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Szebbek, jobbak, gyorsabbak lesznek az új hévek
Újabb lépések a Ráckevei HÉV felújításának útján

   Ára: 250 Ft

A csepeli, ráckevei és szentendrei hévvonalak 
fejlesztése Budapesten ma a legnagyobb köz-
lekedési adósság és egyúttal a legfontosabb 
közlekedési beruházás, amelynek jelenleg az 
első, tervezési szakasza indult el. A fejlesztés-
nek köszönhetően a három érintett vonalon 
gyorsabban közlekedhetnek majd a hévek, 
így a sebességük egyes elővárosi szakaszokon 

akár a 100 km/órát is elérheti majd. Megújul 
a pálya és az állomások, valamint új, aka-
dálymentes klimatizált hévkocsik is érkez-
nek majd. A gyorsabb és kényelmesebb szol-
gáltatásnak és a déli hévvonalak Kálvin térig 
történő meghosszabbításának köszönhetően 
a ráckevei vonal utasforgalma több mint két-
szeresére nőhet, ugyanakkor az utasok száma 

jelentősen növekedhet a másik két érintett 
vonalon is. Azért, hogy a most induló hévfej-
lesztés a jövőben a lehető legjobban szolgálja 
a fővárosi és elővárosi utasokat, a tervezésért 
felelős Budapest Fejlesztési Központ az érin-
tett kerületek és települések önkormányzata-
ival is folyamatosan egyeztet. 

Folytatás az 5. oldalon

RSD-szennyezés
Mintegy hat köbméter fáradt olajat engedett 
bele valaki a ráckevei (soroksári) Duna-ágba 
Szigetszentmiklósnál a csapadékvíz-csatornán 
keresztül. Az ország nagy médiumai, nyomta-
tott és online sajtótermékei is beszámoltak a 
december közepén történt olajszennyezésről,  
amely közel kétezer négyzetméteres terüle-
ten pusztította el a védett úszólápot és a parti 
növényzetet. A szakemberek szerint Magyar-
országon ez az elmúlt évtizedek legsúlyosabb 
olajszennyezése.

Részletek a 12-13. oldalon

Sajtótájkoztató a kastélyról
A decemberben született kormányhatározat 
alapján a város közreműködésével valósulhat 
meg a Savoyai-kastély felújítása. A program ke-
zelője, lebonyolítója a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség lesz. A rekonstrukción kívül létrejön egy 
múzeum is, felújítják a kastélyparkot, létrehoz-
nak egy négycsillagos wellnesshotelt is, ezenkívül 
megteremtik az Árpád-híddal való összekötte-
tést azáltal, hogy a hídtól a kastélyig vezető Kos-
suth Lajos utcát is modernizálják. – hangzott el 
a sajtótájékoztatón.

Cikkünk a 7-8. oldalon

Gazsó Dániel avar túrája

A teljes interjút a 10-11. oldalon olvashatják
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A Rávüsz üzleti terve, szoci-
ális ellátások felülvizsgálata, 
a RÁFÁI tornatermének va-
gyonkezelésbe adása képezte 
– többek között –  a januári 
képviselői egyeztetés témáját. 
Tárgyaltam az MNV ZRt-ben a 
kastély vagyonkezelésbe véte-
lének pénzügyi feltételeiről, s 
ismét egyeztettem a Közút Pest 
megyei igazgatójával a Kossuth 
Lajos utca felújításáról.

Idén már a kastély előtt tarthatunk rendezvényeket
Nyárra várható a Kossuth Lajos utca felújítása – Korszerűsödik a RÁFÁI tornaterme

A veszélyhelyzet fennállása óta – mivel tes-
tületi ülések összehívását jogszabály tiltja, 
s a város életének irányítása polgármesteri 
határozatokon keresztül történik – a de-
mokratikus értékrend iránti elkötelezettség 
alapján, mint eddig is minden alkalommal, 
2021 januárjában is arra kértem a képvi-
selőket, hogy foglaljanak állást a legfon-
tosabb kérdésekben, hogy annak mentén 
fogalmazzam meg a döntéseket. Erre a már 
megszokott módon, számban korlátozott 
személyes jelenléttel, illetve online csatla-
kozással nyílt lehetőség.

A képviselők ennek megfelelően a RÁFÁI 
tornaterme Szigetszentmiklósi Tankerületi 
Központnak történő vagyonkezelésbe adá-
sának részleteit is tárgyalták. A lépésre a 
tankerület azon javaslata alapján kerül sor, 
mely szerint a központnak így lehetősége 
nyílik – az iskola tömbje mellett – energe-
tikai pályázatba bevonni a régóta felújításra 
szoruló épületrészt. Mivel a város ezt pénz 
és pályázatok hiányában nem tudta megol-
dani az elmúlt években, s nem szeretnénk 
útját állni a megújulásnak, így az átadással 
támogatjuk az oktatási intézmény teljes 
korszerűsítését. A testület ezen felül vállalja 
két öltöző felújíttatását, amelynek köszön-
hetően végre méltó körülmények között ké-
szülődhetnek majd a diákok a tornaórákra. 
A város igénye viszont, hogy a nyári gye-
rektáborok idejére, illetve azon felül évi 10 
alkalommal ingyenesen használhassa a ter-
met az elkövetkező években. 

Első olvasatban megismertük a Rávüsz 
Kft. üzleti tervét, melynek során az önkor-
mányzati cég tavaly március 1-től kineve-
zett vezetőjét arra kértük, hogy a tavalyi év 
eredményein alapuló koncepciót terjesz-
szen elő a következő alkalomra. Emlékez-
tetőül: a városüzemeltetési feladatok ellá-
tásáért felelős Rávüsz Kft-t 2019-es üzleti 
tervének megvalósításához az előző testü-
let 40,7 millió forint önkormányzati támo-
gatást nyújtott, s 2020 januárjában – tehát 
a járványhelyzet előtt – 52 millió forintos 
támogatási igénnyel terhelt előterjesztés 
került az új testület elé. Ezt követően az új 
vezetővel felálló Rávüsz végül mindössze 
30 millió forint önkormányzati támoga-
tással zárta az évet úgy, hogy – miközben 
feladatai lényegében változatlanok ma-
radtak – a 2019-es év bevételeihez képest 
a parkolási és piacbevételi díjak elmaradá-
sa összességében 15,5 millió forint kiesést 
okozott számára tavaly! 

A testület döntött a leromlott településré-
szeken élő lakosság helyzetének javítására 
elnyert pályázat segítségével épült Gólya 
utcai szociális lakás kiutalásáról is, amely-
be így februártól már beköltözhet új lakója.

Eredményt hirdetettünk a VIGI vezetői poszt-
jára kiírt pályázatban, amelynek értelmében 
továbbra is Bodor Lászlóné tölti be a helyet.

A képviselők tájékoztatást hallgattak meg a 
Ráckeve Város részére célzottan átutalt 226 
millió forint kormánytámogatásról, ame-
lyet a Daköv Kft. részére kell átadnunk ún. 
ázsiós tőkeemelésre. A pénzből ráckevei lé-
tesítmények is megújulhatnak.

Végezetül a képviselők – ügyvédek jelenlé-
tében – zárt ülésen hallgatták meg Karczagi 
Sándort, az Aqualand ügyvezetőjét a cég és 
a város között már hosszú évek óta fennál-
ló problémákkal kapcsolatban kialakított 
álláspontjáról, majd arról döntöttek, hogy 
új igazságügyi szakértői értékbecslést ren-
delnek a Villapark területére, amelyet meg-
előzően mindkét fél szempontjait ismertté 
teszik a szakember előtt. Ezen kívül enge-
délyezik, hogy a felépítményeket a cég be-
jegyeztesse a területre, amelyek építéséhez 
már évekkel ezelőtt hozzájárult az akkori 
képviselő-testület.

A város életében óriási jelentőségű kastély-
projekt új fejleménye, hogy Sárdi Péter ál-
lamtitkár úr, Pánczél Károly országgyűlési 
képviselő úr, Szánthó Györgyné és Virágh 
Zsolt részvételével egyeztettünk az MNV 
ZRt vezetőivel, és sikerült megállapodnunk, 
hogy idén a kastélyüzemeltetés költségeit 
továbbra is a cég vállalja. Ezen kívül már 
idén lehetőségünk lesz a kastély Duna-parti 
részét igénybe venni az augusztusi rendez-
vényeinkhez.

Ugyancsak jó hír: a Közút Pest megyei igaz-
gatója, Magyari László kérésemre meg-
erősítette, hogy – bár a cégnek még nincs 
elfogadott költségvetése – a 2019 novembe-
rében kötött szóbeli megállapodásunk sze-
rint az idei nyárra tervezi a Kossuth Lajos 
utca híd és gimnázium közé eső szakaszá-
nak felújítását.

Vereckei Zoltán
polgármester

A képviselők támogatták a 
szociális rendelet egyes téte-
leinek módosítását, amelynek 
célja a kieső bevételek miatt a 
korábbi éveknél szűkebb kere-
tösszeg igazságosabb elosztá-
sa. Eszerint elutasítás esetén 
ugyanabban a tárgykörben 
30 napon belül a kérelmező 
vagy családtagja nem adhat-
ja be újra igényét, s változik 
az átmeneti támogatás kiosz-
tása is: az eddigi 3000 fo-
rintos alsó értékhatárt 5000 
forintra emeljük, de az eddigi 
negyedév helyett félévente 
lesz adható. A felső, 10 000 
fontos értékhatár változat-
lan marad, s az egyéb jog-
címeken beadható szociális 
támogatási igények továbbra 
is a megszokott rend szerint 
kérhetők.
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A COVID-19 koronavírus járvány II. hulláma 
kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel 
mindannyiunk egészségének a megóvása 
érdekében az ügyfélfogadásunkat 2020. ok-
tóber 5. napjával az alábbiak szerint módo-
sítjuk:

• Személyes ügyfélfogadás telefonon előre 
egyeztetett időpontban történik.

• Kérjük, hogy ügyeiket a hivatalban tele-
fonon történő tájékozódással, postai kül-
demény vagy elektronikus megkeresés 
útján intézzék.

• A beadványok személyes benyújtására a 
polgármesteri hivatal főbejáratánál el-
helyezett „postaláda” szolgál.

Telefonos és email elérhetőségek:
http://www.rackeve.hu/polgarmesteri-hivatal/
elerhetosegek.html

Elektronikus ügyintézéshez használha-
tó cím:
Rövid név: RKEVEONK;  
KRID: 755229375

Ügyfélfogadási rend a polgármesteri hivatalban

Elektronikus segítség a 
kormányzattól

A pandémiás időszakban különös 
fontossággal bír az, hogy az ügyfelek 
használják az elektronikus ügyintézési 
szolgáltatásokat. Ennek elősegítése ér-
dekében, 2021. január 1-től a Kormány-
zati Ügyfélvonal (1818) segíti az elekt-
ronikus ügyintézési portál használatát. 
A 1818 a következő szolgáltatások ellá-
tását biztosítja: 

• segítségnyújtás a rendszerbe való be-
lépéshez; 

• technikai segítség az oldalon megje-
lenő szolgáltatások kapcsán; 

• ügyfelek támogatása az ASP rendszer 
használata során; 

• kapcsolattartás a központi szolgál-
tatóval, valamint az ügyféltámogatói 
feladatokat ellátó szervezetekkel; 

• intézhető ügyekkel kapcsolatos tájé-
koztatás; 

• SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok, 
közérdekű bejelentések, észrevételek 
fogadása, kivizsgálása, továbbítása, 
megválaszolása.

Az önkormányzati adó és egyéb hivata-
li ügyekben természetesen továbbra is 
az önkormányzat az illetékes, és a saját 
ügyfélszolgálati csatornán keresztül 
biztosít támogatást. 

Javasoljuk, hogy ügyeik intézéséhez 
használják az e-önkormányzatportál 
szolgáltatásait.

dr. Jambrik Anna
jegyző

A biztonságos kézbesítési cím a központi 
ügyfélkapun keresztül érhető el.

