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

Elhunyt szeretteinkre emlékezünk november elsején

Az aradi vértanúkra
emlékeztünk
Ráckeve Város Önkormányzata és az Ács Károly Művelődési Központ szervezésében került
sor az aradi vértanúk tiszteletére rendezett
megemlékezésekre október 6-án.
A cikket a 11. oldalon olvashatják

Kezdődik a Kossuth
Lajos utca felújítása

1956 hősei és mártírjai
Megemlékezés a nemzeti ünnepen
Október 23-án az Ács Károly Művelődési Központban Ráckeve városa a magyar történelem
egyik legkiemelkedőbb forradalmára és szabadságharcára emlékezett, arra a mindösszesen 13 napra, amikor egy elszánt, kis nemzet
felemelte a fejét és nemet mondott az elnyomásra, a diktatúrára és szembeszállt a világ
akkori legnagyobb birodalmával és a világ
ámulattal követte ezeket a dicső pillanatokat.
A forradalom leverését követő évtizedekben az

1956-os eseményeket a pártállami hatalom ellenforradalomnak bélyegezte és elítélte, de
a rendszerváltás során megváltozott az események hivatalos értékelése. 1989. október 23. óta
ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének
napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja, melyet az 1990. évi XXVIII. törvény iktatott a nemzeti ünnepek sorába.
Folytatás a 14-16. oldalon

A munkakezdési engedélytől függően remélhetőleg hamarosan elkezdődik a Kossuth Lajos
utca híd és gimnázium közé eső szakaszának
rég várt felújítása. Az első ütemben a Kossuth
u. Árpád tér felőli részén kb. 300 m hosszban
kezdődnek a munkák a forgalom és buszközlekedés fenntartása mellett. A második ütemben a fennmaradó rész tereléssel valósul meg:
a kivitelezés ezen szakasza időjárástól függően
áttolódhat a következő évre. Ekkor a gépkocsik
az Ady Endre úton tudnak majd közlekedni, a
részletekről időben tájékoztatni fogjuk önöket.
A közlekedési nehézségek miatt türelmüket
kérjük.
Ráckeve Város Önkormányzata
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Több fontos döntés született októberben is
Közvilágítás korszerűsítése – János Vitéz 250 – Útfelújítások
A ráckevei közvilágítás korszerűsítéséről,
újabb utcakarbantartásokról, kikötő létesítésére vonatkozó kérelemről, a Balabán-csatorna állapotáról készült szakvéleményről, valamint a tűzoltóság további
pénzügyi támogatásáról döntött – többek
között – a képviselő-testület október 21-i
rendes nyilvános ülésén.
Első és második napirendi pontként elfogadta az előző képviselő-testületi ülés óta
történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást.
Ezt követően a képviselők úgy döntöttek,
hogy korszerűsíteni kívánják a város közvilágítását, ezért felkérték a jegyzőt a beruházás megvalósításához szükséges eljárások
előkészítésére.
A testület nem járult hozzá az Orion 2006.
Kft., Kovács J. Gyula sétányon kikötő létesítésére irányuló kérelméhez (mivel ilyen
jellegű kérelem már más cégtől érkezett
hozzá korábban), ellenben felhívta a kérelmező figyelmét a Szegedi Kis István sétány
híd melletti területére, azzal a megszorítással, hogy egyetértés esetén a leendő
kikötő létesítése partrendezéshez kötött
legyen.
A képviselő-testület a 264/2019.(IX.26.)
számú határozatát kiegészítette azzal,
hogy a Kis-Duna-parti Ingatlanfejlesztő
Kft., kikötő létesítésére irányuló projektjének megvalósulását abban az esetben
támogatja, ha a Duna-parti sétány fejlesztését a főépítész által meghatározottak
szerint végzi el.
A képviselők úgy határoztak, hogy megbízzák Tasnádi Györgyöt a Ráckeve városában tervezett „János Vitéz 250” elnevezésű
ünnepségsorozat támogatási lehetőségeinek felmérésével, melynek technikai költségeinek fedezetéül a 2021. november 1.
– 2022. április 30. időszakra, maximum
bruttó 400.000 Ft összeget biztosít a 2021.
évi és 2022. évi költségvetés pályázat előkészítési alap terhére, valamint felkérték
Tasnádi Györgyöt, hogy folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet az elért
eredményekről.
A 2021. II. félévi helyi adó bevételekről és
a hátralékok alakulásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadták a
képviselők.

A testület egyhangúan elfogadta a város
pénzügyi helyzetéről készült szeptember
havi jelentést, valamint a saját bevételek és
a vagyonelemek változásáról szóló tájékoztatást a 2021. 1-9 hónap kimutatása alapján.
A képviselők úgy határoztak, hogy az Önkormányzati Tűzoltóság 2021. évi működési
céljaira az önkormányzat 2021. évi költségvetésben elkülönített céltartalékból 8.500 e
Ft összeget feloldanak, és azt vissza nem térítendő támogatásként, igény szerinti öszszegben adják át a támogatott részére.
A testület egyhangúan jóváhagyta Ráckeve
Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát 2021. november 1. hatállyal.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy
101.500.000 Ft összegű célhitelt vesz fel az
OTP Bank Nyrt-től minősített többséggel.
A hitel célja:
• Ifjúság úti Óvoda konyha kialakítása;
• Szent Vendel utcai ingatlan átalakítása
szociális intézmény telephelyévé;
• Iskola utcai Óvoda kapu csere;
• Út és járda felújítás-kialakítás a város
több pontján;
• Művelődési Központ vizesblokk felújítása;
• Vörösmarty utcai Óvoda tetőcsatorna
csere.
A hitel futamidejét 2021-től 2031-ig határozták meg, két év rendelkezésre tartási
idővel.
A testület, mint a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata
úgy határozott, hogy a 2014-2020. közötti
2022. december 31-ig meghosszabbított
EMVA működési időszakban a Takarékbank
Zrt. által biztosított 22.000.000 Ft összegű
bankgaranciához 2.493.978 Ft készfizető
kezességvállalást nyújt. A működési előleg
visszatörlesztésének végső határideje ezzel
2022. december 31-re módosul.
A testület egyhangúan kifejezte szándékát,
hogy értékesíti a Ráckeve, hrsz: 0348/28
(Ráckeve, Újhegy Magán utca 16.) számú,
az önkormányzat tulajdonában álló ingatlant, a legjobb pénzügyi ajánlatot adó vevő
részére 11.990.000-Ft értékben.
A testület a Ráckeve, Kagyló utca 6351/1
hrsz. és 6351/2 hrsz alatti, beépítetlen egyaránt 1277 m2 területű ingatlanokat értékesíteni kívánja, az eladási árukat 13,5-13,5 mft
összegben határozta meg.

Elfogadták a „Ráckevei
Soroksári Duna-ág Balabán-csatornájának botanikai
jellemzése, és természetvédelmi szempontú értékelése”
című tanulmányról készült
tájékoztatást, és a képviselők
a tanulmányban foglaltakkal
egyetértettek. Ennek megfelelően felkérték a jegyzőt, hogy a
megközelítőleg 600 m hosszúságú szakasz, hat részletben,
minimum 6 év alatti kitisztítására kérjen be árajánlatot
úgy, hogy az ajánlattevő az
eljárás műszaki tartalmát is
ismertesse, és kérték a polgármestert, hogy a beérkezett
árajánlatokról – annak beérkezését követő képviselő-testületi ülésen – tájékoztassa a
testületet.
A képviselők támogatták Varga Valéria Mária terület-használati kérelmét, miszerint
2022. január 1-től – 2022. december 31-ig
(piaci napokon felüli napokra) a Szegedi Kis
István sétányon 12 m2 nagyságú területet
használatba adja a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
rendelet szerinti díj megfizetése mellett.
Felkérték a RÁVÜSZ Kft.-t, hogy a kérelmezővel erre az időszakra a piacnapokra vonatkozóan kössön külön szerződést, azzal
a feltétellel, hogy az érintett időszakban
ugyanazon a helyszínen történő kizárólagos hozzájárulást kapó rendezvény-szervezőkkel a kérelmező előre egyeztet a rendezvény alatti nyitvatartásának lehetőségéről.
A testület ennek kapcsán felkérte a főépítészt, hogy írásban adjon tájékoztatást a
felépítményről, a jegyzőt pedig, hogy vizs-
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azt, hogy a létesítendő kikötő használatát
ne befolyásolja.
A testület Ráckeve Város Önkormányzata
kizárólagos tulajdonát képező 1173 m2 területű, a 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca
14. szám alatt található új bírósági épületet
a Budapest Környéki Törvényszék számára
ingyenes használatába adja határozatlan
időre, és hozzájárul az ingatlanból 836 m2re vonatkozóan ingyenes használati jogának földhivatali bejegyzéséhez.
A testület úgy határozott, hogy a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ kérelmére a tulajdonosi hozzájárulását megadja a Ráckeve, Kossuth Lajos utca 16. szám
alatti lévő Ránki György Alapfokú Művészi
Iskola épületen tervezett felújítási munkákra, melyek az alábbiak: az épület talajnedvesség elleni szigetelése, az ereszalján

rossz állapotú pozdorjaburkolat-cseréje, a
homlokzati vakolat rendbetétele. Ezenkívül
hozzájárulást adtak a képviselők az épület
utcafronti homlokzatának felújítására vonatkozó, az önkormányzat által elkészített
tervdokumentáció felhasználására és a lejárt örökségvédelmi engedély Tankerületi
Központ általi újbóli benyújtására.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az
alábbi önkormányzati kezelésben lévő utak
felújítását, karbantartását tervezi még elvégezni legfeljebb bruttó 10 millió forint erejéig:
1./ – Marossi utca azon részének kivitelezése, amely gázhálózat kiépítése miatt nyáron
kimaradt: 680 m2
– Állomás köz: 1220 m2
– Baross utca Bajcsy felől 120 fm: 660 m2
– Arany J. utca Péter bíró felől 40 fm: 200 m2
– Rézágyú utca eleje (71x7 m) és közepe
(20x5m): 597 m2

