk, amely-
ben minden hónapban bemutatok a két vá-
ros részére adott 13 darab hiteles oklevélből 
egyet-egyet. 

A fentieknek megfelelően a következő 
hat hónapban időrendben ismertetem és 
bemutatom a Keve városa részére kibo-
csátott hiteles okleveleket. (A cikksoro-
zat műfaja nem teszi lehetővé jegyzetek 
készítését, de az ezekben említett infor-
mációk visszakereshetők a Ráckeve közép-
kori oklevelei. Diplomatikai vizsgálat című 
könyvemben.)
A Keve vármegyében fekvő Keve városa 
forrásainkban természetesen nem 1405-
ben tűnt fel először. Az arab térképész, 
földrajztudós és utazó, Idriszi (teljes nevén 
Abu Abdalláh Muhammad ibn Muham-
mad al-Idríszi) a 12. század közepén ké-
szült munkájában a város – a dunai révnek is 
köszönhető – élénk kereskedelmi életéről 
számolt be: „nagy és virágzó helység a Duna 
mellett, vásárok és iparos műhelyek vannak 
benne”, illetve „Keve és Bács virágzó városok, 
nagy behozatallal és kivitellel; ezek Magyar-
ország fontos városai; összes közül a legjobban 
vannak ellátva épületekkel és a legjobban bő-
velkednek falusi termékekben és birtokokban.” 

(Györffy György fordítása.) A tatárjárás 
következményeként a település virágzása 
egy időre megszakadt és jelentősége csök-
kent. III. Béla király jegyzője, Anonymus a 
12/13. század fordulóján keletkezett művé-
ben arról írt, hogy a város Ajtony elődjének 
kezén volt, akitől a „honfoglalók” kaparin-
tották meg, és nevét a vár (és megye) élé-
re kinevezett első ispánjáról kaphatta. A 
város és a mellette emelkedő dombon állt 
vár a története során mindvégig királyi tu-
lajdonban maradt, összefüggésben azzal, 
hogy az ispáni vár fontos láncszeme volt a 
magyar határvédelemnek. A városban a ré-
vnek és az „országhatárnak” köszönhetően 
vámhely, a 14. század végén már harmin-
cadhivatal működött. (A harmincadot II. 
András király vezette be, a vám a kereske-
delmi áru értékének harmincadrésze volt.) 
A határ mellett fekvő városban királyaink 
többször is megfordultak, 1368-ban I. La-
jos, 1392-ben, 1409-ben és 1427–1428-ban 
Zsigmond király, az 1440-es évek végén és 
az 1450-es években pedig Hunyadi János 
kormányzó, illetve főkapitány járt a tele-
pülésen. E rövid bevezető után lássuk az 
első oklevelet!
Zsigmond király 1405. április 25-én Bu-
dán kibocsátott oklevelében a kevei pol-
gárok hűséges szolgálatai fejében, illetve 
a város és az ország hasznára és javára 
minden év sarlós Boldogasszony ünne-
pén (július 2.), valamint az ünnepet meg-
előző és követő napokon (azaz összesen 
három napon át) országos vásártartási 
jogot adományozott Keve városának. A 
sokadalmat a településen álló Szűz Mária 
tiszteletére szentelt plébániaegyház mel-
lett kellett minden évben megtartaniuk. 
Továbbá elrendelte a király, hogy a ke-
reskedők, kalmárok és egyéb személyek, 
akik a vásárt felkeresik, a hozott, illetve 
vásárolt áruikkal a vásár mondott napja-
ira szabadon eljöhessenek és onnan ügy-
leteik lebonyolítása után hasonlóképpen 
szabadon távozhassanak. Az uralkodó 
egyúttal meghagyta szóban forgó dön-
tésének közhírré tételét és kihirdetését a 
királyság többi településén.
Az oklevél eredeti példánya nem maradt 
fenn, szövege csak 1779. és 1782. évi máso-
latokból ismert. Mielőtt hitelességéről szól-
nék, fel kell hívnom a fi gyelmet arra, hogy 
az korábbi másolatban néhány szó helyét 
üresen hagyták (valószínűleg nem tudták 