Postai címünk: 
Ráckevei Polgármesteri Hivatal 2300 Rácke-
ve, Szent István tér 4.
Megértésüket, és együttműködésüket kö-
szönjük! Fenti intézkedés visszavonásig ér-
vényes.

dr. Jambrik Anna
 Ráckeve Város Jegyzője
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1% esély

Az 1996. évi CXXVI. tv. lehetővé teszi, 
hogy azok az állampolgárok, akik mun-
kaviszonyban állnak, egyéb jogviszony 
keretében jövedelemmel rendelkeznek, 
vagy vállalkozásuk van, az általuk kivá-
lasztott tevékenységet folytató szerve-
zetnek felajánlhassák személyi jövede-
lemadójuk egy százalékát. 
Az 1% felajánlása nem kerül semmibe, 
de nagyon sokat segíthet, ezért arra kér-
jük Önöket, aki teheti éljen ezzel a lehe-
tőséggel, hogy minél többen támogas-
sák intézményeinket, városunkat! 

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

Ráckeve Város Önkormányzata

Csak önzetlenül…
Elismerések a civileknek

Ráckeve Város Képviselő-testülete 2020-ban 
a városi kitüntetettek mellett olyan civil szer-
vezetek képviselőinek, magánembereknek 
is adományoztak elismerő okleveleket, akik 
csak önzetlenségből, városuk iránti szeretetből 
egész év során kimagasló munkát végeztek.

Csernáné Rózsa Mária 
A város hírnevét is öregbítő civil egyesüle-
tek és rendezvények érdekében végzett ki-
magasló munkájáért
Cserna Gábor (Ráckevei Veterán Gépjár-
műgyűjtők  Egyesületének elnöke)
A város hírnevét is öregbítő civil egyesüle-
tek és rendezvények érdekében végzett ki-
magasló munkájáért
Barczi Józsefné 
Ráckeve Város közösségi életének fejleszté-
se érdekében végzett kimagasló munkájáért
Jakab Mihály 
A város mentőállomásának korszerűsítésé-
ben vállalt önkéntes munkájáért
Mészáros Attila 
A város hírnevét is öregbítő rendezvények 
megvalósítása érdekében végzett kimagas-
ló munkájáért
Makula Zsolt
A város óvodájáért végzett odaadó és önzet-
len munkájáért
Starmüller Zsolt
A város közterületeinek szépítése érdeké-
ben végzett kimagasló munkájáért

Kovács Ferenc (RV Amatőr Futball Club el-
nöke)
A járványügyi helyzet alatt végzett önzetlen 
munkájáért
Dudás Judit
A város közterületeinek szépítése érdeké-
ben végzett kimagasló munkájáért
Csömöri János Csaba
Ráckeve Város közösségi életének fejlesz-
tése érdekében végzett kimagasló munká-
jáért, és az ifjúsági sportélet támogatásáért
Mózes Antal
A város mentőállomásának korszerűsítésé-
ben vállalt önkéntes munkájáért
Jakab Gergely
Ráckeve Város közösségi életének fejlesz-
tése érdekében végzett kimagasló mun-
kájáért
Németh Szilveszter
A város mentőállomásának korszerűsítésé-
ben vállalt önkéntes munkájáért
Hack Mátyás
A város mentőállomásának korszerűsítésé-
ben vállalt önkéntes munkájáért
Bíró Szilvia
Ráckeve Város közösségi életének fejleszté-
se érdekében végzett kimagasló munkájáért
Kovácsné Schmidt Mária
Ráckeve Város közösségi életének fejleszté-
se érdekében végzett kimagasló munkájáért

Ráckeve Város Önkormányzata

Kitüntették polgárőrségünk vezetőjét
2021. január 9-én a Pest Megyei Polgárőr Szö-
vetség díjátadó ünnepséget tartott Budaörsön. 
A polgárőröket Ritter Imre országgyűlési képvi-
selő, a Magyarországi nemzetiségek bizottsága 
elnöke köszöntötte. A szövetség A „Polgárőr Ér-
demkereszt” Arany fokozata kitüntetésben része-
sítette Cseh Fruzsina Viktória ráckevei polgárőrt. 
Cseh Fruzsina már 2017-ben átvehette Rácke-
ve Város Közbiztonsági-díját, 2009-től szinte 
minden rendezvényen munkatársaival együtt 
biztosítja a helyszínt és a résztvevők zavartalan 
szórakozását. Fruzsina 2012-től a polgárőrség 
elnökeként jó kapcsolatot ápol a rendőrséggel, 
a szomszédos települések polgárőreivel, de saját 
munkatársai is tisztelik, szeretik határozottsá-
gáért és kedveségéért.

Ráckeve Város Önkormányzata
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Szebbek, jobbak, gyorsabbak lesznek az új hévek
A Budapest Fejlesztési Központ sajtóközleménye

Folytatás a 1. oldalról
A Budapesten belüli, a Dunát keresztező 
vasúti kapcsolatokat három tengelyen – ke-
let-nyugat, észak-kelet és dél-nyugat között, 
valamint, észak-nyugat és dél, dél-kelet kö-
zött – szükséges fejleszteni. A H5-ös, H6-os 
és H7-es hév-vonalak most indult fejlesz-
tése és az 5-ös metró koncepció kialakítása 
az észak-nyugat – dél, dél-keleti tengelyen 
teremti meg a még hiányzó kapcsolatokat és 
kínál megoldást a közlekedés problémáira. 
Amikor a kormány Budapest közlekedését fejlesz-
ti, akkor gyakorlatias megoldásokat keres a buda-
pestiek érdekében. Célunk, hogy mindenki gyor-
sabban és kényelmesebben célba érjen, kevesebb 
legyen a dugó és tisztább legyen levegő, klíma-
barátabb a város. Ma Budapest közlekedésének 
legnagyobb kihívása, hogy az elővárosokból és a 
külső kerületekből naponta egymillióan jönnek 
autóval Budapest belső részeibe dolgozni, tanulni, 
szolgáltatásokat igénybe venni, szabadidejüket 
eltölteni. Ezt a nyomást kell enyhítenünk. Meg-
oldás: versenyképes közösségi közlekedés, sok P+R 
parkoló és a hiányzó peremhidak, körúti elemek 
megépítése. A közösségi közlekedés fejlesztésével 
azt szeretnénk elérni, hogy az utazók gyorsab-
ban, kényelmesebben, kevesebb átszállással érje-
nek célba, vonzóbb legyen a tömegközlekedés. A 
most induló hévfejlesztéssel a kormány egy újabb 
jelentős lépést tesz Budapest közösségi közlekedé-
sének fejlesztése érdekében – nyilatkozta Fürjes 
Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció 
fejlesztéséért felelős államtitkár.
A hévvonalak megújításának tervezésével a 
következő évtized legjelentősebb közleke-
dési fejlesztése kezdődött el. A szentendrei, 
a ráckevei és a csepeli hévek tervezőit nyár 
elején választották ki. A tervezői munka a 
sikeres közbeszerzési eljárás lezártát köve-
tően nyár elején kezdődött el.  
„A hévfejlesztés első üteme során a hévek a Köz-
vágóhídnál a föld alá süllyednek, és egy Boráros 
téri megállóval érik majd el a Kálvin téri állo-
mást. Azáltal, hogy a hév föld alá kerül, nem-
csak jobb kapcsolatok nyílnak és versenyképe-
sebbé válik a héves közlekedés, de a Duna-parti 
sávról eltűnhet a HÉV-vágány és ezáltal egy 
összefüggő, új zöld sétány jöhet létre. A tervek 
között szerepel a Boráros tér megújítása is: tel-
jesen új szerepet kaphat a mai buszvégállomás 
és autótenger helyett egy olyan új zöld tér jöhet 
létre, amely összeköti a Nagykörutat a Dunával 
és a Duna-parti sétánnyal. A Boráros tér épí-
tészeti koncepciójának tervezésén jelenleg több 
építésziroda dolgozik, és a végleges kialakítás-

ról a jövő év elején dönt a Budapest Fejlesztési 
Központ, természetesen a IX. kerületi és a fővá-
rosi önkormányzat bevonásával.” – ismertette 
a tervezés részleteit Vitézy Dávid, a Buda-
pest Fejlesztési Központ vezérigazgatója. 
A Budapest Fejlesztési Központ fontosnak 
tartja, hogy az érintett fővárosi és elővárosi 
önkormányzatokat az első pillanattól kezdve 
bevonja a tervezésbe. Az összes érintett ke-
rületi és agglomerációs polgármester meghí-

vásával zajló tanácskozást 2020. szeptember 
21-én online formában tartotta meg a Buda-
pest Fejlesztési Központ, amelyen Ráckeve vá-
rosvezetése is részt vett és a tárgyalások azóta 
folyamatosak. 

A tervezés során eldőlt, hogy a ráckevei 
végállomást 400 méterrel délebbre, a vá-
rosközponthoz közelebb helyezik majd át, 
valamint sor kerül új P+R és B+R-ek építé-
sére és a köztér teljes újragondolására is. A 
ráckevei hév vonalán ugyancsak sor kerül a 
megállóhelyek kiosztásának ésszerűsítésé-
re, a ráhordó hálózat fejlesztésére, valamint 
új útátjárók, közutak, gyalogos-és kerékpá-
ros kapcsolatok is épülnek majd. 

A fejlesztés eredményeképp mind a Dél-Pes-
ten, mind a csepel-szigeti és dél-pesti agg-
lomerációs településeken élők számára jelen-
tősen javul a települések közti közlekedés és 
a főváros belső kerületeinek elérése, és a kö-
zösségi közlekedés versenyképes alternatívát 
kínál majd az egyéni közlekedéssel szemben. 
A menetidő mind a ráckevei, mind a csepe-
li vonalon csökken majd: míg Ráckevéről 30 
perccel, addig Csepelről 7 perccel gyorsabban 
lehet majd a Kálvin térre jutni. A fejlesztésnek 
köszönhetően jóval többen használják majd 
a hévet. A forgalomnövekedés elsősorban 
a ráckevei vonalon lesz számottevő, ahol a 
modellezések szerint a hévet használó uta-
sok száma akár megháromszorozódhat. 
A Kálvin térig jár majd a ráckevei és a csepe-
li hév, előkészületben az északi és déli héve-
ket összekötő ötös metró.
A hévvonalak ma nem alkotnak összefüggő 
hálózatot, a csepeli és ráckevei hév pedig 
nem biztosít összeköttetést egyik metróvo-
nallal sem, holott a ráckevei hév Kálvin téri 
meghosszabbítása már az 1887-es tervek-
nek is része volt. 

Folytatás a 6. oldalon

Látványterv (a kép csak illusztráció)                   KÉP: BUDAPEST FEJLESZTÉSI KÖZPONT

Hol tart jelenleg a ráckevei 
hévfejlesztés? 
A H6-os ráckevei hév vonalán 
ugyancsak teljes felújítás várha-
tó, aminek köszönhetően aka-
dálymentesítik a megállókat, 
megújítják az utastájékoztatást, 
rendezik az állomások környe-
zetét és megszüntetik a sebesség-
korlátozásokat. A hévek a külső 
szakaszokon itt is 80-100 km/
órás sebességgel járnak majd. 
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A Ráckevei HÉV-fejlesztés infografikán             KÉP: BUDAPEST FEJLESZTÉSI KÖZPONT

Folytatás az 5. oldalról
A most indult hévfejlesztésnek köszönhe-
tően a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli 
járatok – összefonódva – a Közvágóhíd 
állomástól föld alatt, Boráros téri meg-
állással egészen a Kálvin térig közleked-
nek majd, így ez végre megadja az eddig 
hiányzó átszállási kapcsolatot 3-as és 
4-es metrókra. A hosszútávú cél az északi 
(H5) és déli (H6, H7) vonalak összekötése 
egy Duna alatti alagúttal – ez lesz az ötös 
metró. 