A határozatok a város honlapján (www.onkormanyzat.rackeve.hu), a dokumentumok
között, a képviselő-testület anyagai között
olvashatóak.
Jáki Réka

HULLADÉKGYŰJTÉS

Anyakönyvvezető és hagyatéki ügyintéző
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Asztalos Csilla irodavezető
igazgatas@rackeve.hu nyújt, a 06-24-523346-os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje:
2021. december 15.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi
körökről, a jogállásról, illetményről és juttatásokról, a pályázati feltételekről és további
részletekről Ráckeve Város hivatalos honlapján találhatnak információkat (www.onkormanyzat.rackeve.hu).
dr. Jambrik Anna jegyző

Eladó önkormányzati ingatlan
Öreghegy 9. szám
Ráckeve Város Önkormányzata értékesíti a
Ráckeve, Öreghegy 9. szám alatti, 0313/25
hrsz-ú, „kivett tanya” megnevezésű ingatlant. Területe 3015 m2, értékesítési ár:
4.000.000 forint.
Az ingatlan a település központjától 3,5 km
távolságra található. Megközelíteni a Sillingi útról lehet, közvetlenül földútról érhető
el. Az ingatlan kerítéssel nem körbekerített,
egyenetlen felszínű, cserjés felületű, rajta 2
felépítmény található. A nagyobbik épület

– Tél utca
– Haladás utca.
A kivitelezési munkák elvégzésére az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján
pályáztatási eljárást kell lefolytatni. A testület a felsorolt utcák egyéb részeinek rendezését a Rávüsz Kft. bevonásával kívánja
megoldani.
A képviselők úgy határoztak, hogy hogy az
idei évben nem kerül megrendezésre több
testvérvárosi találkozó a COVID-19 világjárvány okozta megbetegedések elkerülése
érdekében.

ELEKTRONIKUS

Álláshirdetés
Ráckevei Polgármesteri Hivatal pályázatot
hirdet anyakönyvvezető és hagyatéki ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2300
Ráckeve, Szent István tér 4.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2022. január 3-tól lesz betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. november 30.
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40 m2-es régi vályog parasztház. Felújítandó, szerkezetileg ép.
Helyiségei étkező-előtér és szoba. Az ingatlan
közműbekötéssel nem rendelkezik, az elektromos hálózat kb. 200 méterre található.
Az értékesítéssel kapcsolatban érdeklődni
lehet a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 06/24-523-345, 344 vagy muszak@
rackeve.hu.
Ráckeve Város Ökormányzata

A ROLFIM Kft. és Ráckeve Önkormányzatának szervezésében elektromos
és elektronikai hulladék berendezés
(e-hulladék) gyűjtést szervez, amely
során INGYEN leadhatja összegyűlt
e-hulladékát.
Az e-hulladékgyűjtés ideje: 2021. november 20., (szombat), 8:00-12:00-ig.
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: Ráckeve, Ady Endre Gimnázium
előtti parkoló.
A cél az, hogy az e-hulladék minél
nagyobb mértékben hasznosuljon,
illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentő mérgező
anyagok ellenőrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkből.
Védjük együtt környezetünket! Kérjük,
vegyen részt felhívásunkban!
A gyűjtés során leadható elektronikai
berendezések a teljesség igénye nélkül
„minden, ami valaha árammal, elemmel
akkumulátorral működött” ,
KIVÉTEL A KÉPCSÖVES BERENDEZÉSEK (RÉGI TV, MONITOR).
Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni a 06-1/269-0234-es
telefonszámon lehet!
Együttműködésüket előre is köszönjük,
ROLFIM Kft.
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Közlemény
A Ráckeve Városért Közalapítvány közzététele a 2020-as pénzügyi évről
Induló tőke: 50e Ft
Éves bevétel összesen: 707e Ft
Éves Kiadás Összesen: 632e Ft
Eredmény: 75 e Ft
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról:
Önkormányzat támogatása: 622 e Ft
Összesen: 622e Ft
Banki kezelési ktg: 10e Ft
Az alapítvány magánszemélyt nem részesített pénzbeli támogatásban, ill. juttatásban.

Kimutatás a kapott támogatásokról:
Magánszemélyektől: 727 e Ft
Jogi személyektől: 50 e Ft
Önkormányzattól: 0 Ft
SZJA 1%-ból: 86e Ft
Összesen: 863e Ft
Kamat: 0 Ft
Az alapítvány magánszemélyt nem részesített pénzbeli támogatásban, ill. juttatásban.

Vállalkozási tevékenységet nem végzett.
A kuratórium tagjai feladataikat ellenszolgáltatás nélkül látják el.
2020. évi mérleg eszköz-forrás oldalon:
1772e Ft
Tárgyévi eredmény: 75e Ft
Bodor Tibor Lászlóné
VIGI intézményvezető

Folytatódik a járdaépítés az Eötvös utcában
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy októberben
megkezdődött az Eötvös utca menetirány
szerinti jobb oldali járdaszakaszának felújítása. Mint ismert, a másik oldalt tavaly újította
fel a város az ivóvízminőség-javító projekt
keretében történt bontások részleges helyreállítása helyett saját forrás hozzáadásával
teljes egészében. A jelenlegi munkálatokat a
Belügyminisztérium pályázatán elnyert támogatás és szintén további városi pénzek felhasználása teszi lehetővé.
Az átalakítás során a régi aszfalt felbontásra
került, helyére a másik oldaléval egyező, esztétikus viacolor burkolat kerül új szegélyezéssel.
Ezzel újabb lépést teszünk a rendezett városközpont kialakítása felé.
Ráckeve Város Önkormányzata

Készül a jobb oldali járda is az Eötvös utcában

Útépítések kezdődtek októberben
Tájékoztatjuk a ráckevei polgárokat, hogy
a VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 azonosítószámú, ráckevei integrált szociális város-rehabilitációs pályázat záróakkordjaként legkésőbb október végén három pokolhegyi
utca aszfaltozását kezdtük meg.
A munkavégzés sorrendje a következő:
1. Béke utca az Iskola utcától kezdődően;
2. Dankó utca az Iskola utcától kezdődően;
3. Bercsényi utca a Kén utcától.
A munkafolyamatok a következő sorrendben alakulnak:
• Geodéziai kitűzések, alappontok telepítése
• Meglévő közművek nyomvonalának feltárása (víz, szennyvíz, gáz, hírközlő kábel)

• Csapadékvíz-elvezető kutak telepítése
• Kétoldali szegélyépítés
• Földkiemelés, védőréteg és zúzottkő
alapréteg építése
• Közműszerelvények szintbe emelése
• Padkaépítés
• Aszfalt kopóréteg terítése finisherrel
Utcánként a kivitelezés időtartama kb. 4
hét az időjárás függvényében. Az adott utcákban a munkavégzés előtt értesítőn tájékoztatjuk a lakosságot.
Ezen kívül a testület újabb földutak karbantartásáról is döntött.
Ráckeve Város Önkormányzata

FOTÓ: JÁKI RÉKA

Égetni tilos!
Tisztelt ráckevei lakosok, városunkban nyaralók!
Többen érdeklődtek az égetéssel kapcsolatban, ezért az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket:
Ráckevén továbbra is TILOS az avar
és kerti hulladék –, továbbá a szemét, és ipari hulladék égetése!
A kerti sütés-főzés nem tilos, így bográcsozni, szalonnát sütni szabad! Egyetlen
kérés ezzel kapcsolatban, hogy körültekintően végezzék a kerti sütés-főzést és
legyen a közelükben oltóvíz!
Megértésüket köszönjük!
dr. Jambrik Anna
jegyző
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Jobb minőségű vizet fogyaszthatunk
Fontos információk az új ivóvízkezelő-technológiáról
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
lezárult Ráckeve település új ivóvízkezelő-technológia próbaüzemének első szakasza, valamint az újtelepi részen elindult a hálózatra termelés, amit Budapest
Főváros Kormányhivatala a mintázások
vízvizsgálati eredményei alapján tudomásul vett.
Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit észlelhet
ebből a lakosság? Lehet más a víz szaga
vagy íze? IGEN, kezdetben a víz szaga és
íze lehet klóros, mosószer illatú, ízű stb.
Lehet káros a szervezetre? NEM, hisz
mindez azért tapasztalható, mert egy
sokkal jobb minőségű vizet kapunk, az
egész projekt ezt a célt szolgálta. Így tudunk megfelelni a hazai, közegészségügyi
határértékeknek és az európai uniós elvá-

rásoknak, ezáltal megóvni szervezetünket, hogy károsító anyagok az ivóvízből
ne kerülhessenek bele.
Lehet a víz más színű, esetleg zavaros?
IGEN, kezdetben, mivel az új technológia
miatt a háztartási vezetékekben évek alatt
esetleg lerakódott szennyeződések kimosódhatnak. Később az elszíneződés mértéke
csökken, végül eltűnik.
Kérünk szépen mindenkit, hogy legyen
türelemmel, a víz színe és szaga nem lesz
zavaró, a rendszer mellékágaiból esetlegesen lemosódó felületi anyagok, melyek
a zavarosságot okozhatják, eltűnnek. Kérjük mindenki szíves megértését!