elolvasni az eredeti példányt), az utóbbi-
ban viszont az egyik üres helyre, a vásár 
helyének meghatározásakor a „vásártér” 
(emporium) szót írták be. Az „emporium” 
– vásárok tere/vásártér – kifejezéssel a kö-
zépkori magyar okleveles anyagban nem 
találkozunk, azt azonban nem tudjuk, hogy 
a másik példányban kihagyott, ebben pedig 
e kifejezéssel pótolt helyen mi állhatott. A 
vásártartási engedély szövege ettől függet-
lenül összességében nem tér el az ekkori-
ban szokásos oklevelek szövegezésétől, így 
az eredeti példány hiánya ellenére is elfo-
gadhatjuk hitelességét.
Az éves vásárok (sokadalmak) elsősorban 
a nagyobb távolságokról érkező kereske-
dők számára biztosították áruik cseréjét 
(eladását, vásárlását), és a kereskedelem 
fejlődésével, a 14. századtól sokasodnak 
meg az ilyen típusú engedélyek. A soka-
dalmak mellett kezdetektől léteztek a he-
tivásárok (hetipiacok), amelyek viszont 
a mindennapi élethez szükséges javak és 
élelmiszerek adásvételének lebonyolítá-
sára szolgáltak. Amíg az előbbin alapve-
tően a távolsági kereskedelemmel fog-
lalkozó, sok esetben külföldi kereskedők 
jelentek meg, az utóbbin a helyiek, illetve 
a közvetlen környékről érkezők számára 
nyújtott eladási és beszerzési lehetősé-
get (hasonlóan mint manapság). Fontos, 
hogy mindkét típusú vásárengedélyt csak 
az uralkodó (ideértve Hunyadi János kor-
mányzót is) adományozhatott a telepü-
lések számára, tiszteletben tartva a többi 
település már meglévő vásártartási jo-
gát (azaz bizonyos távolságon belül nem 
lehetett létesíteni másik vásárt, illetve 
ugyanazon napra sem lehetett tenni a vá-
sár napját). A királyi városok esetében a 
lakosok, a magántulajdonban lévők szá-
mára pedig a földesúr kérhette ezt. Egy-
egy településen több éves és hetivásárt 
is tarthattak, ezek száma természetesen 
összefüggött a hely földrajzi adottságai-
val (pl. átkelőhelynél feküdt), a népesség 
nagyságával, egyszóval a helység jelen-
tőségével. A hatás, mint minden esetben, 
kölcsönös volt: a jó adottságok magukkal 
hozhatták a kiváltság elnyerését, a kivált-
ság elnyerése folytán viszont kiemelked-
hetett a település a többi közül.

C. Tóth Norbert történész
Árpád Múzeum

Az oklevelek testvéries el-
oszlásban, Keve városával 
hat, Ráckevével kapcsolat-
ban pedig hét hiteles oklevél 
maradt fenn, az előbbire az 
1405–1438, az utóbbira az 
1455–1511 közötti évekből. 
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A Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola hírei
Pályázatzáró workshop – Jógázunk! – Sportmúzeum