Új járművek érkeznek
A hévfejlesztésnek köszönhetően sor ke-
rül a 44 éves átlagéletkorú, mára már tel-
jesen elöregedett hévkocsik cseréjére is a 
MÁV-HÉV Zrt. által kiírt közbeszerzési el-
járásban. Az új hévek a jelenleginél sokkal 
gyorsabban, akár 100 km/órás sebesség-
gel is közlekedhetnek majd, utaskapaci-
tásuk 700 fő lesz, minimum 4 kerekesz-
székes ülőhellyel rendelkeznek majd, és 
alkalmasak lesznek kerékpárszállításra is. 
Az új járműveknek egyterű, teljes hosszá-
ban átjárható, tágas belső tere lesz, ami a 
héveket a hosszabb távú utazásokra is ké-
nyelmessé teszi majd. Annak érdekében, 

hogy a gyors utascsere követelményeinek 
is megfeleljenek, az új héveknek oldalan-
ként 14 ajtajuk lesz, így a belvárosban jel-
lemző, metrószerű utasforgalmi igénye-
ket is ki tudják szolgálni. Elvárás, hogy az 
új hévjárművek klimatizáltak legyenek, 
modern utastájékoztató berendezésekkel 

és a biztonságos közlekedést elősegítő 
fedélzeti berendezésekkel legyenek fel-
szerelve. Az új kocsik a vonalfelújítások 
elkészültéig a jelenlegi hév-hálózaton is 
tudnak majd közlekedni, később azonban 

e szerelvények képezik az ötös metró jár-
műparkjának alapját is. A MÁV-HÉV Zrt. 
lebonyolításában zajló – 42, opcionálisan 
pedig még 12 jármű – beszerzési tender-
re két vezető nemzetközi járműgyártó 
jelentkezett, a francia Alstom és a svájci 
Stadler.

Háttér

A projekt műszaki tartalmát a Fővárosi Ön-
kormányzat bevonásával alakították ki a 
2018-as kormánydöntés időszakában, és 
a beruházást támogatásáról biztosította 
a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2020. 
február 27-i ülésén is.  A projekthez nyújtott 
összes támogatás 13,7 Mrd Ft, a támogatás 
mértéke: 100%, vissza nem térítendő támo-
gatás. 
A projekt a Budapest Fejlesztési Központ 
és a MÁV-HÉV Zrt. konzorciuma által, az 
Európai Unió támogatásával, a Kohéziós 
Alapok és Magyarország költségvetésének 
társfi nanszírozásával a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg. A tervezés 
több ütemű: a H6-os hév külső szakaszán a 
kiviteli tervek 2022 második felére lesznek 
készen, míg a Kálvin térig tartó alagúti sza-
kasz tervezése 2023 első félévében zárul. 

Kommunikációs és 
Rendezvényszervezési Főigazgatóság

BFK Budapest Fejlesztési Központ Non-
profi t Zrt.

HÉV-állomás látványterve              KÉP: BUDAPEST FEJLESZTÉSI KÖZPONT
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„Barokk fények” Ráckevén
Sajtótájékoztató 2021. január 12. 

A Savoyai kastély turisztikai célú fejleszté-
séről és a tervezésre elnyert 456 millió fo-
rint kormányzati támogatásról már januári 
számunkban hírt adtunk, de azóta újabb in-
formációkhoz juthattunk a Magyart Turisz-
tikai Ügynökség (MTÜ) online sajtótájékoz-
tatóján, amelyen a Ráckevei Újság és a KÖR 
Televízió is – mint a két ráckevei médium 
– is részt vehettek, feltehettük kérdéseinket 
a Microsoft Teams alkalmazáson keresztül 
számítógépeinkről. 

A járványhelyzet miatt sajnos csak korláto-
zott számban lehettek jelen a kormányzat, 
az MTÜ és a város, valamint a sajtó képvise-
lői is, így a helyszíni kastélybejáráson sem 
vehettünk részt, de a MTV1 még aznap este 
a híradóban, a Magyar Nemzet munkatár-
sa pedig másnap részletesen tudósított az 
eseményről, mi pedig a többi újságíró kolle-
gával együtt korrekt válaszokat kaphattunk 
feltett kérdéseinkre a jelenlévőktől.
A sajtókonferenciát Henyecz Krisztina a 
MTÜ Vezérigazgató-helyettes Kabinetfő-
nöke koordinálta.
Elsőként Pánczél Károly országgyűlési kép-
viselő mondta el bevezető gondolatait, ame-
lyek nagyrészt ismerősen hangzottak már 
azoknak, akik a januári számunkban vele 
készített interjút elolvasták, de új informáci-
ókat is megtudhattunk a képviselő úrtól, aki 
elmondta, hogy a kormányhatározat szerint 
2021. december 31-ig kell egy előzetes közbe-
szerzés alapján a kormány elé tenni a felújí-
tásra vonatkozó terveket. Ezek alapján 2021 
végén, 2022 elején kezdődhet meg az épülete-
gyüttes felújítása.
Pánczél Károly azzal kezdte tájékoztatását, 
hogy: „Az első nagy lépést megtettük. Decem-
ber 8. számunkra a győzelem napja, azok szá-
mára, mindazok számára, akiknek fontos ez a 
térség, Ráckeve és a Savoyai-kastély jövője fon-
tos, hiszen ezen a napon jelent meg a Magyar 
Közlönyben az a kormányhatározat, amelynek 
a legfőbb célja az, hogy Magyarországon a tu-
rizmus kulturális részarányát növelje, és ezen 
belül számunkra a ráckevei Savoyai-kastély 
megtervezése, felújítása és majd újraindítása is 
a legfontosabb. A kormányhatározat azt is tar-
talmazza, hogy ezt a programot Ráckeve Város 
közreműködésével kell végrehajtani, amelynek 
lebonyolító szervezete, kezelője a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség lesz.”
Majd Pánczél Károly vázolta a terveket a kas-
télyszállóról, étteremről, látogatóközpontról, 

múzeumi kávézóról, wellness részlegről stb., 
és kiemelte, hogy a projekt keretében a rác-
kevei Árpád-hídig a Kossuth Lajos utca, váro-
sunk fő utcája is megújulhat majd, amire már 
nagyon rá fér – ezt mi itt élők régóta várjuk. 

Országgyűlési képviselő úr beszélt városunk 
egyéb más látványosságairól, épített- és ter-
mészeti értékeiről, a többi műemlékünkről, 
múzeumról, kiállítóhelyeinkről, a szerdai és 
szombati piacunkról, amelyek szintén von-
zerővel bírnak az idelátogató turisták számá-
ra. „Ráckeve számára a turizmus a kitörési pont, 
a kisvárosnak nem célja termelőüzemek ide tele-
pítése” – nyomatékosította Pánczél Károly.
Majd tájékoztatott a másik neurotikus prob-
lémánkról, a közlekedési nehézségünkről, 
amelyet végre feloldhat a szinte egy évszá-
zada nem változott HÉV felújítása. Elmond-
ta, hogy Ráckeve elérhetősége is jelentősen 
javulni fog a közeljövőben, miután 3-4 éven 
belül megújul a teljes pályaszerkezet és új 
szerelvények állnak forgalomba a vonalon. 
7-10 éven belül pedig a Kálvin térig jár majd 
a helyi érdekű vasút, tehát Ráckevének köz-
vetlen metró kapcsolata lesz, ami szinte 
álomszerűen hangzik a Budapesten dolgozó 
és tanuló ráckeveiek számára, akiknek a napi 
8 óra mellett – ha tömegközlekedéssel, ha 
személygépkocsival –, de legalább 4-5 több-
letórát jelent naponta az utazás. Zárszóként 
pedig hangsúlyozta: „A kormányhatározat 
utolsó bekezdése, amely egy pontos határidőt is 
szab számunkra nagyon fontos, a városnak, a 
tervezőknek, az MTÜ-nek, mégpedig az, hogy 

2021. december 31-ig az elkészült tervek alap-
ján egy előzetes közbeszerzés lefolytatása után 
le kell tudnunk tenni a kormány elé azt a be-
csült számot, amit a piac beáraz a felújításra, 
hogy a kormány dönteni tudjon magának a 

tényleges felújítás megkezdéséről és a forrásnak 
a nagyságáról.” 
A következő megszólaló Vereckei Zol-
tán polgármester volt, aki azzal kezdte be-
szédét, hogy „Az öröm és a köszönet hangja 
az első, amit szeretnék mondani, mert egy 
nagyon fájó pontra adott orvoslást most a 
kormány, a 2 éve bezárt romló állapotú kas-
télyunk felújítására, amely Ráckeve idegen-
fogalmi céljai között kiemelt helyet foglal el”. 
Majd Ráckeve alapításáról és történelméről 
emlékezett meg, azt kihangsúlyozva, hogy 
városunkat az 1440-ben a török elől ide me-
nekülő rácok alapították, amelynek látni-
valói méltatlanul kevés fi gyelmet kapnak, 
ezért nem véletlen, hogy a török hódoltsági 
időszakot szeretnék egy kiállítással a kas-
télyban bemutatni és a „törökverő” Savoyai 
Jenőnek (Eugénnak) emléket állítani az álta-
la építtetett vadászkastélyban. A polgármes-
ter úr szerint Savoyai Jenő neve nemzetközi 
hívószó lehet, a felújított kastély iránt egész 
Európából megnőhet az érdeklődés. 
A polgármester úr beszélt a technikai rész-
letekről is, miszerint a fejlesztések megkez-
dése előtt a vagyonkezelői jogot még át kell, 
hogy vegye a város a Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-től. 

Folytatás a 8. oldalon

Pánczél Károly, a térség országgyűlési képviselője és Vereckei Zoltán polgármester beszélget a 
Savoyai-kastély udvarán                     FOTÓ: MTI / ILLYÉS TIBOR
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A kastély belseje jelenleg                                                        FOTÓ: PAPAJCSIK PÉTER / MTI

Folytatás a 7. oldalról
Ambrus András, a Pest Megyei Önkormány-
zat sajtófőnökének kérdésére, hogy ha a ke-
zelői jog az önkormányzaté lesz, de amikor 
megnyílik a kastély és látogatható lesz, ki 
lesz az üzemeltetője?
Dr. Szánthó Györgyné Rózsika a Sa-
voyai-kastély tanulmánytervének készítője 
szintén on-line bekapcsolódva válaszolt rá: 
„Egy nagyon fontos momentum előtt állunk, 
ez a vagyonkezelői, majd a támogatói szer-
ződés megkötése, amely az előfeltétele annak, 
hogy tovább lehessen gondolkodni a működést 
illetően. Hiszen a működést egy igazi, komoly 
szakmai csapatnak kell végeznie, de ehhez még 
szükséges, hogy a város birtokon belül legyen, 
azaz a kezelői jogot visszakapja, és akkor lehet 
majd látni, hogy pontosan milyen társaságot, 
céget, csapatot lehet meghívni ahhoz, hogy a 
várossal együtt mindannyiunk javára lehessen 
a Savoyai-kastélyt együtt működtetni.”
A Ráckevei Újság részéről az a kérdés hang-
zott el, hogy a 4 csillagos szálloda mellett 
a középkategóriás, szerényebb pénztárcájú 
vendégek számára bővülnek-e majd a szál-
láslehetőségek Ráckevén?
Vereckei Zoltán elmondta, hogy a város 
vezetése folyamatosan keresi azokat a pá-
lyázati lehetőségeket, amelyekkel a kerék-
páros, vízitúrázó, kiránduló turista réteg 
számára is megfelelő minőségű szállást 
tudnak majd biztosítani. Jelenleg egy Le-
ader-pályázat keretében faházakra nyert 
a város támogatást a Vadkacsa szabad-
strandhoz kapcsolódó kempingben, de to-
vábbi turisztikai fejlesztések is várhatók: 
az MTÜ 30 millió forintos támogatásával 
baba-mama szobák és családbarát mosdók 
épülnek majd a strandon, a művelődési 
központ szépen felújított romos reneszánsz 
szárnyában egy horgászati kiállítóhely nyí-
lik hamarosan, továbbá egy 14,5 kilométer 
hosszú kerékpárút is épül majd a Tassi-zsi-
lip felé. Vereckei Zoltán tovább sorolta Rác-
keve turizmusát megcélzó terveket: 