A kép csak illusztráció FOTÓ: EU.AZCENTRAL.COM

Varga Viktória
alpolgármester

Kötelező adatszolgáltatás
Hirdetmény a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy – a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében – minden hazai
vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles 2021.
november 1. napjával a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban:
NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett
elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, továbbá az adatszolgáltatásra kötelezett
vendéglátó üzletek kötelesek ott – a vendéglátó szoftver alkalmazásával – 2022. június 1.
napjától napi szinten adatot szolgáltatni.

Már működő vendéglátóhelyek üzemeltetője – a Turizmus tv. 12/A. § (1) bekezdése
értelmében – az NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles
megkezdeni, az adatok szolgáltatására és
továbbítására pedig 2022. július 1. napjától
köteles.
Az MTÜ a vendéglátó üzlet üzemeltetője
részére a vendéglátó szoftvert térítésmentesen biztosítja.
Az NTAK tájékoztatása alapján a regisztrációs felület megnyitása a későbbiekben

várható, bővebb információk hamarosan az
NTAK információs oldalán lesznek olvashatóak: https://info.ntak.hu/.
Kérdések esetén keressék az MTÜ Ügyfélszolgálatát a hét minden napján, 0-24 órában hívható 06-1/550-1855 telefonszámon,
illetve a turisztika@1818.hu e-mail címen.
További részleteket Ráckeve Város honlapján (www.onkormanyzat.rackeve.hu) oldalon
találhatnak.
Ráckeve Város Polgármesteri Hivatala

Pályázati felhívás
Ráckeve VI. számú házi gyermekorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására (praxisjog betöltésére)
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-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

helyettesítéssel ellátott. Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan
időre szóló feladat-ellátási szerződést köt,
melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
Ellátandó lakosságszám (kártya): 812 fő
Ellátandó települések száma: Ráckeve közigazgatási területe
Jogviszony jellege: vállalkozói/közszolgálati

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 06-70-375-9641-es telefonszámon Dr. Rupp-Müller Melinda aljegyző
nyújt.
Pályázati kiírás teljes szövege a város honlapján, AEEK oldalon megtekinthető.
Ráckeve Város Polgármesteri Hivatala
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Új defibrillátor támogatásból
Közel a segítség...
Tisztelt támogatóink, kedves barátaink!
Örömmel osztjuk meg mindannyiótokkal a
hírt, hogy október 15-én megérkezett az az
újraélesztő készülék, amelynek megvásárlásához sokan közületek is hozzájárultak. Mint
emlékezetes, a KEVE Egyesület által indított
gyűjtőakció mintegy 1600 palacsinta sütésével kezdődött még az Őszi Ászok Fesztiválon.
Akkor, a rendezvényen, 183.860 forint gyűlt
össze adományokból, amit a továbbiakban
vállalkozók egészítettek ki további 400.000
forinttal, így az újraélesztés világnapjára,
amely október 16-án van, sikerült megvásárolnunk a defibrillátort. A készüléket a Vadkacsa Szabadstrandon helyezzük el a nyári
időszakban, szezonon kívül a Duna Relax
& Event Hotel portáján lesz megtalálható,
hogy a nap 24 órájában hozzáférhető legyen.
A KEVE Egyesület nevében ezúton is köszönjük: Major Zsolt Major Kft.; Taligás
Máté R. V. Duna Kft.; Ricco-Car Kft.; Napsugár Ételbár; Sutyi és Sasi Étterem; Pericont Kft.; Vitecqua Kft.; RSD Kisduna Kft.
adományait és támogatását, valamint a
palacsintasütők: a Hetednapi Adventista
Egyház Ráckevei Gyülekezete, Illés Julian-

A Vadkacsa Szabadstrandon mutatták be az új defibrillátort FOTÓ: RÁCKEVE VÁROS FACEBOOK OLDALA
na, Major József, Mártonné Szaló Izabella,
Nagy Ágnes, Árvai István, Mester Csabáné,
Szanyóné Kócs Ildikó, Erdős Anna, Polgári
Roland, Polgári Szilárd és a KEVE Egyesület
tagjai segítségét, illetve végül, de nem utol-

só sorban a sok jószándékú adományt a palacsintastandnál, amelyek lehetővé tették a
defibrillátor megvásárlását.
KEVE Egyesület

Sikeres volt a 2021. évi TeSzedd Ráckeve programja
Közösen a tiszta városért
Idén immár sokadszorra indultunk neki a
TeSzedd országos önkéntes programnak,
melynek több mint 200 résztvevője volt.
Büszkék vagyunk mindhárom iskolára, a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskolára, a
Szent Imre Katolikus Általános Iskolára és az

Gyűlnek a szemeteszsákok

Ady Endre Gimnáziumra, hogy a kis diákok
és az intézmények vezetősége, egyes tanárok, tanítók kivették a részüket a területek
megtisztításának munkájából vagy éppen a
szervezői feladatokból, koordinációból. Egy
héten keresztül zajlott a program, mindig

FOTÓ: RÁCKEVE VÁROS FACEBOOK OLDALA

más csoportok, más helyszíneken szedték a
szemetet. Meglepően nagy lelkesedés mutatkozott a lakosság részéről, főként öröm
számunkra, hogy bevonták gyermekeiket,
így a fenntartható jövő, környezetünk tisztasága a fiatalabb korosztály számára előtérbe
került. Idén a Polgármesteri Hivatal dolgozói több mint 10 fővel álltak neki szemetet
szedni az Ipari Park területén, mely munkát
a KEVE Egyesület egyes tagjai is lelkesen
támogatták. Köszönjük szépen mindenki
munkáját és részvételét, természetesen nem
maradnak el a szankcionálások sem, sőt az
adott területeken tapasztaltakat felhasználjuk a jövőben mind a fenntarthatósági
stratégia, mind a környezetvédelmi városi
program elkészítésében, intézkedések meghatározásánál is.
Varga Viktória
alpolgármester
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25 év – akire büszkék vagyunk
Negyedszázad a tűzoltóság szolgálatában
Uzelman János negyedévszázada oszlopos tagja a Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóságnak. Kevés olyan káresettípus van,
amivel ő nem találkozott. A kisujjában van
a rutin, a hivatás, és ahogy mondják a Fiúk:
„A Jani bármelyikünket helyből átugorja!”.
Olyan Ő nekünk, mint a Forma 1-nek Kimi
Raikkönen: mindenki tiszteli, elismeri a
tudását, a rutinját, és adunk a szavára. Ami
ugyanolyan halk és ritka, mint az említett
finn versenyzőé, de inkább azt mondhatjuk, hogy nem locsog, felesleges szavai
nincsenek. Persze ettől, hogy nem épp dumagép, még hihetetlen személyiség! Helyén van a szíve, segítőkész, és frenetikus
humora van! Elsőre nagyon tartózkodónak
és szigorúnak tűnik, nem is engedi el magát könnyen, de annak, akinek van szerencséje megismerni Őt, annak egy egészen
más Ember költözik a szívébe, mint amit
elsőre látott, akivel először találkozott.
Aztán ott vannak azok a pillanatok, amiket nagyon kevesen láthatnak: amikor a
kis szöszke unokája, a pici, cserfes Edina
robog befelé a rollerrel vagy a biciklivel

Uzelman Jánost köszönti a tűzoltóparancsokság vezetése
Majd pedig amikor megszólal a riasztást
jelző hang, Ő ugyanazzal a nyugodtsággal,
mint amiben addig volt, száll fel a fecskendőre, és mondja el, hogy mi lesz a teendő,

FOTÓ: BÍRÓ SZILVIA

saját hibájukból, vagy a máséból, de ettől
függetlenül nem sokan látták a Janit úgy
igazán meglepődni bármin.
A fecskendőinket, a fecskendőkön levő szivattyúkat is úgy ismeri, mint igazán kevesen az országban – bár az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy Ő tisztelettel kezeli
a járműveket is (mindegy melyiket vezeti)!
Tőle nem tudsz olyat kérdezni, amire ne
tudna válaszolni! Legyen az évszám, tűzoltótaktika, káreset, lovak, állattartás, mezőgazdaság – és a legjobb, hogy minden
válaszával tanít! Észre sem veszi az ember és olyan nyugodtsággal beszél, hogy
nem tudsz nem figyelni rá, ahogy mondják
„iszod a szavait”. A kezdetektől fogva jár
be szolgálatba. És bár mindig nézegeti az
álláshirdetéseket: „Elegem van, befejezem!
Elég volt ebből ennyi!” Azért mindig, mikor
begurul a tűzoltóságra óra-harmincötkor
és nyújtott tenyérrel kiint az ablakon miközben biccent a fejével, akkor az azt a jó
érzést adja, hogy történjék bármi, nagy baj
nem lehet! A Jani itt van!