Október 11-én a Ráckevei Árpád Fejede-
lem Általános Iskola ünnepélyes keretek 
között egy 3 éves időszakot zárt le. Ekkor 
fejeződött be a Vekop 7.3.3-17-2017-00005 
pályázat, melynek záró workshopját ren-
deztük meg ezen a napon. A kollégák 
mellett meghívást kaptak a Szigetszent-
miklósi Tankerületi Központ dolgozói, 
polgármester úr, a képviselő-testület tag-
jai, óvodapedagógusok, s természetesen a 
szülők is.
A rendezvényt 2 blokkra osztottuk. Elő-
ször Gyergyádes Ágnes projektkoordinátor 
ismertette a résztvevőkkel a projekt 3 éves 
történéseit. A 2. részben pedig a résztvevő 
kollégák mutatták meg, hogy a 3 év alatt 
vásárolt informatikai eszközökkel, s tanfo-
lyamokon tanultak segítségével milyen új 
digitális tartalommal töltik meg a tanítási 
órákat.
A pályázat segítségével informatikai esz-
közöket is tudtunk vásárolni. Így minden 
tanteremben tudunk biztosítani internet-
hozzáférést, projektort és laptopot, igény 
szerint tabletet. A 3 éves folyamat ered-
ményeképpen kollégáink módszertani 
kultúrája olyan új elemekkel gazdagodott, 
melynek segítségével a gyerekek számára 
az ismeretelsajátítás folyamata könnyebbé 
s ezáltal sikeresebbé válhat. 
A projektben részt vevő kollégák: Gyetkó 
Katalin, Hegedűsné Gyetkó Zsuzsanna, 
Kovács Katalin, Molnárné Répás Erika, 
Muzsné Moharos Mária, Nagy Gábor, 
Soókyné Gubár Csilla, Szudáné Bata Éva, 
Tóth Károly és Varnyúné Csörgi Erzsébet 
pedagógusok, valamint Emődi Péter, aki 
az informatikai megsegítést biztosította 
számunkra. Kitartó, lelkes munkájukat 
ezúton is köszönöm!

Gyergyádes Ágnes projektkoordinátor,
intézményvezető-helyettes

Mayer Nikoletta két évvel ezelőtt keresett 
meg azzal, hogy jóga órát tartana a Ráckevei 
Árpád Fejedelem Általános Iskola Gyógype-
dagógiai Tagozat tanulóinak. Természete-
sen nagyon örültünk ennek a lehetőségnek.

Mayer Nikoletta a Yoga for the Special 
Child metodika magyarországi beveze-
tésének megálmodója és megvalósítója, 
az első magyar hivatalos speciális jóga-
oktató. 
• A Yoga for the Special Child® egy 

Amerikában szabadalmaztatott tré-
ning program, mely egyedülálló tanu-
lási környezetet biztosít a gyermekek, 
szüleik, gyógypedagógusok, jógaok-
tatók számára. 

• A Yoga for the Special Child® prog-
ram a születéstől fogva gyakorolható. 
Ez a metodika a jóga technikákat több 
lépcsőben, átfogóan ismerteti, és ez-
által segíti a fogyatékos gyermekek 
és felnőttek természetes fejlődését. A 
gyakorlás célja az egész izom-csont-
rendszer erősítése és nyújtása, az ideg-
rendszer kiegyensúlyozása, a légzés 
hatékonyságának növelése, a testtu-
datosság javítása, a kommunikációs 
készségek javítása és az önelfogadás 
képességének növelése.

Az órákat pályázati pénzek teszik ingye-
nessé. Tehát nekünk csak a termet kell 
biztosítani, a többit Niki intézi. Az elmúlt 
két évben többször voltak nálunk jógázni, 
a gyerekek nagy örömére. 

Niki mindenben támogatja tanulóinkat, 
sok támogatót szerzett, hogy az adomá-
nyaikkal segítse a hátrányos helyzetben 
lévő gyerekeket. 2019 karácsonyán tanu-
lóinkat rengeteg ajándékkal is meglep-
ték.

Sajnos a járványhelyzet miatt a foglalko-
zások egy ideig elmaradtak, de ebben a 
hónapban újraindulhatott az oktatás. A 
gyerekek jó ismerősként üdvözölték Nikit 
és most is nagyon szívesen vesznek részt 
az óráin.

Köszönjük Mayer Nikolettának a remek 
hangulatú jóga órákat.

Pap Péterné
gyógypedagógus

Tisztelt Ráckevei Polgárok!