Könnyid László, a Magyar Turisztikai 
Ügynökség vezérigazgató-helyettese, aki 
szintén részt vett a sajtóeseményen kife-
jezte abbéli reményét, hogy ez a jelenlegi 
kormánydöntés a Savoyai-kastély fejlesz-

téséről egy olyan grandiózus fejlesztést 
indíthat jelenleg a tervezés fázisában, 
amely teljesen újrapozícionálja Ráckeve 
és térségét a turisztikai térségben és mint 
ráckevei turisztikai termék képes lesz ön-
állóan megállni a piacon bel- és külföldön 
egyaránt. „A kastély fejlesztése egy olyan 
egyedülálló vonzerőt idézhet elő, amely Bu-
dapest és vonzáskörzetében egy különleges 
helyzetbe hozhatja Ráckevét, szinte nem lesz 
versenytársa ennek a „terméknek”, ráadásul 
a városban és környékén még több attrakciós 
elemet is felsorolt mind képviselő úr, mind 
polgármester úr” – hangsúlyozta a turisz-
tikai szakember.
A szakember emlékeztetett, hogy tavaly 
június és augusztus között 11 millió ven-
dégéjszaka generálódott Magyarorszá-
gon a járvány ellenére, Budapest térsége 
pedig a 4. leglátogatottabb térsége az 
országnak, ahol tavaly 505 ezer vendég, 
1,3 millió vendégéjszakát töltött el. „A 
válság utáni helyzetet megújult turisztikai 
termékekkel várhatja az ország – hangsú-
lyozta Könnyid László –, hiszen több mint 
14 ezer magánszálláshely színvonalának 
növelését segíti a kormány 42 milliárd fo-
rinttal; Ráckevén 20 millió forint jutott 8 
szálláshely számára. A fejlesztések révén tel-
jesen új dimenzióba helyezzük a város turiz-
musát. Ehhez a valós fejlesztés időszakában, 
ha eljutunk, a MTÜ minden további segít-
séget megad, hogy aztán majd az elkészülő 

fejlesztés versenyképes legyen az országban. 
Minden olyan fejlesztés, ahol van egy olyan 
kiváló együttműködés, amely képviselő úr 
és a városvezetés között, példaértékű, amely 
mellé a MTÜ és a Magyar Kormány öröm-

mel áll mellé és ad meg minden segítséget” 
– zárta le szintén bizakodva mondandóját 
a vezérigazgató-helyettes úr. 
Dr. Szánthó Györgyné – akinek szintén 
több éves munkája van abban, hogy lega-
lább a tervezés szintjére eljutott a Savoyai 
-kastély felújítása – szintén optimistán 
nézve a jövőt azzal az örömhírrel szolgált a 
ráckeveieknek, hogy reményei szerint 2023 
év végén a hagyományos városi karácsonyi 
koncertet már a felújított kastélyban le-
het megrendezni, hiszen a kastély – aho-
gyan korábbi fényében is –  konferencia- és 
rendezvényhelyszínként funkcionál majd, 
üzleti megbeszéléseknek, diplomáciai és 
művészeti szalonoknak, esküvőknek kíván 
lehetőséget nyújtani.  „Mivel a kiállítóhely, 
múzeum, látogatóközpont elvesz majd a jelen-
legi kastélyban található szállodák szobáiból, 
így a négycsillagos szálloda 70-80 férőhelyes 
lesz, ugyanakkor az udvarán épül egy hasonló 
színvonalú vendégház is, ahol majd a wellness 
részleg is várja a pihenni vágyókat. Emellett 
természetesen szeretnénk, ha a kastély ismét 
városunk „kultúrpalotája legyen” – közölte a 
Ráckeve Érték Egyesület vezetője.
Ezután még on-line jó pár kérdést feltehet-
tek az újságírók, amelyekre mind választ is 
kaptak és az egy órás sajtótájékoztató végé-
re mindenki több új információhoz jutha-
tott hozzá a térség turisztikai fejlesztéséről.

Jáki Réka

„Június 3. hétvégéjén első ízben ter-
vezzük megrendezni azt a nemzet-
közi kulturális és gasztrofesztivált, 
amelyen az ország összes nemzeti-
sége bemutatkozik majd, valamint 
a városban új 150 férőhelyes gépko-
csiparkoló és ugyanekkora kerékpár-
tároló is épül”– fejezte be bizakodó 
szavakkal tájékoztatását Ráckeve 
város polgármestere.
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Népzene és irodalom mai köntösben
Online koncert az ÁKMK színpadán a Magyar Kultúra Napján

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünne-
peljük meg január 22-én, annak emlékére, 
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban Csekén ezen 
a napon fejezte be – „a magyar nép zivataros 
századaiból” vett példákra épített költemé-
nyét – a Himnuszt.
A napról való megemlékezés ötletét Far-
sang Árpád zongoraművész vetette fel 
1985-ben. Szavai szerint „ez a nap annak 
tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves 
örökségből meríthetünk, és van mire büszkének 
lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Euró-
pa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást 
ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a 
mai gondok megoldásában is”.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések 
alkalmat adnak arra, hogy nagyobb fi gyelmet 
szenteljünk évezredes hagyományainknak, 
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésé-
nek, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat 
idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Az Ács Károly Művelődési Központ 2021-ben 
a Magyar Kultúra Napját a Folkfonics akusz-
tik zenekar „Népzene és irodalom mai köntös-

ben” című koncertjével ünnepelte. A zenekart 
konzervatóriumot és Zeneakadémiát végzett 
zenészek alapították. Sajátos, sokszínű zenei 
világukban népdalok, irodalom és saját dalla-
mok keverednek alternatív pop-funk-swing 
köntösbe bújtatva, fi nom vonós és fúvós hang-
zással tarkítva. Két karodban című első albu-
muk 2018 decemberében jelent meg. Második 
lemezükön is sok-sok vers és népdal keveredik 
izgalmas dallamokkal és hangszereléssel.

Köszönjük a zenekarnak, hogy eljöttek hoz-
zánk és megörvendeztettek bennünket cso-
dálatos koncertjükkel, amit honlapunkon 
és facebook oldalunkon tekinthetett és te-
kinthet meg közönségünk.

„Mit bánom én, hogy érdemes,
vagy céltalan a dolgom?
patak vagyok: kérdjem-e, hogy
habomat hova hordom?

Harcolok: nem tudom, kiért
és nem tudom ki ellen.
Nem kell ismernem célomat,
mert célom ismer engem.”

Weöres Sándor: A célról

Szabó Gertrúd igazgató
Ács Károly Művelődési Központ
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Lóháton, fegyverben
Avar túra – Időutazás

GAZSÓ DÁNIEL neve ismerősen hangzik a rác-
keveiek és környéken élők számára, különö-
sen azoknak a családoknak, akik igyekeznek 
gyermekeiket kiszakítani az on-line tér és a 
digitális szórakozás világából és megismer-
tetni, megszerettetni a természetet, a cso-
dálatos élő- és állatvilágunkat. Erre tette fel 
életét néhány éve egy fi atal pár, Gazsó Dáni-
el és Suplicz Anna, akik, mint egy mesevilá-
got létrehozták Fakó Falvát az egykori „Ür-
ge-hegyen” Újhegy tanyavilágában.
Amellett, hogy gazdálkodnak, táborokat, 
kézműves foglalkozásokat tartanak, mind-
ketten nagyon komoly hagyományőrzők 
is. Lovas harci bemutatókon vesznek részt 
gyönyörű korhű viseletekben, amelyeket 
sajátkezűleg készítenek. 
Dani januárban hírt adott arról, hogy útra 
kel, mégpedig a legfagyosabb januári hi-
degben „vágtat fakó lován” viseletben, fegy-
verben. Amikor hazatért útjáról megkér-
deztem, mi is volt ez az időutazás?

Jáki Réka: – Mesélj nekünk arról, hogy mi is 
ez a történelmi vagy régészeti lovastúra? Te 
találtad ki, vagy ez valami országos hagyo-
mányőrző szerveződésnek a része?
Gazsó Dániel: – Egy nagyobb lovas hagyo-
mányőrző csapatnak a tagjai vagyunk Anná-
val, az Anda Lovasharc Egyesületnek. Több, 
mint 10 éve folyamatosan járjuk Magyaror-
szágot és Európát, ahol középkori lovas har-
cászati bemutatókat, csatajeleneteket tar-
tunk. Hogy felfegyverkezve lóháton tettem 
meg egy négy napos útvonalat ez nem az első 
eset. Van pár hagyományőrző és lovas ember, 
akik közel hasonlóan vettek részt ilyenben. 
Kiemelnék egy nagyobb nevet, aki egész Eu-
rópát bejárta lóháton: Csepin Pétert. Ő több 
alkalommal is bizonyította, hogy amit őseink 
megtettek távolságot, azok bizony a mai kor-
ban is teljesíthetők. Részben az ő teljesítmé-
nye ültette el bennem is az ötlet csíráját.

– Mi a lényege ennek a túrának?
– Szerettem, volna kipróbálni, megélni én is 
ezt a feladatot. Január 15-18 között hajtot-
tam végre a menetelést. Tudjuk, hogy elég 
zord és fagyos volt éppen akkor az időjárás. 
Lényege az volt, hogy mai körülményeket 
kevésbé igénybe véve, oly módon telje-
sítsem a kitűzött célt, hogy lakott terüle-
tet elkerülve, illetve külső segítséget nem 
igénybe véve haladjak.  Fontos volt az is, 
hogy mindezt nem mai modern túrafelsze-

relésben, ami megkönnyítené, komfortossá 
tenné az utat, hanem korhű viseletben.

– Neked mi volt a célod ezzel, mit szerettél volna 
bizonyítani? Esetleg egy erőpróbának szántad?
– Már évekkel ezelőtt megfogalmazódott 
bennem az ötlet, de eddig csak energiát 
és tapasztalatot gyűjtöttem. Elsősorban 
magamnak szerettem volna bizonyítani, 
hogy képes vagyok rá. Nem volt egyszerű és 
könnyű. Hívhatnánk erőltetett katonai me-
netnek is. Már az első naptól kezdve mínu-
szok voltak, amelyek napközben sem tették 
könnyebbé az utazást. Az időpontot már 
novemberben kiválasztottam, hogy legyen 
időm a felszerelést véglegesíteni és hogy 
pont akkor voltak a fagyok, talán csak izgal-
masabbá tette az egészet.

– Milyen fi zikai igénybevételt követelt?
– Több fi zikai nehézség is adódott. Először is 
ennyit lóháton sosem ültem egy 3,1 kg-os, ko-
rai avar rekonstrukciós sisakban, és hát fi no-
man fogalmazva nem egy modern műanyag 
lovas kobak. Azt, hittem fázni fogok benne, 
mert hamar kihűl a fém, de szerencsére a si-
sakbélés kellőképpen vastag volt. Másodszor, 
ami nyitott kérdés volt előttem, hogy a lovam 
mennyire fogja bírni ezt a terhet!? A fegyvere-
immel együtt 125 kilogrammot nyomtam. Ez 
a lovam súlyának egyharmada. Viszont meg-
felelő elhelyezéssel sikerült, megoszló erőként 
kiegyensúlyozni. Kiválóan helyt állt a lovam. 
Törekedtem arra, hogy nagy százalékban úgy 
hordjak és viseljek minden fegyvert és felsze-
relést, ahogyan az 1000-1300 évvel ezelőtt. 
Azt gondolom, tudták őseink már akkor is, 
hogy ez hogyan jó és kivitelezhető.

– Kellett rá külön készülnöd vagy egyébként is 
edzésben vagy, hiszen Te sokat lovagolsz, vagy 
a természetben, végzel Fakó Falván fi zikai 
munkát is?
– Igen, készültem és edzettem is rá. Azt, 
hogy eleget, azt nem tudom, mert talán so-
sem lehet eleget felkészülni egy ilyen útra. 
Amit biztosan megtettem előtte, hogy a lo-
vamnak megnöveltem a napi tápanyag be-
vitelét és többet, jóval többet mentem vele 
itthon, mint általánosságban. A napi ruti-
nom a tanyánkon nem tudom, hogy mérv-
adó-e egy ilyen felkészüléshez. Az is igaz, 
hogy egy nem tanyasi életvitelű emberhez 
képest kicsit lehet jobban edzésben tart a 
sok állat gondozása és a barkácsolás.