Szolgálatban
a tűzoltóság udvarára és nagy hanggal
messziről kiabál a Papájának. Vagy amikor
a csepp, pár hónapos kisfiú unokáját fogja a nagy dolgos, erős kezeiben… és olyan
csillogás van a Jani szemeiben, amilyen
csak egy nagyszülő szemében felfedezhető, aki rajongva imádja a kis unokáit!

FOTÓ: BÍRÓ SZILVIA
ha kiérkezünk. Nem pánikol, nem kapkod,
nem idegeskedik. A hosszú évek tapasztalatai alapján nagyjából teljességgel tudja,
mire érkezünk ki, és milyen feladatok várhatók. Természetesen nincsen két egyforma eset, és az emberek képesek újabb és
újabb őrült helyzeteket generálni vagy a

Kollégánknak sok boldogságot, jó egészséget kívánunk abban a reményben, hogy
még hosszú ideig magunk közt tudhatjuk
őt – természetesen az ő saját szabad akaratából!
Bíró Szilvia
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság titkára
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Tiszteletem, Doktor Úr!
Beszélgetés Dr. Novák Jenő fogorvossal
2021 szeptemberében, egy őszi napsütésben
fürdő verandán beszélgettünk Dr. Novák Jenővel. Az életéről (gyermekkoráról, családjáról,
tanulóéveiről, több évtizedes ráckevei fogorvosi munkálkodásáról) kérdeztem. A doktor úr
megjegyezte, hogy nem a szavak embere, lassan mégis az emlékek hatására egy nem mindennapi életpálya körvonalazódott előttünk,
ahogy megidézte az elmúlt 85 év történéseit.
1935-ben születtem egy Zala megyei kisközségben, Tófejen. Szüleim a szomszéd Söjtörről származnak, földműves családból. Apám
mesélte, hogy 12 éves korában aludt először
szobában, addig – ahogy a többi földműves
család gyermekei – nyáron a pajtában, télen az
istállóban aludt/töltötte az éjszakát. Édesapám
kilépve a földműves sorból – tanulóévek után –
a söjtöri kis tejüzem vezetője lett, majd a 30-as
évek végén Tófejen magán tejcsarnokot (tejfeldolgozó műhelyt és üzletet) nyitott, ami 1945
után a népi demokrácia dicsőségére leküzdhetetlen hátrányt jelentett nekem is, mint továbbtanulni vágyó fiatalnak. Szüleimnek négy
fiúgyermeke született 15 év korkülönbséggel.
Én voltam a legfiatalabb. Apám szépen eltervezte fiai jövőjét: Lajosé lesz a tejüzem, István
kereskedőnek tanul, Tibor viszi tovább a gazdaságot, nekem pedig értelmiségi pályát szántak, de a II. világháború és az utána következő
évek átírták családunk történetét is. Legidősebb bátyám hadifogsága, István bátyám leventeoktató múltja (amiért börtönbe is került,
majd „eltanácsolták” a községből), édesapám
megbélyegzése (ő a nép ellenségének számított kapitalista tejcsarnok tulajdona okán) és
az én kirekesztésem a továbbtanulásból: mind
a Rákosi-féle népi demokrácia bűnei közé tartozott. Őrzök egy emléket, amikor anyámmal
meglátogattuk édesapámat a Mosonyi utcai
börtönben, ahol 6 hónapig raboskodott.
Az iskoláim így alakultak: 1943-47 között Tófej:
összevont 1-4. osztály. A felső tagozat első két
évét Keszthelyen, a Premontrei Gimnáziumban töltöttem, de azt bezárták. Egy évet Zalaegerszegen tanultam, de az utolsó évre már
nem vettek vissza, így Tófejen fejeztem be a
nyolcadik osztályt. Középiskolába hiába jelentkeztem, mindenütt elutasítottak. Ne feledjük,
az 1950-es években járunk, amikor a származás
(munkás-paraszt, értelmiségi, egyéb, a nép ellensége, ahova én is tartoztam) döntötte el egy
fiatal jövőjét. 1950-ben néhány egyházi gimnázium működését engedélyezte pártunk és
kormányunk, így pannonhalmi diák lehettem

Az aranydiploma átvétele a SOTE-n. Együtt a három generáció
1950-től 1954-ig, ahol jeles eredménnyel érettségiztem. Az Orvosi Egyetemre jelentkeztem
ezután, de a származásom és Pannonhalma öt
évig minden egyetem kapuját bezárta előttem.
Mindenütt megfeleltem a felvételin, de helyhiányra hivatkozva elutasítottak. Ezekben az
években az Országos Mentőszolgálatnál dolgoztam, mint mentőápoló, bejárva Budapest
minden szegletét. 1956 októberi eseményeit is
mentőautóban éltem meg. Nekünk akkor egy
dolog számított: a beteget, a sebesültet kórházba kellett juttatni.
Ekkor már családunk Ráckevén élt, István
bátyámék után mi is ideköltöztünk. 1960ban a sok sikertelen próbálkozás után a jelentkezési lapomon a Fogorvosi Kart is megjelöltem, ahova fölvettek. Később tudtam
meg, hogy a felvételi bizottságban volt egy
templomjáró, keresztény érzületű ember is.
Az ő segítsége is biztosan kellett…
1965-ben fejeztem be az egyetemet. Két és
fél évig Ráckevéről Kiskunlacházára jártam
át dolgozni, mint fogorvos, közben letudtam
fél év katonai szolgálatot is, míg 1969-ban
ráckevei státuszba kerültem. Azóta ráckevei
fogorvos vagyok és ez már nem is változik.
Az 1960-as évek vége felé egyre sürgetőbb
késztetést éreztem a családalapításra. Balogh
Éva gimnáziumi tanárnőben találtam meg azt
az életre szóló társat, akivel a következő évtizedek minden örömét, bánatát megosztottuk.

FOTÓ: NOVÁK GÁBORNÉ

1968-ban kötöttünk házasságot. Az évek során három gyermekünk született. Gábor fogorvos lett, mint az apja. Ma is a Ráckevei Szakorvosi Rendelő megbecsült orvosa. Miklós
közgazdász, műszaki szakember, majd sportújságíró lett. Zsuzsanna lányunk közgazdász,
egyetemi adjunktus. Ráckevei lakosok mindhárman, bár Zsuzsát és Miklóst a munkája a
fővároshoz köti, de a két fiunk családjukkal
együtt Ráckevén él. Szüleikkel együtt ezt a várost érzik szűkebb pátriájuknak, gyermekeik
itt járnak iskolába, maguk a város közösségi
életében részt vettek, vesznek. 8 unokánk van:
4 egyetemista, 3 középiskolás, 1 általános iskolás. Gábor unokánk harmadéves az egyetemen, ő is fogorvosnak készül.
A munkával töltött évtizedek rengeteg pozitív
és pár negatív emlékét említhetném. Eszembe jut például az iskolafogászat intézménye,
ahova a gyerekeket évente kísérték el tanítóik. Nekem a szakmai tevékenységen túl sok
energiámat kívánta a meggyőzés, a higiéniára
szoktatás, no meg természetesen a drukk, az izgulás oldása, hisz a fogorvosi székből mindent
másképp lát az ember, hát még a gyermek. A
rendelőintézeti munkám mellett végig magánpraxist is működtettem. Szüleim házában egy
olyan rozoga fogorvosi székkel kezdtem, amit
ma már múzeumban mutogatnak, de az évek
során fokozatosan fejlesztettem a szakmai tudásomat és a műszaki felszereltségemet is.
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A Rendelőintézet szervezésében évente vehettem részt továbbképzéseken, megismerve
az orvostudomány rám vonatkozó új ismereteit, az orvostechnikának napi munkánkat segítő új alkalmazásait. Büszke vagyok rá, hogy
a megyében nekem volt először turbinás gépem. Dunaharasztitól Szigetszentmiklóson át
Szigetbecséig kerestek fel a betegek és bizony
a rendelőintézeti műszak mellett nem egyszer
az éjszakai órákban csengettek be lakásomba,
hogy segítsek. Az utóbbi néhány év kivételével, amikor már egészségi állapotom nem engedte, mindig próbáltam segíteni, enyhíteni,
megszüntetni a fájdalmat. A napi rendelése-

ken pedig nem egyszer hosszú beavatkozásokkal embereknek – fogaik rendbetételével
– elfogadhatóbb mindennapokat, egészségesebb életet igyekeztem teremteni.
Soha nem a meggazdagodás motivált, hanem az, hogy munkámat tisztességgel, legjobb tudásom szerint ellássam.
Elérve a nyugdíjkorhatárt nem váltam meg a
Szakorvosi Rendelőintézettől. Csak 2011-ben,
75 évesen vonultam végleg nyugdíjba, ami
után 2020-ig a magánpraxisom továbbra is
működtettem. Sokat jelent számomra családom (gyermekeim, unokáim), barátaim szeretete. Egy közeli cél, amit meg szeretnék érni:
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Gábor unokám fogorvossá avatása. Távolabbi
céljaim közé tartozik békességben, szeretetben élvezni a Gondviselés adta mindennapokat, nem magamba fordultan, hisz most is
aggódó figyelemmel követem többek között
szeretett hazánk sorsát a világpolitika és Európa nyugodtnak nem mondható történései
között.
Örömmel veszem, ha feleségemmel a város
utcáin sétálva rám köszönnek barátok, ismerősök és ismeretlenek is: Tiszteletem, Doktor
úr! Szép napot, minden jót, Jenő bácsi!
-f- (Fegyó Béla)