2021. : Az olimpia éve.
2021.: A Ráckevei Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola megkapta az engedélyt, hogy 
sportiskola legyen!
2022/2023. tanévben szeptember 1-én in-
dul az első sportiskolai osztály. 
2022 tavaszán intézményünkben „sportmú-
zeum” nyílik.
Helyi sporttörténeti gyűjteményt készítünk 
és egy állandó kiállítást hozunk létre.
Emléket kívánunk állítani Ráckeve szülötte-
inek, az itt nevelkedett és az itt élők fi ainak 
eredményeiről, dicsőséges sportsikereiről, 
medáliák, trófeák, sporteszközök fényében.
Véleményem szerint a látottak növelik 
majd a ráckevei fi atalok sportágválasztási 
lehetőségeit és példakép keresési szándé-
kát, érzelmi világát.
Amit keresünk és szeretnénk, ha kölcsön 
adnának nekünk:
• élsportolói relikviák
• sporteszközök
• egyesületek történetének leírásai
• tömegsport rendezvények dokumentá-

lási anyagai
• kiemelkedő sikereket elérő sportvezetők 

bemutatása
• minden érték, ami a sporttal kapcsolatos.

Számunkra kiemelt feladat az iskolai tanu-
lók intézményi szintű és kiscsoportos kö-
reinek bemutatása a múlt sport értékeinek 
megismertetése. Bízom abban, hogy a kiál-
lítás szerves része lesz Ráckeve turisztikai 
látványosságának.
Az utánpótlás kiválasztás és nevelés terüle-
tén hathatós impulzusokat nyújthat a kiál-
lítás látványának varázsa.
Ezért kérek mindenkit, hogy aki személyes 
tárgyaival, dokumentumaival, képeivel 
tudja gazdagítani a gyűjteményünket, az 
jelentkezzen iskolánkban.
Aki szeretné, hogy a kiállítás minél tartal-
masabb legyen és mindenki, illetve minden 
esemény ott szerepeljen, aminek ott a he-
lye, kérem segítsen!
A kiállítási anyagokat 2022. január 30-ig 
gyűjtjük.
Elérhetőségek: Szále Zsoltné telefon: 06-
30-353-7756, e-mail.: zsoltne.szale@ar-
padf.edu.hu

Szále Zsoltné
igazgató
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Újabb ráckevei sikerek a fekvenyomásban!
WUAP Világbajnokság, Miskolc 2021. szeptember 19-25.

Baranyai József és Laczo Bence                                                                FOTÓ: BARRANYAI ANIKÓ

23-án Laczo Bence Raw fekvenyomásban, 
ifjúsági kategóriában, 75 kg-os súlycso-
portban, 95 kg-os teljesítménnyel vb. ezüs-
térmet szerzett. 
Ez a pályafutása 3. versenye volt! Remélhe-
tőleg sok van még ebben a nagyon szorgal-
mas és a sport iránt nagy alázatot tanúsított 
ifjú fi atalban!
24-én Baranyai József szintén Raw fekve-
nyomásban 80+-osként, 82,5 kg-os súly-
csoportban két világcsúccsal megszerezte 
5. világbajnoki aranyérmét, 87,5 kg-os tel-
jesítménnyel.
Sajnos a 3. csúcskísérlete nem sikerült! Az 
erőnlét megvolt hozzá, viszont technikai 
hibát vétett!
Így is elégedettek vagyunk, mindkét ver-
senyző kihozta magából a maximumot!
„Akinek elsősorban köszönettel tartozom az a 
feleségem, aki elkísér a versenyekre, támogat 
mindenben, mellettem áll akkor is, ha éppen 
nem vagyok toppon, és tartja bennem a lelket, 
amikor valami nem úgy sikerül, ahogy elter-
veztem. Ez nem csak a kedvenc sportágamra 
vonatkozik. 
És köszönet Egyesületemnek, a Gruber’s gym-
nek is! 
Öröm volt találkozni Gruber Annával és lát-
ni, hogyha nehezen is, a nemcsak neki, hanem 

mindnyájunk Vili Papájának hiányát erején 
felül próbálja feldolgozni!  „VILI PAPA” sosem 
feledünk!
Továbbá szeretném megköszönni az ELITE 
Gym vezetőségének,  Szanyó Attilának és Sza-
nyó Ildinek, hogy a versenyre való felkészülése-
met mind anyagi, mind edzőterem tekinteté-
ben biztosítsák. 