– Merre jártál, mi volt az útvonalad? Hol alud-
tál, mit ettél?
– Az útvonalválasztás nagyban függött at-
tól, hogy hol és hogyan tudunk megszállni. 
A kísérlet főként napközben zajlott. Estén-
ként a kiskunsági lovas tanyás barátaimnál 
töltöttük az éjszakát a lovammal. Próbál-
tam ott is kevésbé igénybe venni a komfor-
tos lehetőségeket. Napközben azt ettem it-
tam, amit vinni tudtam magammal. Nomád 
nagyállattartó őseinkből kiindulva – akik 
főleg hús és tejszármazék fogyasztók voltak 
– így én némi füstölt húst és sajtot ettem, il-
letve csak vizet ittam. Esténként lovamnak 
meg zab, víz és széna volt az ellátmánya.
Egy észak kiskunsági kört terveztem Rácke-
véről indulva és ugyanide visszatérve. Az első 
nap Ráckevéről Kunadacsra lovagoltam el, 
ami 51 km volt. Ez egy átlagos napi távolság 
lóval egy nap, de könnyű felszereléssel nem 
hadi viseletben. Második nap Kunadacsról 

Korhű avar ruhában                                                      FOTÓ: GAZSÓ DÁNIEL
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érintve Balázspuszta, Fülöpháza, Hetény-
egyháza tanyavilágát Lajosmizse mellett élő 
lovas harcos cimborám tanyájára érkeztünk 
meg. Ez kb. 40 km volt. Harmadik nap egy 
viszonylag rövidebb 30 km-es távot tettem 
meg Lajosmizséről Dabasra. Itt is egy lovas 
tanyás barátomnál töltöttem az estét. Közel 
20 ismerősöm él a Kiskunságban tanyán, így 
azért könnyebbé tette a tervezési szakaszt. 
Negyedik, egyben utolsó legfagyosabb napon 
jöttem haza a ráckevei Fakó Falvára Dabasról 
43 km megtételével. Ez a nap volt a leghide-
gebb -12 Celsius fokkal.

– Akadtak társaid esetleg az úton? Segítőid ta-
lán?
– A szálláson és kevés élelem forráson kívül 
nem szándékoztam elfogadni külső segítsé-
get. A második nap azért is volt jobb, mert Ba-
lázspusztáról Lajosmizséig elkísértek a lovas 
barátaim, akik arrafelé élnek. Arra az esetre is 
gondoltam, hogy ha úgy alakul, hogy valami 
miatt meg kell szakítsam az utam, akkor az 
egyik ráckevei lovas szomszédom értünk tud 
jönni lószállítóval. Fontos megjegyeznem, 
hogy nem a lovam vagy saját egészségem 

árán akartam teljesíteni a kihívást. Kénytelen 
voltam felállítani egy „B” tervet. Utólag persze 
jóleső dolog, hogy elmondhatom nem kellett 
értem jönni, mert hazaértünk.

– Milyen gondolataid ébredtek, esetleg valami-
féle számvetést készítettél?
– Rengeteget gondolkoztam. Szinte végig 
egyedül voltam a lovammal. Másra nem iga-
zán volt időm csak gondolkozni. Egyfajta 
zarándokút, lovas El-Camino volt ez számom-
ra. Külsőleg, fi zikailag fárasztó és kemény, de 
belsőleg békés és energikus. Az utolsó napon, 
amikor hazafelé tartottam és szó szerint ráfa-
gytam a lóra, azt mormoltam, „mantráztam” 
magamban, hogy: „Csak még egy kilométer, 
mert haza kell érni!”. Az biztos, hogy ez tartotta 

bennem az erőt. Végig úgy éreztem magam az 
úton, mintha nem is léteznének a hétköznapi 
feladatok. Mikor hazaértem a meghitt me-
leg otthonba, nem éreztem azt, hogy „de kár, 
hogy vége”, hanem úgy éreztem magam, mint 
aki erősebb és jobban tudom teljesíteni a rám 
váró feladatokat.

– Az életformád és amit itt Fakó Falván Párod-
dal, Annával csináltok elég egyértelművé teszi, 
hogy milyen értékrendet képviselsz, képviseltek. 
Megosztanád azért most az újság olvasóival is, 
melyek a legfontosabb értékek az életben sze-
rinted?
– Azt gondolom, hogy a mai világban, ahol a 
média jobban dominál, főleg a fi atalok köré-
ben, fontos, hogy vissza-vissza kapcsolódjunk 
a gyökereinkhez, múltunkhoz, hagyománya-
inkhoz. Szeretnénk megteremteni és képvi-
selni azt a közeget, azoknak, akik nem ismerik 
vagy nem tehetik meg, hogy tanyasi környe-
zetben élhessenek, hogy betekintést nyer-
hessenek vagy ki is próbálhassák magukat. 
Nyaranta nomád táborokat szervezünk, ahol 
jurtában alszanak a gyerekek. Számos más év-
közi programokkal szeretnénk közkedveltebbé 

tenni a magyar hagyományőrzést. Fakó Falván 
a folyamatos fejlesztések arra szolgálnak, hogy 
széles körben megismerhesse a mai ifjúság az 
állatokkal való bánásmódot és hagyományos 
szokásokat. Modern ember vagyok én is, mér-
nöki diplomával rendelkezem, mégis egy ta-
nyára vágytam, hogy ott életvitelszerűen éljek. 
Számomra a 21. század arról fog szólni, hogy 
összekössem a tudományos, technikai életet a 
természettel. Megéljem és megmutathassam 
azt, hogy lehet természettudatos és modern 
életet élni egyszerre egy helyen.

– A világ elég rossz irányba tart. Neked lenné-
nek tanácsaid, ötleteid a hétköznapi rohanó 
világban magukat hajszoló, a fogyasztói tár-
sadalmat előnyben részesítő emberek számára?

– Huuhh. Ez elég nehéz kérdés és talán röviden 
nem is lehetne megválaszolni. Talán, azt tud-
nám megfogalmazni, hogy kicsiben minden-
ki, ha már a saját környezetét próbálja rendbe 
rakni – ami nem hiszem, hogy túl sok energiát 
vagy pénzt igényelne –, akkor sokkal közelebb 
kerülne embertársaihoz és a természethez. 
Persze ezt nem elég egyszer megtenni és várni a 
csodát, hanem folyamatosan kell ismételni. Itt 
arra gondolok, hogy én azt tapasztaltam mikor 
kevesebb anyagi erőforrásunk volt szebbé ten-
ni a tanyánkat, életterünket, akkor egy egysze-
rű kinti és benti nagytakarítás, rendrakás már 
sokat segített a belső megnyugvásunknak is. 
Rohanó világban élünk, igen. Sokszor maga-
mon is észreveszem ugyanezt. Amikor így el-
szalad velem is a „ló”, olyankor szoktam kicsit 
megállni és bevárni a lelkemet. Ez a túra is egy 
ilyen „megállás” volt!

– Mit gondolsz erről a járványról, hogyan lehet 
ezt kezelni, hogy ne állandó félelemben éljünk 
és elzártan családtól, barátoktól?
– Igen, ez is egy nehéz helyzet és kérdés. 
Szerencsére vagy sem, mi a tanyán kevésbé 
érezzük bezárva magunkat. Ha két hét karan-
ténban is kellene lennem, még akkor is annyi 
teendő lenne itthon. Nemrégiben pont ebbe 
gondoltam bele, ha mondjuk ez a bezártság 
az 1980-as években jött volna, mennyivel ne-
hezebb lenne tartani a kapcsolatot másokkal. 
Itt jön képbe az, hogy a modern világ talál-
mánya, az internet ki tud szolgálni minket. 
Ahogy korábban említettem: a jövő az, ha a 
technikai világot a természettudatos világgal 
ötvözni tudjuk. Ma az sem túl jó, ha az egyik-
ből van több és a másikból kevesebb.

– Ti hogyan éltétek meg ezeket, a 2020-at, 
megsínylette a vállalkozásotok? Voltak azért 
táborozóitok, gyerekek, vendégek?
– Fakó Falva minimálisan szenvedte meg. 
Táborainkat, kisebb eseményeinket meg-
tarthattuk. Az ezen kívüli más vállalkozá-
sunk már jobban megérezte. Életszínvona-
lunkat – ami eddig szándékosan sem volt 
elég magas – picit visszább kellett vennünk. 
Az adott szintet az életben szerintem nem 
megszokni kell és nyomorogni ugyanazon, 
hanem tenni és fejlődni akarni. Sokszor na-
gyot üt az élet, de csak akkor K.O. az ütés, ha 
ott is hagyjuk magunkat a padlón.

– Mit vársz 2021-től?
– Villanyt vagy napelemet a tanyára! :D

– Köszönöm a beszélgetést és sok sikert, sok gye-
reket, látogatót kívánok Fakó Falvára!
– Én köszönöm!

Jáki Réka

Hagyományőrző lovaglás Suplicz Annával                                                   FOTÓ: GAZSÓ DÁNIEL
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Hatalmas összefogás a Kis-Duna megmentéséért
Súlyos olajszennyezés történt a Ráckevei Duna-ág mentén december közepén

A karácsonyi várakozásban a rácke-
veiek nyugalmát is feldúlta a szeretett 
Kis-Dunánkat érő hatalmas olajszennye-
zés Szigetszentmiklósnál, amelyről több 
hírforrásból is értesülhettünk, hiszen a 
Ráckevei Duna-ág utóbbi 20 évének leg-
súlyosabb szándékos környezetszennye-
zésének nevezik a szakértők, nem csoda, 
hogy az országos média is foglalkozott 
ezzel a hírrel.

December 12-én érkezett a telefonos la-
kossági bejelentés a Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Igazgatóságra (KDVVIZIG) arról, 

hogy Szigetszentmiklóson, a Tebe utca 
és Rév sor kereszteződésénél lévő csapa-
dékvíz-csatorna kifolyónál és a nádasban 
olajszennyeződés nyomai látszanak. Az 
önkormányzati kezelésben lévő csatorna 
a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ágba (RSD) 
torkollik.

A bejelentést követően a KDVVIZIG mun-
katársai helyszíni szemlét tartottak és 
megállapították, hogy a torkolatnál nagy 
mennyiségű, sötét színű, sűrű szénhidro-
gén-származék található, amely a csatorna 
teljes hosszában, továbbá az RSD parti sáv-
jának növényzetén is jelen volt, körülbelül 
2000 négyzetméteres kiterjedésben, válto-
zó, 2-5 cm vastagságban.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által 
2020. december 12-én elrendelt III. fokú 
vízminőség-védelmi készültség kereté-
ben a vízügyes szakemberek megkezdték 
a szükséges beavatkozásokat: lokalizálták 
a motorolaj és gázolaj közötti sűrűségű 
szénhidrogén-származékot, az olaj feli-
tatásra speciális anyagot helyeztek ki, és 
vákuumszivattyús eszközök segítségével 
elkezdték az olaj leszívását a vízfelszínről.

Annak érdekében, hogy a veszélyes anyag 
ne tudja elszennyezni a teljes Duna-ágat, a 
szakemberek a Ráckevei (Soroksári)-Duna 

medrében egy nagyjából 150 méter hosszú, 
felfújható merülőfallal körbekerítették azt 
a gyékényes-sás részt, ami megtartotta az 
olajszennyezést, valamint a merülőfal és a 
növényzet közé is olajfelitató lapokat he-
lyeztek.
A kármentesítéshez a szennyezett vízinö-
vényzetet el kellett távolítani, mivel an-
nak sűrűsége nem teszi lehetővé, hogy az 
olajfelitató anyagot kijuttassák, illetve az 
olajleszedő gép működtetése biztosítható 
legyen.
A kárelhárítási munkákban az OVF és a 
KDVVIZIG mellett az Észak-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság (Győr) és a Közép-Ti-
sza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Szolnok) 
munkatársai is részt vettek. 