20 éves a Tourinform Ráckeve
Az elmúlt hónapok a turizmus számára nagy
megpróbáltatást jelentettek. A járványügyi
korlátozások miatt bekövetkezett drasztikus
változások komoly kihívásokat jelentettek a
turizmus szereplői számára. Azonban még ebben a nehéz időszakban is jó hírekről számolhatunk be városunkban.
Az idén 20. születésnapját ünneplő Tourinform
Ráckeve iroda 2001-ben azzal a céllal került létrehozásra, hogy a térség idegenforgalmának
fellendítése érdekében tevékenykedjen.
Példaértékű fenntartói együttműködést jelent,
hogy Ráckeve Város Önkormányzata, mint
fenntartó (leszámítva egy rövid ideig tartó fenntartóváltást), és az Ács Károly Művelődési Központ, mint üzemeltető, a kezdetek óta változatlanul töltik be ezt a szerepet az iroda életében.
2013 márciusától az iroda méltó helyen, a városközpontban található, a Régi Városháza
melletti önálló épületben a településen zajló
látogatóforgalomhoz igazodva, tökéletes kezdőpontként a várost felfedezni kívánók részére.
A Tourinform iroda egyfajta bemutatóterem,
amely elsősorban a település/térség fogadószobája, kirakata, ahol a vendég a térségi és
nemzeti (országos) turisztikai kínálattal egyaránt találkozik.
2019. nyarán a külső megújulás keretein belül
a Magyar Turisztikai Ügynökség megújította a
Tourinform-hálózat arculatát, amelynek része
volt egy új logó bevezetése is, valamint megújult küllemű táblák, strandzászlók, ablakmatricák, és egységes nyitva-zárva táblák kerültek
kihelyezésre.
Ezt követően megkezdődtek a belső megújulást célzó munkálatok is.
A ráckevei Tourinform iroda fenntartója, Ráckeve Város Önkormányzata, a Magyar Turisztikai
Ügynökség és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által közösen meghirdetett
TFC-3.1.1.-2020 pályázati felhívás 22 nyertesé-

nek egyikeként 18.437.755 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 2020-ban.
2021-ben a fejlesztés keretében teljes megújuláson esett át a 30 m2-es vendégtérrel rendelkező ráckevei iroda, melynek során a Tourinform arculatnak megfelelő belső kialakítás
valósult meg, megtörtént a mennyezet- és
padló burkolatok, a világítás és a bútorok cseréje egyaránt.
A turisztikai funkcionalitás, a vendégélmény,
valamint a gazdasági fenntarthatóság fokozása érdekében kialakításra került egy gyereksarok, csomagmegőrző, akadálymentessé
váltak az ajtók, küszöbök és a pult. A kutyabarát látogatók érkezését kutyatál, illetve kutyatakaró várja a frissen elkészült irodában. Infokommunikációs projektelemként korszerű,
nagyképernyős kijelzők segítik a turisták tájékoztatását naprakész turisztikai ajánlatokkal,
valamint megújult a Tourinform iroda és egyben az iroda turisztikai weboldala is. (https://
tourinformrackeve.hu/ ).
A fejlesztést követően bővült a helyi termékek
portékáinak elérhető köre is, melyek vonzó
bemutatási körülményeit az arculatnak megfelelő polcrendszer biztosítja. A Tourinform
feladatainak köre a közelmúltban a Tűztorony
-kilátó működtetésével gyarapodott, így a belépőjegy vásárlási helyszíne is egyben az iroda,
mely további vendégforgalmat generál a turisztikai információs pont számára.
A fizikai fejlesztések mellett a megújult irodában bővült a nyitva tartási idő is, melynek
eredményeként ettől az évtől a május közepétől szeptember közepéig tartó időszakra bővített turisztikai főszezonban továbbra is a hét
minden napján várják vendégeiket az iroda
munkatársai.
A Magyar Turisztikai Ügynökség 2021 szeptemberében Hévízen tartotta az Országos Tourinform Találkozót. A hagyományok szerint

a vidéki kétnapos szakmai rendezvényen a
Tourinform hálózathoz tartozó 103 iroda képviselője vett részt. A Találkozó célja a szakmai
együttműködés erősítése, az aktuális turizmusszakmai kérdések megvitatása, a desztinációs bejárás keretében az országismeret
bővítése. A Magyar Turisztikai Ügynökség
elkötelezett a Tourinform hálózat vendégfogadási szolgáltatások magas minőségben történő biztosításában. Ezért a hálózathoz tartozó
irodák munkájának minőségbiztosítása érdekében teljesítményértékelő rendszert vezetett
be. Az értékelés kiterjed az irodák külső és belső
megjelenésére, a kollégák felkészültségére, a
szakmai feladatok ellátására.
2021-ben 3 iroda kapott „kiválóan teljesítő Tourinform iroda” elismerést: Tourinform Badacsonytomaj, Tourinform Ráckeve, Tourinform
Zalaegerszeg. Ezen irodákban dolgozó kollégák
teljesítménye példaértékű elkötelezettségről és
szakmai elhivatottságról tanúskodik.
Az MTÜ a kiválóan teljesítő irodák fenntartói és
képviselt településük számára promóciós felületeket biztosít, kisfilmben, Facebook és közterületi kampányban nyújt lehetőséget a térségi
kínálat és a Tourinform irodák szolgáltatásainak népszerűsítésében.
A 90% felett teljesítő további 23 iroda Tourinform brand-es munkaruhákat, települést népszerűsítő roll up-okat kap, valamint a kollégák
részt vehetnek egy kétnapos budapesti tanulmányúton.
Úgy gondolom, hogy az iroda munkatársainak
magas szintű szakmai munkája igazán elismerésre méltó ajándék egy 20 éves iroda fenntartója, partnerei és a térségbe látogató vendégek
részére.
Boldog Születésnapot Tourinform Ráckeve!
Szabó Gertrúd
igazgató
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Idősek világnapja
A szépkorúak köszöntése
Az Ács Károly Művelődési Központban október 1-én tartottuk az Idősek Világnapi ünnepségét. Meghallgathattuk Nemcsók Nóra és
Kósa Dénes előadóművészek dalcsokrát és a
Monarchia Trió „Sanzonok – örökzöld slágerek”
című műsorát. Majd az Őszidő Nyugdíjas Klub
Vadvirágok énekkarának előadását és Barczi
Józsefné versét.
Vereckei Zoltán Ráckeve Város polgármestere
köszöntötte a kerek évfordulójukat ünneplőket.
Az Őszidő Nyugdíjas Klub kerek évfordulósai:
70 éves – Baracskai Józsefné
75 éves – Végh Mária, Szántó Józsefné, Podruzsik Istvánné, Kirchner József
80 éves – Horváth Ferencné, Barczi Józsefné,
Nagy Istvánné, Szabó Sándorné, Tőzsér Józsefné
90 éves – Kótai Mária
97 éves – Hevesvári Zoli bácsi
50 éves házassági évfordulósok: László Éva és
László Lajos
Köszönjük szépen Ottrok Vivennek a Vitamin-Virág Sarok tulajdonosának a csodás virágdekorációkat!