Nem utolsósorban versenytársaimnak a bíz-
tatást, a sok kedves szavakat, a felém irányuló 
szeretetet. 
Azt hiszem a felsorolás végtelen! Szervezők, bí-
rók, lapozók, akik nélkül ez mind nem jöhetett 
volna létre!”

Baranyai Anikó és Baranyai József

Labda itt- labda ott...
...avagy a RATE újabb sikerei

Az őszi szünidő előtti utolsó tanítási napon 
a RATE gimnáziumi tanulói a Pest megyei 
asztalitenisz döntőn vettek részt.
A lány csapat a III-IV. korcsoportban 1. he-
lyezést ért el. A csapat tagjai: Sokácz Nóra, 
Bodor Bernadett, Csömöri Boglárka. A lá-
nyok ezzel kijutottak az országos döntőbe.
A fi ú csapat a III-IV. korcsoportban  2. he-
lyezést ért el, egy heroikus küzdelemben, 
kicsin múlt a kijutás a döntőre. A csapat 
tagjai: Kajlik Horváth Farkas Áron, Schrei-
ner Márton, Kelemen Balázs.
Csömöri Bence az V-VI. korcsoportban 
egyéniben 3. helyezést szerzett.
Kelemen Balázs a II-III. korcsoportban 
egyéniben 2. helyezést ért el.
Csömöri Boglárka a III-IV. korcsoportban 
egyéniben 2. helyezést kapott.

Gratulálunk az újabb győzelmekhez, és to-
vábbi sok sikert kívánunk.
Hajrá RATE-Radyg csapata!

Kiss Erika

Újabb sikerek!

Október 22-én Gödöllőn rendezték 
meg az asztalitenisz Diákolimpia 
Pest megyei döntőjét. Két növendé-
künk képviselte iskolánkat.
Nguyen Hai Dang Péter a I-II. kor-
csoport „B” kategóriájában 3. helye-
zést ért el!
Rátonyi Lilla Petra a I-II. korcsoport 
„B” kategóriájában 2. helyezést ért 
el!
Szívből gratulálunk Nekik, hogy Pest 
megyében is kimagasló eredményt 
értek el! Nagyon büszkék vagyunk 
rájuk!

Köszönjük a Ráckevei Asztalitenisz 
Torna Egyesületnek a felkészítést és 
segítséget!

#sportosiskola #mindenkimozogjon 
#szentimrésdiákok
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Decemberi fi nomságok
Adventi készülődés

Lassan-lassan karácsonyi készülő-
dések ünnepe jön, nehéz időszak-
ban. Reménykedünk azért, hogy 
boldog családi ünnep lesz. Béke, 
boldogság, egészség lenne jó.
Szeretnék mindenkinek egy-
egy recepttel kedveskedni.