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a 
feljelentést megtette, a rendőrség ismeret-
len tettes ellen nyomozást indított és 2 mil-
lió forint nyomravezetői díjat is felajánlott.
Pfeifer Rikárd – Kiskunlacháza korábbi 
mezőőre, jelenleg Halőrzési ágazatveze-
tő a Ráckevei Duna-ági Horgász Szövet-
ségnél, akit a ráckeveiek is jól ismernek a 
természet és a Kis-Duna elkötelezett vé-
dőjeként, mint polgári természetőrt – és 
a hozzá csatlakozók majd 10 millió forint 
nyomravezetői díjat ajánlottak fel annak, 
aki segít azonosítani az elkövetőt. Rikárd 
maga is folyamatosan részt vett a véde-
kezésben, facebook bejegyzéseiben pedig 
napról-napra naplószerűen, szakmai hi-
telességgel számolt be fotók kíséretében 
arról, hogy küzdöttek azért, hogy az élő 
vízbe ne kerüljön be az olajszennyezés, 
ami sikerült is nekik. Decemberi faceboo-
kos bejegyzését azt hiszem mindenkinek 
érdemes elolvasni, aki esetleg nem fér 
hozzá az internetes oldalhoz, ezért idé-
zem:

Pfeifer Rikárd egy kimentett teknőssel                                                        FOTÓ: FACEBOOK

„Befejeződtek a III. fokú vízminő-
ségvédelmi készültség keretén belüli 
veszélyelhárítási munkálatok. 
A bűncselekmény miatt bekövetke-
zett környezeti katasztrófa helyszí-
néről mindösszesen 613 tonna (!) 
olajjal szennyezett tőzeget, iszapot, 
29,79 köbméter olajos szuszpen-
ziót szállítottak el a védekezésben 
részvevő szakemberek.
Az OVF koordinálásában történt 
védekezésben a budapesti-, a szol-
noki- és a győri vízügyesek vettek 
részt. 
Gyors és szakszerű beavatkozá-
sukkal, példaértékű munkájukkal 
megmentették a Duna-ág ha-
lállományát és más hasznos vízi 
élőlényeit a biztos pusztulástól. 
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Egyértelmű, hogy ezen professzionális fel-
adat-végrehajtás hiányában a Ráckevei 
Duna-ág eddigi legsúlyosabb környezeti 
katasztrófája, sokkal súlyosabbá vált volna. 
Külön köszönjük, hogy a sérült területről 
gyorsan és felesleges károkozás nélkül sike-
rült eltávolítaniuk a rengeteg szennyezett 
tőzeget, iszapot és olajos szuszpenziót.
A terület elcsendesedett. Elhallgattak és el-
vonultak a hatalmas gépek, elhallgattak a 
vákuumszivattyúk is, melyek 11 napon át 
termelték ki az iszonyatot, melyet felelőtlen 
„embertársaink” zúdítottak a csodálatos 
lápi ökoszisztémára.
Ez az 1830 négyzetméteres úszóláp darabka 
megsemmisült. Megsemmisült, de mártírrá 
is vált egyben, tekintettel arra, hogy meg-
tartotta, magában tartotta azt a hatalmas 
mennyiségű szennyezést, mely mögött, ha 
kiszabadul, csak a halál járt volna...
Ezen lápdarab helyén egy seb tátong most. 
Egy seb, amely már tiszta és gyógyulni kész. 
Felszínét most jótékony fehér varratként egy 
fehér olajfelszívó lepel borítja, biztosítva az 
utolsó olaj-molekulák begyűjtését is.
A területről levonultak a vészelhárító erők. 
Jelenleg az őrzés és felügyelet fázisa követke-
zett be. Ennek keretében maradt a kataszt-
rófa helyszínét, a víztesttől elválasztó dupla 
merülőfal, illetve a fehér olajfogó lepel.
Januárban az arra hivatott hatóság ki fogja 
jelölni a helyreállítás, kármentesítés kivite-
lezőjét.
Azt követően kezdődhet meg a terület revi-
talizációja, biológiai helyreállítása, mely 
sok évig eltart majd.
De most a csend az úr a csapás helyszínén!
Megpihent a táj, megpihenhetnek megmen-
tői is!
Köszönjük Nektek, férfimunka volt!
Azonban ne feledkezzünk meg a példát-
lan civil összefogásról mely szinte azonnal 
megindult a katasztrófa napján! A védeke-
zésben résztvevők számára biztosított élel-
mezésben, figyelemben, kedvességben, sze-
reteteben benne volt a Duna-parti közösség 
ereje, összefogása! Csodálatos embereket 
ismerhettem meg ott, büszke vagyok, hogy 
részese lehettem!

Ám, hogy ne csak a szeretetről emlékezzek 
meg, szólnom kell egy másik összefogásról 
is. Mégpedig az elkövető előtalálásra tett 
összefogásról! Bízvást kijelenthetem, hogy 
hazánkban nem volt még – pontosabban 
én nem emlékszem – olyan szintű összefo-
gás egy környezetvédelmi bűncselekmény 
kapcsán, mint most! A nyomravezetői díj 
óráról órára emelkedik, már a 9,165 millió 
forintot is meghaladta! Ezeket az „embere-
ket” börtönbe kell zárni, felelniük kell iszo-

nyatos tettükért! Elő kell rángatnunk őket a 
homályból és ki kell őket állítanunk a fény-
be! Látnunk kell, hogy kik ők! Annyira kell, 
hogy az már fáj!.”

Pfeifer Rikárdnak és mindazoknak, akik 
heroikus küzdelemmel részt vettek szere-
tett Kis-Dunánk vizének, növény-és állat-
világának megvédésében és mentésében, 
ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
a ráckevei lakosok nevében is.

Forrás: infostart.hu/belfold/2020/12/14/su-
lyos-olajszennyezes-tortent-a-rackevei-du-
na-agon

Nagy erőkkel folyt a mentesítő munka                                                                  FOTÓ: PFEIFER RIKÁRD

És még egyszer...
A szigetszentmiklósi olajszennyezés hely-
színén december 30-án ismét jelentős 
mennyiségű olaj jelent meg az esőcsatorna 
kifolyó műtárgyban – ahogyan ezt Facebook 
bejegyzésében Pfeifer Rikárd januárban is-
mét közzétette. Arról is beszámolt, hogy a 
helyszínen lévő vízügyi ügyeletesek azon-
nal megkezdték az érkező olaj befogását. 
„A Vízügy a legmagasabb, III. fokú vízminőség 
védelmi fokozatban védekezett ismét! A szük-
séges védekező erők a helyszínre újra kivonul-
tak. Az olaj nem került az RSD-be, sem a sérült 
területre. A kifolyó műtárgyban megfogták és 
begyűjtötték. A vízügy, a katasztrófavédelem, 
a rendőrség, csatornabúvár ismét a helyszínen 
tartózkodott. Ez a szennyezés nyilvánvalóan a 
hálózatból érkezett! Szinte hihetetlen, hogy ezt 
valaki/valakik újra meg merték tenni!”

Az interneten több e témában születő fi l-
met, tudósítást is megnézhetnek, többek 
között:
Túrák Magyarországon: A Kis-Duna olaj-
szennyezése Szigetszentmiklósnál:
https://www.youtube.com/watch?v=NPR-
CIn_Rj9k&fbclid=IwAR37b0wI44qL9ejLj-
mITouh9gUQSjzkXY4ifyX3QLl0rG7W69t-
1cA1fPNS4

Áder János köztársasági elnök úr pedig Sik-
lós Gabriellával, az Országos Vízügyi Fő-
igazgatóság szóvivőjével beszélgetett a szi-
getszentmiklósi olajszennyezéséről.
https://open.spotify.com/episode/0eQjg-
N361s9HbpvSLRYASI

Jáki Réka

Soha ne felejtsük el, David Browertől 
azt a mondatot, amit a természetet, 
földünket védők oly gyakran han-
goztatnak: „A Földet nem apáink-
tól örököltük, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön.” Így is a klímaválto-
zás miatt rengeteg a veszélyben lévő, 
lassan kipusztulásra ítélt növény-és 
állatfaj, ilyen durva gaztettekkel nem 
kellene még fokozni is ezt a veszélyt. 
Vajon kinek a lelke képes erre, milyen 
ember az ilyen?! Mert jelen tudásunk 
és eszközeink szerint egy Földünk 
van, vigyáznunk kellene rá, hogy az 
eljövendő generációk is élhető életet 
élhessenek rajta.
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Visszatekintő
Adventi események a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában

Az idén a rendkívüli járványügyi helyzet elle-
nére is próbáltunk mindent megtenni annak 
érdekében, hogy diákjaink érezzék a karácso-
nyi ünnepre való felkészülés fontosságát. En-
nek érdekében számos programot szerveztünk 
és tartottunk meg az iskola életében az advent 
időszakában. Közös adventi kalendáriumot 
készítettünk az iskola ablakaiba, melyet nap-
nyugta után a díszes világítás tett meghitté. 
Hétfőnként hagyományosan iskolai keretek 
között is meggyújtottuk a gyertyákat az ad-
venti koszorún. Kótai Róbert püspöki biztos 

atya és Kálmán Béla tiszteletes úr felváltva 
hívta fel fi gyelmünket a várakozás és a sze-
retet fontosságára, az elcsendesedésre és a 
napi jó cselekedetek gyakorlására! Szintén 
december elején indítottuk el iskolánkban 
a Szentcsalád-járást, mely a 20. század ele-
jéről származó katolikus szokás. 
Ebben az évben is a János Vitéz Alapítvány 
angyalkái pakolták roskadásig tele a kará-
csonyfánk körüli területet. Online módon 
folytatódtak minden szombaton a minist-
ráns foglalkozások, amelyek ugyancsak 

lelkiekben gazdagították gyermekeink, hit-
tanosaink életét. A szentmiséket többször a 
gitáros kórus éneke is meghittebbé, ünne-
pélyesebbé tette.
A „KENYÉRFA” program keretében plébános 
atyánk buzdítására, sok család gondosan 
összeállított tartalmas és szép ajándéknak, 
adománynak örvendhetett, nemcsak Rácke-
vén hanem a Társegyházközségekben is.

Kókai Dávid
igazgató

Iskolai beiratkozással kapcsolatos információk 
2021/2022.
Kedves Szülők és leendő Iskolások!

Az iskola címerében olvasható három latin ki-
fejezés: caritas, severitas, hilaritas, vagyis sze-
retet, szigor, humor. Ez az alapja az iskolában 
folyó munkának. A széleskörű tevékenységek 
középpontjában a keresztény hit által közve-
tített értékek állnak, melyek segítenek érzé-
kenyen és kritikusan szemlélni a világ érték-
rendjét. Célkitűzéseink között szerepel, hogy 
a tanulás és tanítás ne társadalmi kötelesség, 
hanem közösségi élmény legyen.
Jelenleg komoly változás zajlik az oktatás 
területén. Napjainkban az iskolapadban 
ülő gyerekeket egy olyan munkakörnye-
zetre kell felkészítenünk, amelyet még nem 
ismerünk. Ezért olyan módszereket kell vá-
lasztanunk, amelyek a lexikális tudás elsa-
játításán túlmutatnak, és a megfelelő kész-
ségek kialakítását segítik elő. Iskolánkban 
módszertani sokszínűséggel szeretnénk 
megőrizni a gyermekek alapvető kíváncsi-
ságát, megnyilatkozási igényét.
Az alapfokú nevelés-oktatás 1-4. évfolya-
mának szakaszában célunk, hogy a kisgyer-
mekeket fokozatosan átvezessük az óvoda 
játékközpontú tevékenységeiből az iskolai 
tanulás szervezeti kereteibe.
Időt biztosítunk a gyermekeknek a közös 
játékra, mozgásigényük kielégítésére. 1-2. 
osztályban iskolaotthonos (egész napos is-
kola) formában tanulnak diákjaink.
Meixner-módszerrel tanítjuk meg olvasni 
a gyerekeket, a betűket mesékkel keltjük 
életre. Ezt a mesefolyamatot egy zenezö-

rejes módszerrel egészítjük ki. A tanítási 
egységeket (beszédfejlesztés, olvasás, írás) 
drámajátékokkal tagoljuk. 
2021 szeptemberétől bevezetjük a LEGO-val 
történő oktatást alsó és felső tagozatban is. Ez 
a módszer a diákokat olyan kihívás elé állítja, 
melyek arra késztetik őket, hogy használják 
a képzeletüket, javítsák a problémamegol-
dó készségüket, valamint a másokkal való 
együttműködésre is késztet. A drámajátékra, 
a gyakori projekt jellegű oktatásra, valamint 
a sportra további évfolyamainkon is komoly 
hangsúlyt fektetünk. A Székesfehérvári Egy-
házmegye mellett, a támogatói hozzájárulás-
ból működő János Vitéz Alapítvány aktívan 
segíti mindennapjainkat.
Az első osztályba való felvétel alapvető szem-
pontja, hogy a szülő és gyermeke nyilatkozat 
útján elfogadja az iskola lelkiségét, nevelési 
elveit, házirendjét és pedagógiai programját. 
A vallásos nevelésben együttműködjön, le-
hetővé tegye a gyermek részvételét a vasár-
napi misén (istentiszteleten), az iskola által 
meghirdetett vallási ünnepeken. Szükséges 
továbbá az iskola-előkészítő foglalkozáso-
kon való részvétel, legalább 3 alkalommal.  
A felvételkor fontos döntési szempontok: 
hitéleti elköteleződés, iskolaérettség, az is-
kola-előkészítőkön alkalmazott megfi gye-
lési szempontsor alapján a pedagógusok 
javaslata.

LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓINK
Kovács Lia – Csömöriné Sági Krisztina
Babarczi Éva – Tóth Bálint

Az iskola-előkészítő foglalkozásokat az ak-
tuális járványügyi szabályok betartásával 
valósítjuk meg. 

ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK 
tervezett ideje:
• 2021. március 2. 16:30 óra
• 2021. március 9. 16:30 óra
• 2021. március 16. 16:30 óra
• 2021. március 23. 16:30 óra
• 2021. április 13. 16:30 óra

Az első előkészítő foglalkozásra előzetes re-
gisztráció szükséges, melynek elérhetősé-
gét a szentimresuli.hu felületen tesszük köz-
zé. (Az előkészítő foglalkozások ideje alatt 
a szülőknek az iskolával kapcsolatosan 
tájékoztatót tartunk.) A járványhelyzetre 
való tekintettel ebben az évben a nyíltórák 
elmaradnak.

Az iskola honlapjáról letölthető adatlapo-
kat – plébánosi ajánlás, jelentkezési adatlap 
– kérjük kitölteni és visszaküldeni az igaz-
gato@szentimresuli.hu címre. 
Az általános iskola első évfolyamára törté-
nő beiratkozáskor be kell mutatni a gyer-
mek születési anyakönyvi kivonatát, továb-
bá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolást

Beiratkozás: 2021. április 15-16.

Kókai Dávid
igazgató
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Játszani jó!
ERASMUS pályázat a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskolában

A projekt egyik eleme a játék, játékosság.
Engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek 
egyik fi atal kollégámat, aki a játékkal tanu-
lás, ill. a társasjátékok mestere.
Nagy Gábor negyedik éve alkalmazza ezt a 
módszert és hihetetlen eredményeket ér el.
Munkájáról röviden így írt:
A társasjáték nem játék! (Mire jó a társasjá-
ték az iskolában?)
A 4.b osztály tanulói minden héten a csütör-
tököt várják, azon belül is a harmadik órát, 
amikor kiszabadulhatnak az iskolából és a 

munka világában használatos kompetenci-
áikat csiszolhatják szórakoztató formában. 
„Pénzt kereshetnek”, stratégiai döntéseket hoz-
hatnak, vagy együttműködve dolgozhatnak 
egy közös cél elérésén. Tovább is sorolhatnám 
a megannyi lehetőséget, melyeket a modern 
társasjátékok megteremtenek a játékosoknak. 
De ne szaladjunk ennyire előre! Nézzük meg, 
hogy milyen út vezetett el idáig!
Mikor megérkezett az új első osztály, va-
lami azt súgta, hogy be kell vonjam őket 
egyik hobbimba, a társasozásba. Kezdetben 
egyszerűbb kártyajátékokkal ismerkedtünk 
meg, ezzel gyakorolva a szabályok tanulá-
sát és azok követését, valamint tapaszta-
latot szereztünk arról, hogy milyen érzés 
nyerni, vagy veszíteni. Valljuk be, mindenki 
az előbbit szeretné, viszont belőle a legtöbb 
játékban csak egy van, vesztesből pedig 
több is lehet… A legnagyobb feladat ennek a 
két szituációnak a megfelelő kezelése és el-

fogadása. Viszont ha az alapok megvannak, 
újabb világ nyílik ki előttünk, irány a máso-
dik osztály és az „egyszerűbb” táblajátékok.
Nagyon izgalmas érzés, mikor valaki ott ül 
velünk szemben, és stratégiai döntések so-
rozata, valamint az egymásra való reagálás 
oda vezet, hogy valamelyikünk jobbnak bi-
zonyul. Eleinte tudatosan ki szoktam kerül-
ni a magas szerencsefaktorral működő já-
tékokat, legfőképp, ameddig a fent említett 
győztes és vesztes szituációk kezelése gon-
dot okoz. Aki jobb, a tudása miatt legyen 

jobb! (Később természetesen előkerülhet-
nek azok a fajta játékok, melyek az intelligens 
kockázatvállalásra irányítják a fi gyelmet.)
Véleményem szerint nagyban hozzájárul a 
későbbiekben a „Nekem mindegy…”, „Nem 
tudok dönteni…” stb. kezdetű mondatok le-
csökkentéséhez, ha a gyerek folyamatos 
döntéshelyzetbe kerül, melyeknek súlyo-
sabb következménye nincs, viszont ezekről 
azonnali visszajelzést kap.
A harmadik osztály igazi mérföldkő volt a 
számunkra, mivel elkezdtünk megismer-
kedni fontosabb játékmechanizmusokkal. 
Ha már van fogalmunk arról, hogy mi az a 
munkás lehelyezés, draft, push your luck, 
és egyéb, a dobok-lépek játékokon túlmu-
tató mechanizmusok, a képességfejlesztés 
a játékokon keresztül egy teljesen új di-
menzióba léphet. Bonyolult összefüggések 
meglátása, és messzire mutató döntések 
meghozása válik készségszerűvé. (Például: 

Stratégiai társasjék  (a kép illusztráció)              Fotó: Internet

„Valamit teszek a játék elején, mert a legvégén 
tudom, hogy ez fog történni…”) Sőt, az osztály 
megalkothatja saját játékait, amit a gye-
rekek kreativitásának köszönhetően, meg 
is tettünk. Lehet, hogy ez kezdetben „má-
solás”, vagy némi irányítást igényel, de ki 
tudja, lehet a huszonnégy gyermek között 
rejtőzik a következő Reiner Knizia (híres 
társasjátékszerző).
Így jutottunk el mostanáig, hogy azokon a 
bizonyos csütörtök harmadik órákon na-
gyon gördülékeny, ám annál hatékonyabb 
és színesebb fejlesztőmunka folyik. Gyűjte-
ményünkben előfordul olyan játék, melyben 
blöffölhetünk és egyezségeket köthetünk, 
csapatot építhetünk és egymás gondolatait 
találhatjuk ki, fejleszthetjük a fi gyelmünket, 
a stratégiai gondolkodásunkat, a térlátásun-
kat, vagy számolási készségünket. Konkrét 
címeket természetesen nem említek, viszont 
mindenkit bátorítok, hogy nézzen körül in-
ternetes platformokon és a boltok polcain, 
hogy milyen elképesztő kínálat várja a szóra-
kozásra, tanulásra, és ezzel egyidőben közös 
idő eltöltésére vágyókat!
A játék egy egész életen át megfele-
lő eszköz a tanulásra, a készségek fej-
lesztésére, a kikapcsolódásra és a szo-
cializációra, azaz minőségi időtöltésre.
A tár sasjátékozás indirekt tanulási forma, 
egyben közösségi élmény .
Ezt tanítjuk, erre neveljük tanulóinkat.
Mert... játszani jó! 

Szále Zsoltné
intézményvezető

Köszönet a kézilabda 
szakosztálynak

Terveinkhez híven megindítottuk a 
Ráckevei Kézilabda Szakosztállyal 
a felkészülést a sportiskolai közös 
munkára.

Az együtt gondolkodás mellett elin-
dult egy színvonalas szakmai egyez-
tetés. 

Ezúton szeretnénk még egyszer a 
szakosztálynak megköszönni azokat 
a sportszereket, amiket munkánk 
megkönnyítésére ajánlottak fel.
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Nulláról az NB1-ig - a Ráckevei VKSK
Egyre népszerűbb a kézilabda a gyerekek körében

Egyesületünk hat évvel ezelőtt kezdett el 
komolyabban foglalkozni az utánpótlás ne-
velésével, azon belül is inkább a kisiskolás 
korú játékosok versenyeztetésével. 
Minden kezdet nehéz, ez maximálisan igaz 
volt a mi első szezonunkra is. Koedukált 
csapatok, vegyes korosztályok, maréknyi 
gyermek. A folyamatos toborzásnak kö-
szönhetően, apránként ugyan, de egyre 
több gyermek csatlakozott hozzánk. A he-
lyi- illetve a környék iskoláit is bejártuk, 
hogy egyesületünk hírét vigyük, invitál-
juk a gyermekeket edzésekre, ahol jobban 
megismerkedhetnek a kézilabdával. Ez a 
projekt rendkívül sikeresen zárult. A lét-
szám – még ha csak apránként is – folya-
matosan növekedett és elindult a szakmai 
fejlődés is. 
Az elmúlt évek tapasztalatai és eredmé-
nyei alapján pedig a 2020/2021-es szezont 
az FU14-es csapatunk (2007-2008-as 
születésű gyermekek) kiemelt, I. osztály-
ban kezdte. Az első osztály már egészen 
más „kávéház”. Javarészt NB1-es klubok 
utánpótlás csapataival, válogatott gyer-
mekekkel, játékosokkal. Egyesületünknél 
azonban nincs és nem is volt válogató, ki-
választó. Tudtuk, hogy nagy kihívás lesz, 
viszont azzal is tisztában voltunk, illetve 
az eredményeink mutatták, hogy a terü-
leti bajnokság színvonalát „kinőttük”, így 
egyértelművé vált, hogy kiemelt osztály-
ban szeretnénk folytatni a bajnokságot. 
A nyári felkészülésünk utolsó állomása 
egy háromnapos torna volt, ahol össze-
mérhettük erőnket két olyan csapattal 
is, akikkel a bajnokság során, NB1-ben is 
találkozhattunk. Ezt a tornát veretlenül, 
hibátlan mérleggel, a dobogó legfelső fo-
kán zártuk. Ezt követően az őszi szezont 
megilletődve, formánkon kívül, gyenge 
teljesítménnyel kezdtük. Hullámvölgy-
be került csapatunk, amire az elmúlt öt 
év során nem volt példa. Tudtuk, hogy ki 
kell másznunk a gödörből, bizonyítanunk 
kell, újra meg kell találnunk önmagunkat 
és azt nyújtani a mérkőzéseken, amire 
képesek vagyunk. Nem volt egyszerű fel-
adat, rengeteget dolgoztunk edzéseken és 
azon kívül is azért, hogy jobbak legyünk 
és ez az eredményeinket is látszódjon. 
Sajnos több sérülés és betegség is közbe-
szólt, de az őszi szezon végére „beindult 
a gépezet”, ami az eredményekben is mu-
tatkozott.Az őszi szezont magunk mögött 

tudva elmondhatjuk, hogy csapatunknak 
Magyarország legjobb 18 csapata között 
van a helye.
Majd jött az évzárás, nem is akármilyen. 
Ráckeve Város Ö nkormá nyzatá nak Képvi-
selő- testülete – egyesületünk FU14-es csa-
patát – Ráckeve Városi Ifjú Sportolói Díjban, 
valamint, Füredi Mátét, Ráckeve Város Ifjú 
Sportolója Díjban részesítette. Egyesüle-
tünk fennállása ó ta most először sikerült 
mindkét kitüntetést elnyerni. Óriási bol-
dogság é s büszkeség, hogy a sok-sok mun-
kának megvan az eredménye. Egy rövid 
pihenést követően január 4-én megkezd-
tük a felkészülést a tavaszi szezonra. A fi úk 
rendkívül motiváltak, keményen dolgoznak 
és elhivatottan edzenek. A tavaszi szezont 
február második hétvégéjén kezdjük. A fi úk 
nevében is mondhatom, nagyon várjuk 
már, hogy újra pályára lépjünk és mérkő-
zést játsszunk. 
Ballagó, 2007-es játékosainkat több egye-
sületből, akadémiáról is megkeresték, több 
kiválasztón is továbbjutottak. Az eredeti 
tervünk az volt, hogy 8. osztályig neveljük a 
játékosokat, ezt követően majd akadémiára 
kerülnek. 
Azonban a jövőt illetően pedig mertünk 
nagyot álmodni, szeretnénk szakmailag is 
fejlődni, és a következő szezont is NB1-ben 

folytatni. A fi atalabb korosztályaink számá-
ra pedig még profi bb körülményeket szeret-
nénk biztosítani. 
Kapusainknak jelenleg is van lehetőségük 
specifi kus posztképzésre. Nagy Bence, Pet-
rányi Márk és Falusi Bálint heti rendszeres-
séggel a Dabasi KC kapusedzésein vesznek 
részt, ahol kiváló szakemberek segítsége 
által folyamatos, látványos a fejlődésük. A 
nyár folyamán egyesületünk szakmai stáb-
jához csatlakozik sportrehabilitációs tré-
ner, valamint erőnléti edző is. 
Egyesületünk fi lozófi áját továbbra is szem 
előtt tartva ráckevei- és környékbeli fi atalok-
kal szeretnénk foglalkozni. Fontosnak tart-
juk, hogy az alapoktól építkezzünk. Ehhez 
nagy segítséget nyújt, hogy az újtelepi óvo-
dában Finszter Tímea óvónő/edzőkolléga 
ovi-kézi foglalkozást tart, ahol a gyerkőcök 
szép számban vannak jelen. Mindemellett 
az is nagy öröm számunkra, hogy a Ráckevei 
Árpád Fejedelem Általános Iskolának nagy 
értékű felszeretést – kézilabda eszközöket, 
mezek – tudtunk ajándékozni. Ezzel is segít-
ve a tanulók sportolási lehetőségét.
A tervek megszülettek, megvalósításuk jól 
halad, minden adott a folytatáshoz.