Vereckei Zoltán polgármester köszönti a nyugdíjas klub tagjait
Sütő András fogalmazta meg örök érvényűen – „Önmagát becsüli meg minden nemzedék
azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele
kezdődött.”
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október elsejét az Idősek Világnapjává. A köszöntés köszönettel párosul. Köszönettel tartozunk
mindazért, amelyet továbbvihetünk, és továbbadhatunk. Köszönettel tartozunk mind-

FOTÓ: ÁKMK

azért, amit az idős emberek a társadalomért
tettek és tesznek. Szükségünk van mindarra a
sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek. Arra a
türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak és nevelnek bennünket! Nagyon szép és hangulatos
délelőttöt töltöttünk együtt!
Szabó Gertrúd igazgató
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„Arad pedig a magyar Golgota…”
Az aradi vértanúkra emlékeztünk
Rendhagyó történelem óra keretében a város
diákjai vettek részt megemlékezésünkön 10
órakor, majd délután a városi rendezvényt
is megtartottuk. Az ünnepség elején Szabó Gertrúd előadásában Balogh József: Aradi
őszi dal versének sorai hangoztak el. Majd a
Himnusz eléneklése után Dr. Zakar Péter
professzor úr, a Szegedi Tudományegyetem
nemzetközi és közkapcsolati rektor helyettese
osztotta meg gondolatait az Aradi Vértanúkról. Emlékbeszédében érdekesen, alapossággal és adatbőséggel beszélt a témáról, számos
kevésbé ismert vagy ismeretlen adalékot vonultatva fel. Élvezettel hallgatták a diákok. A
megemlékezésen közreműködött a Magyar
Örökség díjas kárpátaljai CREDO együttes.
Több mint két évtizede fáradhatatlanul járják
a Kárpát-medencét, hogy Kárpátaljáról, az
itt élő magyarok sorsáról énekeljenek. Dalaik
nem vidám témákról szólnak, mégis, ahogyan
a Credo név is tükrözi, hittel töltik el azokat,
akik őket hallgatják. Vallják: „Az imádság a
legszebb emberi szó, s az ének a legszebb emberi
hang.” Az együttes tagjai: Ivaskovics József,
Varga Katica, Nagy-Fekete Zsuzsanna és Soós
Lívia. Előadásukban megzenésített verseket
hallhattunk: Templom és az iskola, Házi áldás,
Tisza part, Fohász a hazáért... A Szózat eléneklésével zárult az ünnepi délelőtt és délután.
„Az emlékezés egy alkalom lehet arra, hogy megmutassa: „a vértanúk számára a világ bírája, a történelem, igazságot szolgáltatott”– ahogy Kossuth
Lajos fogalmazott, aki Aradot a „magyar Golgotának” nevezte.
Az aradi vértanúk példaadása elsősorban a hazaszeretet, az összefogás és az igaz ügybe vetett töretlen hit fontosságára mutat rá. Az Aradon kivégzet-

Zakar Péter professzor
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A Magyar Örökség díjas kárpátaljai CREDO együttes
tek társadalmi, nyelvi és vallási különbözőségeik
ellenére össze tudtak fogni, és együtt harcoltak a
szabad, független, polgári Magyarországért.
Arad gyertyái napjainkig világítanak, a hősök élete
és halála ma is példaértékű. Október hatodika emléke nem lesújt, megfélemlít, hanem bátorít, ösztönöz: kiváló emberek áldozták életüket a magyar
nemzetért és egész Európa szabadságáért, igyekezzünk méltók lenni hozzájuk!” Szabó Gertrúd felvezetése után a megjelenteket Vereckei Zoltán
köszöntötte. A város polgármestere – többek
között – hangsúlyozta: a másfél éves küzdelem
bukását követő kivégzések célja nem egyszerűen a megtorlás, hanem a magyar politikai és
katonai elit felszámolása volt, hogy mint Haynau fogalmazott: az országban egy évszázadig
ne törjön ki újabb rebellió.
A továbbiakban arra kérte a megjelenteket,
hogy az aradi 13 mellett egyúttal tisztelegjenek a szabadságharcot követő osztrák bosszú
mintegy 150 halálos, több száz bebörtönzött és
sok ezer, az osztrák hadseregbe kényszerített
áldozata előtt, s egyúttal gyújtsanak gyertyát
legalább képzeletben értük, s mindazokért,
akik a harcokban rokkantak meg, vagy vesztették életüket. – Sokan voltak, de rájuk nem szokott
emlékezni a történelmi tudat. Mi most tegyük meg
ezt, együtt. És bár ez így nem szokás, de ne csak rájuk: mindazokra, akik a magyar történelem 1100
esztendeje alatt, ha kellett, életüket adták azért,
hogy hazánk megmaradjon a népek keresztútján,
háborúk tengerében.
Örökségüket, örökségünket vállaljuk és ápoljuk
mindig: e nélkül csak hazátlan árvák lennénk –
zárta beszédét.
Ezt követően dr. Zakar Péter professzor, történész emlékbeszédét hallgathatták meg az
emlékezők. „Nem árt felidézni, mi is történt itt
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1849-49-ben, amire büszkék lehetünk, ami egész
Európa, sőt az egész világ csodálatát kivívta, és
hogy jutottunk ebbe a rendkívül megrázó helyzetbe, hogy egy ilyen súlyos és véres megtorlás lett a
következménye a polgári átalakulás ezen kísérletének?” – kezdte beszédét a professzor úr. Izgalmas, érdekfeszítő előadása végigvezette a
hallgatóságot a szabadságharc eseményein,
bemutatva a Batthyány-kormány szerepét, az
országgyűlés korszakalkotó reform-törvényeinek jelentőségét.
„Ezek a vértanúk bizonyos mértékig a modern Magyarországért áldozták fel az életüket és ezért nagyon
indokolt, hogy akár március 15-én vagy október 6-án
emlékezzünk rájuk.” – zárta ünnepi beszédét.
Ezután a Magyar Örökség díjas kárpátaljai
CREDO együttes ünnepi műsorát hallgathatták meg az emlékezők. Előadásukban kárpátaljai és erdélyi költők megzenésített versei
szólaltak meg. Az együttes a dal erejével szól a
hétköznapokról, a történelem furcsaságairól.
S arról, hogy mennyire fontos és törékeny kincsünk, magyarságunk.
Megemlékezésünk végén megtekinthették az
ünnepség résztvevői Kertai Zalán László hagyományőrző festőművész kiállítását. Ő, a XXI.
század festője a történelem szereplőit hozza
elénk büszke tekintettel, jellegzetes tartásukkal, drámai jellemvonásokkal. Képein megjeleníti az aradi vértanúkat, a dicsőséges 48-as
honvédeket, a magyar huszárokat, a komáromi
várvédőket, méltón emlékezve hőseinkre.
Mindazoknak köszönjük, akik jelenlétükkel
megtisztelték rendezvényünket és együtt emlékeztek velünk a Nemzeti Gyásznapon.
Szabó Gertrúd
igazgató
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„1956 mártírjai és cselekvő részeseiért szól az ima”
Emlékeztünk a forradalom áldozataira és hőseire
Folytatás az 1. oldalról
A megemlékezést Szabó Gertrúd a művelődési központ igazgatónője kezdte megrendítő szavalatával, majd az Ady Endre Gimnázium egykori diákjának Kolarics Andrea
operett-musicalénekes közreműködésével
közösen elénekelték az emlékezők a Magyar Himnuszt. Szabó Gertrúd köszöntötte
a jelenlévőket és hangsúlyozta: „…1956 forradalma azért is győzött, mert maga volt a csoda.
Maga volt a csoda már megszületésében, maga
volt a csoda létezésében és halálában is. Születésében, mert ott és akkor jött a világra, ahol
és amikor senki sem számított rá. Létezésében,
mert azokban a napokban megnyílott az ég és
emberfölötti erő győzte le a poklot. És halálában
is csoda volt, mert bár jeltelen sírban, arccal földfelé fordítva, szögesdróttal összekötözve temették
el, mégis föllázadt. Itt van köztünk ma is és itt
vannak azok is, akik hitet tesznek mellette újra
és újra. Feladatunk, sőt köteleségünk az emlékezés, hiszen ma már a történeti források alapján
egyre tisztul a kép, minősítése egyértelmű az eseményekből, az átélők személyes emlékezeteiből
egyre többet ismerve (...) Sokszínű, sodró erejű,
tiszta célú és önbecsülésünkben helyreállító forradalom volt az 1956-os, amelyet a szabad világ
szemlesütve ismert el.”

Tiszteletadás 1956 hőseinek
Az igazgatónő felemelő szavai után Vereckei
Zoltán polgármester szólt az emlékezőkhöz:
„Ha boldogságnak csak gyönyörűséges érzések szakadatlan és változatos sorát nevezzük,
akkor a boldogság nem erre a földgolyóra termett; másutt keressétek. Ha viszont egynémely

A gimnazisták ünnepi műsora
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örömet nevezünk ennek ebben az életben, akkor
valóban van boldogság.” – írta Voltaire, a felvilágosodás egyik legjelentősebb alakja az egyén
érzelmi viszonyait vizsgálva.
Az öröm azonban, bármennyire is individuumhoz kötött, lehet egyfajta kollektív érzet is, amikor
sokan, egy-egy nagyobb csoport, akár egy nemzet
érzései csapnak egyszerre magasra. Ha vannak
nemzeti tragédiák, akkor léteznek nemzeti boldogságok is. Ilyen lehetett az egri diadal 1552-ben,
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1848 márciusa, a világháborúkat lezáró első békenapok, és ilyen volt az 1990-es rendszerváltás,
amikor az események menete közösségi, eufórikus,
történelmi örömöt idézett elő szinte mindenkiben.
Köszönöm a sorsnak, hogy részese lehettem annak
a vértelen földindulásnak.