Őzgerinc leveles-
tésztában, salátával

Elkészítése kicsit macerás, de 
megéri. Wellingtonhoz hason-
ló, mégis más. 
Hozzávalók: 2 db őzgerinc csont 
nélkül (bélszín), tisztítom, mint 
a sertésszüzet, olaszos fűszerke-
verék, mustár, 1 csomag bacon, 
1 db nyújtott levelestészta, olaj, 
vaj, 4-5 db gomba, 1 db hagyma, 
szeletelt cheddar sajt, aszaltpa-
radicsom fűszerkeverék, zöld-
ség, gyümölcs, tojás.
A húst most nem pácoltam idő-
hiányában. Tisztítom, átmosom, 
lecsöpögtetem, fűszerkeverékkel 
megszórom, mustározom, olaj-
jal meglocsolom, hűtőben állni 
hagyom. Sütéskor olajon kérge-
sítem 2-3 gerezd fokhagyma tár-
saságában, fél vajat is hozzáadok, 
vegyesborsot, zöldborsot, majd 
sütőbe helyezem, 180 fokon kb. 15 
percet sütöm. Kiveszem és leta-
karom, baconba tekerem, közben 
a gombát, hagymát lereszelem, 
forró olajon sütöm, amíg a leve 
eltűnik. Fűszerezem, só, bors, 
aszaltparadicsom fűszerkeverék, 
toszkán fűszer.
A levelestésztát kiterítem és ket-
tévágom. A felére teszem a sajtot, 
erre a gombáskeverékben meg-
forgatott egyik húst, szorosan 
feltekerem, két végét is vissza-
tekerem. A másikat is készítem. 
Tetejét megkenem olajos tojással, 
megszurkálom. Sütőben szép 
pirosra sütöm 180 fokon. Még 
melegen sajtdíszeket teszek rá, 
csíkot vagy kockát, ezekre koktél-
paradicsomot. Szépen ráolvad.
Tálaláskor hosszú tálra teszem, 
körbe vegyes zöldségek, sző-

lő, koktélparadicsom, ruccola. 
Fogyasztáskor vágom fel, így 
meleg marad. Narancsos fe-
tás édeskömény vagy zöldsé-
ges-gyümölcsös saláta a nyerő.

Cukorbetegeknek, 
mandulás süti

Hozzávalók: 6 db tojás, 6 dkg 
gyümölcscukor, 1 vaníliarúd 
belseje, 1 teáskanál reszelt cit-
romhéj, 1 teáskanál fahéj, 20 dkg 
őrölt mandula, csipet só, 1 teás-
kanál porcukor, vaj a kikenéshez.
A tojásokat szétválasztom. Sár-
gájukat gyümölcscukorral ha-
bosra keverem, hozzáadom 
vaníliát, citromhéjat, fahéjat, 
mandulát. A fehérjét sóval, ke-
mény habbá verem, óvatosan 
a tésztához adom, keverem. 26 
cm-es kikent formába öntöm. 
Sütőben 160 fokon 50 percet sü-
töm. Tűpróba! Ha kihűlt, porcu-
korral megszórom. 12 szelet lesz. 
Diétás fagyival nagyon fi nom.
Szeletenként: kb. 165 kcal, 7 gr 
szénhidrát, fagyi nélkül!

Mindenkinek boldog előkészü-
letet, vidámságot, szeretetet, jó 
egészséget kívánok. BOLDOG 
KARÁCSONYT!!!

Fejérdy Győzőné/MARI

Közeleg  Szent Karácsony ünne-
pe, advent napjait éljük. Elsötéte-
dett a világ, talán a lelkünk is kis-
sé kétségbeesve várja Karácsony 
ünnepét. Így, az év utolsó hónap-
jában próbáljunk egészségesen 
élni, együnk sok-sok vitamint, 
főzzünk fi nom, egészséges étele-
ket,  tegyük meg azt, amit kérnek 
tőlünk azok, akik próbálnak ránk 
vigyázni és ne feledkezzünk meg 
az imáról sem.
Néhány nem szokványos recepttel 
szeretnék segíteni azoknak, akik  
unják már a régi , megszokott éte-
leket az ünnepi asztalon, és kísér-
letezni való kedvük támad!