Kovács Dorina
edző

FU14-15 csapat Álló sor: Viski Dániel, Berger Marcell, Nagy Bence Máté, Petrányi 
Márk, Kovács Dorina (vezetőedző), Henézi Máté, Talapka Zsombor, Zankó Zoltán 
Odin Ülő sor: Koncsár Örs, Faragó Roland, Füredi Máté Ádám, Vajda Patrik, Sza-
bó Máté Krisztián, Kanyó Balázs Csaba, Kerek József Bence, Borbás Bence Zoltán, 
Jeszenszki Kornél, Újvárosi Zalán
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Katona Katalin és végzős osztálytársainak tablóképe                    

Búcsúznak az osztálytársak
Katona Katalin 1948-2020

Elköszönni, búcsúzni mindig fájdalmas. Végső 
búcsút venni Valakitől, akit szerettünk, meg-
rendítő. Katona Katalin gimnáziumi tanul-
mányaink négy éve alatt volt osztálytársunk, 
barátunk. Visszafogott, kedves egyénisége, 
szorgalma, kitartása mindannyiunk előtt pél-
da volt. Nem neveztük „Katinak”, „Katónak”, Ő 
Katalin volt. Élete során megtartotta mindazon 
tulajdonságait, melyek miatt már diák korában 
kivívta megbecsülésünket. Családja, hivatása, 
és szülővárosa, Ráckeve iránti elkötelezett-
sége példaértékű volt. Hihetetlen kitartással, 
munkabírással dolgozott pályája során. Művei 
tükrözik elkötelezettségét a művészet iránt, 
érzelmeket, mély gondolatokat hordoznak. 
Örültünk sikereinek, követtük életútját, büsz-
kék voltunk rá, és büszkék leszünk a jövőben is. 
Búcsúztatásakor a járványhelyzet sajnos meg-
fosztott bennünket a jelenléttől, a személyes 
elköszönéstől.
Isten veled Katalin!

Az Ady Endre Gimnázium 1966-ban 
érettségizett 4. C osztálya
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Vitaminpótlás - Farsangi étkek
Február – messze még a nyár

Sajnos még járványos időszak-
ban vagyunk. Tudjuk, hogy 
ilyenkor még több vitamin-
ra van szükségünk. Próbáljuk 
meg zöldséggel, gyümölccsel 
pótolni.

 „A”-vitamint tartalmaz: sárga-
répa, sütőtök, brokkoli.
„C”-vitamint: a citrusok, papri-
ka, káposzta, savanyúkáposzta, 
cékla, spenót, alma.
„D”-vitamint: gomba, tojás, 
tengeri halak – ezek még o-
mega3-mat is. 

Ezekből a zöldségekből, gyü-
mölcsökből levest, főzeléket, 
krémeket, italokat készít-
hetünk el. Az italok nagyon 
fi nomak, lehet csak zöldsé-
geket vagy gyümölcsöket is 
turmixolni, de együtt még job-
bak, látványosak is.

Zöld színű turmix
Hozzávalók: 1 cikk kelkáposzta,  
fél zacskó babyspenót, fél zacs-
kó madársaláta, 1 cikk zeller, 
ezeket összeturmixoljuk! Na-
gyon fi nom természetes ízeket 
nyerünk belőlük!
Lehet bele gyümölcsöt is tenni.

Céklás turmix
Hozzávalók: főtt cékla, alma, 
citromlé, pötty méz. Összetur-
mixoljuk.

Színes turmix
Hozzávalók: 1 alma, 1 banán,  fél 
bögre áfonya, 1 bögre meggy (mi-
relit), 1 bögre narancslé, 1 pohár 
víz. Szintén összeturmixoljuk.

Vitaminbomba
Hozzávalók: 1 db lime, 3 db cit-
rom, 1 db narancs, 3 dl méz, 30 
dkg gyömbér.
A citrusok héját leszedem, a 
gyömbért pucolom, reszelem, 

ezeket aprítóba teszem, ma-
gostól pépesre őrlöm, majd 
összekeverem mézzel.
Nagyon fi nom! Kanalazni szok-
tam, teába is teszem.
Nyáron vizet öntök hozzá és 
mentalevelet teszek bele.

Nagyon sokszor olvasom, hogy 
hasonló összetételű itókák fo-
gyasztanak, nem valószínű, in-
kább az immunerősítő hatása a 
lényeg.

Csirkecombfi lé tölt-
ve baconban gom-
bával, krumplival

 
Hozzávalók: 3 db fi lézett csir-
kecomb, csirke fűszersó, 1 cso-
mag bacon, 1 szelet házi füstölt 
szalonna kockázva, 1 kis cuk-
kini reszelve héjastól, 4 tojás, 
3 szelet füstöltsajt kockázva, 
só, bors, petrezselyem, 1 szelet 
kaliforniai paprika kockázva, 2 
kanálnyi kockázott paradicsom, 
30 dkg gomba tisztítva egész-
ben hagyva, 1 főzőtejszín.

A szalonnát olajon üvegesre pi-
rítom, ráteszem a reszelt cukki-
nit, kb.  egy percet sütöm. Ízesí-
tem sóval, borssal, oregánóval, 
majd hozzákeverem a felvert 
tojást, így rántottaszerű lesz, 
füstöltsajtot, petrezselymet ke-
verek még hozzá, ha kell még 
fűszerezem.

A kiterített csirkecombokat ezzel 
töltöm meg. Óvatosan felteke-
rem, két oldalról hústűvel rögzí-
tem, baconba tekerem, ahogyan 
a maradék tölteléket is.

Olajjal kikent tepsibe helyezem, 
közé pedig a kockázott paradi-
csom kerül. Sütőben sütöm elő-
ször fólia alatt kb. félórát, utána 
pedig anélkül lassú tűzön szép 
pirosra. Kiszedem a húsokat és 
a maradék zsiradékon a gombát 

megsütöm, tejszínnel sűrítem, 
petrezselyemmel megszórom, 
visszateszem a húsokat. Köz-
ben elkészítem a petrezselymes 
krumplit. Tálaláskor vastagabb 
szeletekre vágom a húst, mellé a 
szaftos gomba és krumpli kerül.

Céklapestos gnocchi
Hozzávalók: 3 db főtt cékla 
kockázva, 2 gerezd fokhagyma 
kockázva, só, bors, olaj, oregá-
nó, parmezánsajt, 1 zacskó 
gnocchi.

A gnocchit kifőzöm.
Botmixerrel pürésítem a céklát 
a fokhagymával, fűszerekkel, 
olajjal együtt. A kifőtt gnocchit 
a pestóval összekeverem, par-
mezánnal megszórom.

Farsangi időszak van, a fánkok 
ideje. Unokatestvéremtől egy 
olasz fánk receptet kaptam, ami 
a mi csörögénknek felel meg. 
Gyors vendégváró.

Cenci - toszkán
fánkocska

 
Hozzávalók: 30 dkg liszt, fél 
vaj,   5 dkg cukor, evőkanálnyi 
olivaolaj, 2 db tojás, 1 citrom 
reszelt héja, pötty só, Vinsanto/
toszkán fehérbor

A hozzávalókat alaposan ösz-
szekeverem. 1 órát pihentetem, 
majd kb. 2 mm-re kinyújtom, 
csíkokra vagy rombuszformára 
vágom, a közepét is bemetszem. 
Bő forró olajban aranybarnára 
sütöm, porcukorral meghin-
tem. Lekvárral mennyei!

Továbbra is vigyázzunk ma-
gunkra, egymásra!

Finom gyömbéres, citromos te-
ával kívánok jó egészséget!

Fejérdy Győzőné/MARI

Farsang időszakát éljük, de kicsit 
másképp, mint ahogy szoktuk! Én 
mégis azt mondom, ne szomorkod-
junk, süssünk családunknak, adjuk 
meg a módját a farsangnak. 
Mivel tél van – néha hideg is –,tar-
talmasabb ételeket főzzünk, vala-
hogy ki kell bírni tavaszig. Az idő is 
jobban telik, fi nomakat enni pedig 
jó dolog. Na és ha kicsit hízunk? 
Majd ledolgozzuk a tavasszal és 
nyáron!

Pityókás (krumplis) 
gombaleves

 
Fél kg gombát megtisztítok, fel-
szeletelem. Meghámozok kb. 
3 db pityókát, kockára vágom. 
Megpucolok egy fej vöröshagy-
mát, olajon megfuttatom, meg-
sózom, hozzáadom a gombát, 
majd a krumplit, rányomok egy 
cikk fokhagymát. Ha van húsle-
vesem, vagy zöldség alaplé, azzal 
öntöm fel, ha nincs, vízzel, kb. 2 
liternyivel, és ezzel puhára főzöm 
a benne levőket. Nyakon öntöm 
egy ek lisztben elkevert jó nagy 
pohár tejfellel. Megszórom apró-
ra vágott petrezselyemzölddel.

Csülök, savanyú 
káposztásan

 
Egy kisebb nyers csülköt kuk-
tában előfőzök. Teszek hozzá 
hagymát, fokhagymát, babérle-
velet, köménymagot, pár szem 
borókabogyót, sót. Forrástól kb. 
20-25 percig főzöm. 
Egy szelet füstölt szalonnát kiol-
vasztok, és a zsiradékon megpá-
rolok egy kg savanyú káposztát. 
Ha nagyon savanyú lenne, kimo-
som kicsit. Kevés párolás után 
ágyat készítek belőle a csülöknek 
egy tepsiben. Ráhelyezem az elő-
párolt csülköt. Meglocsolom egy 
pohár fehér borral, majd a csülök 
levéből is öntök rá bőven. Fóliával 
lefedve, kb. fél órát forró sütőben 
párolom. Ha puha már a csülök és 
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a káposzta is, leveszem a takarót, 
és hagyom megpirulni. 
Puha kenyérrel, esetleg krump-
lipürével tálalom.

Csokis pánkó (fánk)
Egy csomag élesztőt felfuttatok 1 
dl tejben. 1 kg liszthez adok 3 to-
jást, 3 ek cukrot, csippentés sót, 
kb. fél liter langyos tejet, a meg-
kelt élesztőt, és jó, engedelmes 
fánk tésztát gyúrok. Ha kell még 
adok tejet hozzá, minden a liszt-
től függ. A végén hozzádolgozok 
1 dl olajat. Hagyom duplájára 
kelni. Ekkor lisztezett deszkára 
borítom, kinyújtom, pohárral ki-
szaggatom, letakarom egy kony-

haruhával, és hagyom ismét kel-
ni. Ha szépen meghíztak, forró 
olajban kisütöm, eddig szinte a 
hagyományos pánkó. Kiszedem 
papírtörlőre, majd csokimázba 
mártom egyik oldalát. 

Csokimáz:
20 dkg étcsokit apróra vagdo-
sok, majd ráöntök 1,5 dl forró 
– de nem felfőzött – tejszínt. 
Alaposan elkeverem, míg a cso-
ki elolvad. Ebbe mártogatom a 
meleg fánkokat.

Jó főzőcskézést, víg fársángot 
kívánok. Vigyázzanak magukra! 

Szász Veronika

Csokis fánk                  
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Csempék, 
Járólapok IS!!!
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