És hát ilyen volt 1956. október vége, november
eleje is: másfél hét felhőtlen öröm, másfél hét szabadság. Aztán a birodalom visszavágott. Megindultak a harcok, dörögtek a fegyverek, s elhulltanak legjobbjaink a rövid harc alatt. A küzdelem
mindössze 7 napig tartott, s mégis: Magyarország ismét a történelem legdicsőbb lapjaira írta
fel a nevét, mint már nem először az évszázadok
során.
Rövid, ám eufórikus és felszabadító élmény
volt a kortársaknak 1956 októbere, amikor egy
nemzet rázta le magáról a zsarnokság béklyóját. Ritkán, jó esetben soha nem adatik meg
ilyen pillanat egy-egy ember életében. Jó esetben, mert hát jobb, ha nincs rá szükség: mert ki
nem szeretne inkább békében élni, mint harcra
kényszerülni.
De voltak ilyen pillanatok, tudjuk. Hazánk történelme sokszor volt terhes ezektől, ezrek és ezrek áldozták életüket nemes célokért: 1956 pár
dicső napja alatt csaknem 2500 vetették oda
legdrágább kincsüket hitükért, a független és
demokratikus Magyarországért.
És a kérdés adott, amit ilyen alkalmakkor én is
szinte mindig felteszek magamnak, nyugtalanul keresve a választ: mit tettem volna, ha akkor élek? Lett volna bátorságom fegyvert fogni,
és akár meghalni egy eszméért?
De ezt mindannyian feltehetjük magunknak:
lenne-e bátorságunk életünket áldozni egy nemes célért, vagy inkább a kényelmes megalkuvást választanánk? Egyáltalán: mit jelentenek
nekünk ma, a 21. század elején azok a szavak,
hogy haza, szabadság, nemzet? Rejt-e még valódi tartalmat, vagy közhellyé silányult szólamok,
amelyeket okos papagájként mantrázunk nap
mint nap?
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Vagy esetleg, a mai kor gyermekeként, fotelforradalmárként éljük le életünket? Számítógépünk előtt ülve osztjuk az észt, de a közjóért
ténylegesen soha meg sem mozdulva?
Nagy nemzeti ünnepeink korántsem csak a
kötelező tisztelgést jelentik, hanem a kényszerű szembenézést önmagunkkal, megmérettetést a lét mérlegén: van-e súlya életünknek,
vagy könnyűnek találtatunk-e majdan, mint
a bibliai Baltazár, Babilónia kormányzója?
Már az ókori görögök is vallották: minden
polgár felelős hazája politikai berendezkedéséért.
Bibó István, a 20. század talán legjelentősebb
magyar demokrata gondolkodója pedig így fo-

galmazott: „a szabadság ott kezdődik, ahol véget ér a félelem.”
’56 dicsőséges napjaira emlékezve azt kívánom
mindannyiunknak: sose kelljen a félelem árnyékában élnünk!”
Az ünnepi beszédet Kondor Katalin újságíró mondta el, amelyet teljes terjedelmében
az alábbiakban közlünk, azok számára is,
akik nem voltak jelen.
A magasztos és megrendítő szavak után
következett az ünnepi műsor, amelyen
Kolarics Andrea operett-musicalénekes
adta elő Geszti Péter: Magyarország című
dalát. Majd az Ady Endre Gimnázium diákjai Gál-Ködöböcz Zsuzsanna a gim-
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názium tanárnőjének összeállításában és
rendezésében előadták a Mindenki szem
a láncban c. színdarabot, amely kiválóan
visszaadta azt a félelmet, gyanakvást és
szorongást, amely az 50-es években anynyira jellemző volt, amikor senki sem bízhatott a másikban, még barátokban, sőt
családtagokban sem.
A megemlékezés végén a hagyományoknak
megfelelően a város vezetése, egyházak, intézmények, pártok és civil szervezetek elhelyezték koszorúikat a Hősök terén az ’56-os
emlékműnél és kopjafánál.
Jáki Réka

1956 évfordulóján, 2021-ben Ráckevén
Kondor Katalin újságíró ünnepi beszéde
is – talán a legfontosabb a megismerés és az
őszinteség. Történelmi ünnepeinken, mint ez
a mostani is, az igaz, torzításmentes történelem megismerése.

Tisztelt Honfitársaim, kedves emlékezők!
Mindenekelőtt köszönetet mondok a ráckeveieknek, hogy felkértek erre az ünnepi megemlékezésre, s hadd mondjam el, amit már sokaknak elmondtam, hogy ellentétben a lelküket
ünneplőbe öltöztetni nem tudókkal, ellentétben azokkal, akiknek az ünnep legfeljebb buli,
én szeretek méltón ünnepelni.
Rájöttem ugyanis az évek során, hogy ünnepek nélkül sokkal nehezebb a hétköznapokat elviselni. Akár társadalmi életünkről van
szó, akár magánéletünkről. Rájöttem arra is,
hogy egyrészt államilag kötelezően elrendelni ünneplést nem lehet, mert csak abból lesz
ünnep, amit az emberek szívükben hordanak,
másrészt viszont ami – vagy aki – benne van
az ember szívében, azt jó megünnepelni. Ráadásul ezek a jeles alkalmak módot teremtenek az elmélyedésre, a megismerésre, a találkozásra, a szellemi gyarapodásra, és annak
megállapítására is, hogy merről érkezik az
igazán őszinte szó. Ezek közül még mindig –
31 esztendőnyi úgymond demokrácia után

Lehet-e vitatni, hogy Magyarországon hoszszú évekig, évtizedekig az ünneplés jogát is
elvették az emberektől, ezért igazi emlékezésekről nem is lehetett szó? Saját történelmünket titkolták és titkolják még mindig,
vagy éppen meghamisítani igyekeznek, a
még mindig köztünk munkálkodó gondolatrendőrök, legyenek akármilyen köntösbe
öltöztetve. S persze itt vannak köztünk azok
is, akik a XX. század politikai eseményeit
példás következetességgel ferdítik. Esetünkben és ezen a napon ne is beszéljünk másról,
mint 1956-ról. Lehet-e megfeledkeznünk a 15
évvel ezelőtt, 2006-ban megélt, átélt, látott
eseményekről, és az 50. évforduló óta eltelt
időszakról? Nem lehet. Ekkor történt, hogy
az 50. évfordulót ünneplő tömeget a hazug
internacionalisták, akik a múltat ugyebár
végképp el akarják törölni, véres verekedés
részeseivé tették a magyarság szent október
huszonharmadikáján.
Lehet-e elfelejteni, hogy azt a szégyenletes
eseményt követően három esztendeig minden
nemzeti ünnepünket kordonokon belül, amolyan majomketrecben ünnepelték, vagy csak
úgy tettek? A NEMZET ünnepén!
Amelyből éppen csak a nemzet volt kizárva.
Mily nevetséges volt, hogy szép emlékhelyeinket egyedül nekik parádéztak a lovak, huszárok,
a katonák, az emberek meg kilométer távolról,
rácsok mögül nézték mindezt szomorúan vagy
indulatosan, ki-ki vérmérséklete szerint.

Vagy lehet-e megfeledkezni arról, hogy még
mindig fontos, politikai pozícióban lehetnek
olyan emberek, akik 1956-ot nyilas keretlegények gyilkos randalírozásának nevezik? Nem
lehet.
Működnek és működhetnek történelemhamisítók. Természetesen tisztelet mindazoknak,
akik legyenek bármely párt tagjai vagy tisztelői, nem álltak be közéjük.
Általános iskola alsó tagozatába járó gyerek
voltam 65 évvel ezelőtt, 1956-ban, Debrecenben. Emlékszem, azon az október 23-án, számunkra valamilyen titokzatos okból, 11 óra
előtt hazaküldtek bennünket az iskolából. A
főutcán már tüntettek az egyetemisták. Én a
járdán követtem őket. Többek közt azt kiabálták: visszahozzuk Nagy Imrét! Nem értettem
az egészből semmit. Ki az a Nagy Imre és honnan kell őt visszahozni? A hangulatot azonban
pontosan érzékelni lehetett. A lázadást, az izgalmat. Az egyetemisták soraiban ott menetelt
osztálytársam nővére is.
Sok kép él még bennem, de azt nem tudtam,
hogy Debrecenben dördült el az első lövés az
országban a forradalom kapcsán, és ott volt
az első halálos áldozat is. Az ávósok lőttek. Azt
viszont tudtam, mert saját szememmel láttam,
hogy november 4-ét megelőzően a mi házunk
előtt vonultak végeérhetetlen sorban a szovjet
tankok a főváros felé. Soha annyi tankot Debrecen népe nem látott. Mentek Pest felé, és katonaviselt édesapám megjegyezte: ennyi tankkal
egész Magyarországot el lehet pusztítani. Hát a
fővárost szinte sikerült is. Meg a forradalmat.
És akkor hosszú időre – képletesen szólva – el
is pusztult egész Magyarország.
Folytatás a 16. oldalon
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Történelem