Tárkonyos hal
Hozzávalók: 1 db szép ponty,  
egy láboska húsleves, vaj, tejfel, 
tárkonyecet, 2 tojássárga, só, 1 
ek liszt.
A megtisztított halat felszeletel-
jük. A  lisztet kevés vajon meg-
barnítjuk, felöntjük  annyi hús-
levessel, hogy hígabb mártás 
sűrűséget nyerjünk. Belerakjuk 
a hal szeleteket, sózzuk, apró-
ra vágott tárkonnyal megszór-
juk. Lassú tűzön  kb. 20 percet 
főzzük a halat. Nem keverget-
jük, csak rázogatjuk. Ha meg-
főtt a hal, óvatosan kiszedjük, 
ügyelve, hogy a szeletek egybe 
nmaradjanak. A tojássárgákat  
tejföllel elkavarjuk, tárkonye-
cettel ízesítjük, beleöntjük a 
mártásba, de már nem főzzük, 
mert kicsapódik a tojássárga. A 
halszeleteket tálra helyezzük, 
és ráöntjük a fi nom mártást. 
Krumplipürével, rizzsel, tésztá-
val tálalható – ki mivel szereti.

Sertésborda Vera 
mama módra

Hozzávalók: Személyenként 1 
db szép sertésbordát kissé kive-
regetek, sózom, borsozom, és ke-
vés lisztbe forgatva  zsiradékon, 
hirtelen elősütöm, majd átte-
szem egy lábosba. A fennmaradó 
zsírban, megfonnyasztok egy fej 
apróra vágott hagymát, meg-
szórom kevés paprikával, kevés 
vízzel felengedem, majd belete-
szem a bordákat, felöntöm kevés 
vízzel, és letakarva párolom. 10 
perc  alatt kész van, kiszedem a 
mártásból, és félreteszem. Zsi-
radékban megpárolok  savanyú 
aprókáposztát, azt is félrete-
szem. Készítek egy adag krump-
lipürét is, és kezdődik az ösz-
szerakás.  Tepsi vagy jénai tálat 
kikenek zsiradékkal, belekana-
lazok egy réteg párolt káposztát. 
Erre rakom a bordaszeleteket, 
szépen sorba. Meglocsolom a 

megmaradt mártással. Rárakom 
a krumplipürét, és ezt addig ré-
tegezem, míg tart a hozzávalók-
ból. Tetejére krumpli kerüljön. 
Beteszem a sütőbe, és sütöm 
kb. 20 percet, majd megszórom 
reszelt sajttal, és visszateszem a 
lerbe. Szép pirosra sütöm. Tejfel-
lel tálalom!
Nagyon jó recept, mert előre 
összeállítható. Csak akkor te-
szem be a sütőbe, amikor érkez-
nek a vendégek. Egytálétel, nem 
kell mellé savanyú, saláta, csak 
friss puha kenyér.

Vágott kalács
Hozzávalók: 0,5 kg liszt,   8 dkg 
cukor, 2,5 dkg friss élesztő, csi-
pet só, 1 tojás 10 dkg olvasztott 
vaj.
Töltelék: 4 ek cukrozatlan ka-
kaó, 8 dkg cukor, 10 dkg  vaj, 
esetleg 10 dkg darált dió.

Kelt tésztát készítünk a hozzáva-
lókból, a felfuttatott élesztővel. 
A töltelékhez valóhoz elkeverjük 
alaposan a kakaót, cukrot, puha 
vajat. Tehetünk hozzá 10 dkg 
darált diót is, ki is hagyhatjuk a 
kakaót – ízlés dolga. 
Ha a tészta megkelt kétfelé oszt-
juk. Téglalap alakúra nyújtjuk, 
megkenjük a krém felével, felso-
dorjuk, és hosszában ketté vág-
juk. Összecsavarjuk, lehetőleg 
úgy, hogy a metszett felület fel-
fele nézzen. 2 db kalácsunk lesz. 
Megkenjük tojással, és forró sü-
tőben sütjük. Porcukorral meg-
szórhatjuk. Ennek a kalácsnak 
a neve babka, vagy jeruzsálemi 
kalács. Az igazi zsidó kalácsot 
mézes sziruppal meglocsolják. 
Én dióval készítem, kakaó nél-
kül, és nem locsolom sziruppal. 
Nagyon fi nom.

Áldott adventi készülődést, ke-
gyelemteljes Ünnepeket kívá-
nok, vigyázzanak magukra!

Szász Veronika
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A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSI RENDJE
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És a fehér tömésekkel is gond van?
FP – Sajnos igen. Mivel a kémiai kötés a régebbi módszereknél igen gyenge, és az amalgámmal 
ellentétben a fényrekötő kompozit anyagok nem tágulnak, hanem zsugorodnak, így mikro-rés 
keletkezik a tömés és a fúrt üreg közt, ami 2-3 év alatt alászuvasodáshoz vezethet. Egy becsülettel 
elkészített amalgám tömés akkor még mindig jobb. Nemrég volt szerencsém egy-két 40 évnél 
idősebb amalgám tömést kicserélni, mely mellől letört ugyan egy darab, de az üreg makulátlan 
volt! A páciensek elmondása szerint Dr. Novák Jenő készítette a töméseket 40 évvel ezelőtt! Isme-
retlenül is legmélyebb tiszteletem a Doktor Úrnak csodálatos munkát végzett!

A biomimetika megoldást jelent a problémákra?
FP – Egyértelműen igen. Erre most már komoly klinikai utánkövetés ad bizonyítékot. A tömése-
ket a fog anyagának, rétegének megfelelő, szál-erősített anyagokkal, homokfújt felszínű üregbe, 
speciális bond kötőanyaggal,  meghatározott apró mennyiségekben építjük be. Ennek eredmé-
nyeképpen zsugorodásmentes, és extra erős kötésű töméseket készítünk. Természetesen mind-
ezt Zeiss 6x-os nagyító lupe és speciálisan erős  világítás alatt.

Hogyan lehet bejelentkezni?
RJ – Rendelőnkben immár külön telefonon, a 06 70 300 9844 es számon lehet bejelentkezni. Ha 
kicsengéskor nem veszik fel, minden esetben visszahívjuk pácienseinket!
Rendelőnk fő profi lja a szuper-pontos digitális alapra készülő művészi fogpótlások mellett im-
már a világ éltechnikájába tartozó biomimetikus fogfelépítéssel is bővült!
 Szeretettel várjuk Önöket!

INDIVIDUART FOGÁSZATI STÚDIÓ

2300 RÁCKEVE VASVÁRI PÁL U 18/A

TEL.:  06 70 300 9844

INTERJÚ 
RJ – Rátonyi József
FP – Dr. Farkas Péter Zoltán

A koranyári nyitás óta a rendelő beváltotta e a hozzá fűzött reményeket, és mutatkozik 
e változás?
RJ –  Egyértelműen igen! Már a kezdetekkor igen nagy volt az érdeklődés a magas minőségű fogá-
szati ellátás iránt, mely nyugodt környezetben stresszmentesen, a betegek parnerként való keze-
lésével valósul meg. Sőt! A rendelő népszerűsége olyannyira felívelt, hogy egy orvos, és a heti két 
napi rendelés kevésnek mutatkozott. Nagy szerencsémre megismertem Dr. Farkas Péter Zoltán 
doktor urat, aki kérésemre elvállalta rendelőnkben heti két napra a munkát!

A doktor úr is a fogsorok készítésére specializálódott?
FP – Nem, én kifejezetten a konzerváló fogászat területén a biomimetikus tömések készítésének 
területén képeztem magam.
RJ – A doktor úr a biomimetika atyjától Dr. Davide Alleman tól sajátította el a technikát Ame-
rikában.

Mit jelent az hogy biomimetika?
FP – A szó a természetes struktúrák utánzását jelenti, ami nem csak az esztétika területén, hanem 
leginkább az anyagszerkezet és a fog felépítésének másolását jelenti. A hagyományos tömőanya-
gok, mint a régebben használt amalgám veszélye egyáltalán nem a higany kioldódása, nem is 
a fémes küllem. Az anyag tulajdonsága, hogy kötése közben tágul, így repedéseket hoz létre a 
fogzománcban. Ez akár évtizedekkel később okozhat gondot hiszen a repedt zománcrészek ki-
törhetnek a tömés mellől. 