Folytatás a 15. oldalról
Nekem ezek a legerősebb személyes emlékeim
a forradalomról. A többit már mások elbeszéléseiből, meg könyvekből, többnyire titokban
szereztem. Merthogy beszélni, írni, vitázni erről nem volt szabad 34 esztendőn át. Tudják,
mi volt az én gimnáziumi tankönyvemben a
forradalomról szóló fejezet címe? Az idősebbek
persze, hogy tudják, de azért felidézem: Az ellenforradalmi támadás és leverése. Tovább a szocializmus építésének útján.
Hát, mentünk tovább, az már biztos!
Nos, az ország kiszakítása a szocialista táborból
akkor sajnos nem sikerült. Nem is sikerülhetett,
hiszen világbirodalmat, kommunista terrort,
nemzetgyűlölő vezetőséget egy ilyen kis ország
legyőzni képtelen. Egy lelkileg, szellemileg, fizikailag kivérzett nemzet emberfeletti erőfeszítése volt az az októberi alig két hét, amikor megelégelve az AVH rémtetteit, a kitelepítéseket, a
munka- és haláltáborokat, a padláslesöpréseket,
utolsó erejét is összeszedve azt mondta ez a nép:
elég volt. És a mai kort elnézve szinte hihetetlen, szinte nem érthető, nem felfogható, hogy
tizenéves, kiskorú srácok mentek puszta kézzel
a tankoknak, harcban nem edződött emberek
fogtak fegyvert a pesti utcákon, s a megtorlás
idején százak mentek a bitófa alá, kiáltva, éljen a
szabadság, éljen Magyarország.
Milyen égi küldetés volt ez? Mi adta az erőt
ezeknek az embereknek? Hogy a világháború
pokla után tizenegy évvel egy másik pokolból
kíséreljék meg a kitörést? Nem tudjuk. Nem
megfejthető. Miért is van az, hogy évtizedekig tűr az ember néha, vagy tán évszázadokig
is, máskor meg ki tudja honnét, de bátorságot
merít ahhoz, hogy kicsiny nemzetként hadat
üzenjen egy nagy elnyomónak.
A történelem őrzi titkát. És nekünk, ma élőknek
már csak egy kötelességünk marad: minél többet megtudni arról a korról, arról az időszakról,
amelynek visszajövetelétől az Isten óvjon mindenkit. S ha még többet tudunk majd arról az
időszakról, az egyben azt is jelentheti, képesek
leszünk megakadályozni megismétlődését.
Csakhogy azt is be kell vallanunk, nagyon sokan nem tudnak még eleget.
Pár esztendeje október 23-ára készülve az egyik
televízió munkatársai megkérdezték az utca
emberét, mit ünneplünk október 23-án. A válaszok lesújtóak voltak. Idézek néhányat: „Nem is
tudom.” „A felszabadulást.” „Ja, igen akkor volt az
ellenforradalom.”
Itt tartunk. De csodálkozni nem kell. Az agymosás időszaka igen hosszú volt, és tart azóta is,
kivált azért – s ez személyes véleményem-, mert
a hatalom birtokosainak szerte a világon mindig
is kifejezetten érdeke volt történelmi múltunk,
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mi több jelenünké is, eltitkolása, elferdítése. S
ami a történelem tanítását illeti, oktatásunk,
kultúránk még mindig roppant sok igazsággal,
s annak tanításával adós. Valamint értelmes
párbeszédekkel is, tudósok, oktatók, érdeklődő
emberek között. Hiszen, ha mindez kielégítően
megtörtént volna, ha a magyar emberek büszkék lehetnének dicső, és persze sokszor szenvedésekkel teli, de mindenképpen tanulságos
történelmi múltjukra, mert megismerhetnék
azt, akkor soha többé nem fordulhatna elő, hogy
visszaszavazzák a hatalomba saját gyilkosaikat,
vagy azok szellemi örököseit. És soha nem engedne uralkodni idegen érdekeket szolgálókat.
Ez a lényeg. Ezért is próbálják meg elhazudni,
titkolni, elferdíteni közös múltunkat. De ne
higgyék, hogy ez magyar jelenség. Nem! A világ
történelmét illetően ugyanez a vakítás megy. Pedig örök igazság, hogy a múlt és a jelen ismerete
nélkül nincs jövő sem, mert nincs mihez igazítani életünket, nincs gyökerünk, kapaszkodónk,
önbecsülésünk.
Vajon tudják-e, tudjuk-e, hogy az ’56-os megtorlás soha nem látott méreteket öltött? Hogy
mindenkit, akinek valamennyi köze is volt a
forradalomhoz, kommunista, hívő, vagy éppen
a forradalom eszmeiségével rokonszenvező
ember, lajstromba vettek, börtönbe zártak, ellehetetlenítettek, kivégeztek. Hogy a halottakat
jeltelen gödrökbe gurították, holtukban is megalázták-meggyalázták olyan emberek, akik földi
pályafutásukat úgymond közmegbecsülésben
fejezték be, vagy akik még mindig itt élnek köztünk báránybőrbe bújva, vagy mostanság éppenséggel levetve azt. Észreveszik-e, felfogják-e
elegen, hogy sokan, akik pökhendien és kioktatóan hirdetik a demokráciát, húsz-harminc esztendővel ezelőtt még gyűlölték azt, s legfeljebb
annak szocialista változatát vallották magukénak? Úgy gondolom, bár a tények nagy részét
feltárták már, még mindig nem tudjuk, nem
ismerjük elegen ezeket a tényeket. Különben hogyan is volna lehetséges, hogy például az ’56-os
hősök nagy része – még mindig nem kívánatos
személy lévén – nem csak, hogy nem kap nyilvánosságot, hanem elfeledve, szegénységben
tengeti életét? Nos, úgy lehet, hogy a tisztaság, az
erkölcsösség és a hazafiasság megfellebbezhetetlen igazsága mindig – még mindig – gyűlöletet
és eltiporni vágyást vált ki azokból, akik a bűnöket elkövették és persze örököseikből is. Ezzel a
ténnyel bizony szembe kell néznünk. Hiába hittük, hogy lezárult a múlt, hogy vége a suttogva
kimondott igazságok korának. Tévedtünk. Az
igazságokat, például napjaink politikai igazságait, megint csak suttogva vagy félig mondjuk
ki szerte a világon. Tovább igazgat a fortélyos
félelem, pedig alig hinném, hogy bele kellene nyugodnunk, hogy a hazugság mindennél
hatalmasabb ezen a földön, és hogy a magyar
nemzet jövőjét végleg elnyelje a gonosz áradata.

Oly korban élünk, ahol „Gyorsan elévül a bűn, felejteni érdek, Ábel emlékünnepén Káin mond beszédet.” Ez az utóbbi mondat egy idegenbeszakadt
hazánkfia, néhai Csokits János költő verséből
való igaz mondat. Aminek tartalmával bizony
szembe kell néznünk. És keresztényi módon
meg kell bocsájtanunk a bűnösöknek, a nemzetárulóknak, feltéve, ha megbánták bűneiket.
Ezt ők nem értik. Sebaj! De azt talán igen, hogy a
megbocsájtás nem jelent felejtést. Felejteni nem
szabad! Ehhez persze meg kell hallgatnunk a
még élő tanukat. Nem bűnbakokat kell keresgélni, még csak találni sem, hanem az igazságot
megmutatni. Tovább kell folytatni a történelmi
kutatásokat és tisztába kell jönnünk a magyar
történelem folyamatosságával. A hibáival is. S
hinnünk kell abban, hogy itt, a Kárpát-medencében újból megszülethet és stabilizálódhat,
valamint mintául szolgálhat egy önálló, tekintélyes, szép Magyarország, feltéve, ha elegendően
hisznek abban, hogy valóban megszülethet. S
ehhez három dolog kell. Hit, tudás és tiszta erkölcs. Egyszerre.
Merjünk tehát nagyot álmodni! 1956 is bebizonyította, hogy képesek vagyunk rá. Miért
is ne bíznánk a folytatásban? Ez persze egy
életre szóló feladat. Magam részéről mélységesen hiszek abban, hogy minden népnek az
a dolga itt a földön, hogy higgyen nemzete, és
persze az emberiség hivatásában. Szerintem
az a kötelességünk, hogy tudjuk, Isten azért
teremtette ilyen sokszínűvé a világot, mert
akar velünk valamit. Mindnyájunkkal, akik
hisszük és valljuk Őt. Nekünk, magyaroknak
tehát a saját színeinket kell megőriznünk, a
saját területünket, múltunkat, értékeinket,
szabadságunkat. Nem hagyhatjuk, hogy bárki
leigázzon bennünket. Ez ’56 üzenete. Örökérvényűen. És ezen az sem változtat, hogy a világ alakulását elnézve, ünnepeinken is keserű
a szánk íze. Mert a világ egyelőre legalábbis
nem jó irányba halad. A szabadosság, a nyílt
társadalom, a szülőhaza tiszteletének hiánya,
a multikulti és a mindennapok világméretű
hazudozásai gőzerővel zajlanak. Nem érdek
nélkül. Egy ostoba, gondolkodni nem akaró,
kevert népességű és saját kultúráját elfelejtő
embertömeg kinevelése, megteremtése a cél,
mert az ilyeneket könnyű az orruknál fogva
vezetni és leigázni. Nekünk, magyaroknak
pedig az a feladatunk, hogy ne felejtsük el történelmünket, nemzeti ünnepeinket, hőseinket, s csodálatos kultúránkat, s nem az, hogy
azok előtt térdeljünk, akik ezt tőlünk semmi
módon nem érdemelték ki. Mert akik kiérdemelték, azok történelmünk hősei. A mai napon pedig a főhősei. Mert ma 1956 mártírjai
és cselekvő részeseiért szól az ima.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Kondor Katalin

Kultúra - művészet
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Eddig minden rendben
Ünnepeltük a Magyar Festészet Napját
Október 18-án este megtelt a Patay László Városi Képtár, amikor megnyílt Végvári Gergely
Barcsay-díjas festőművész „Eddig minden rendben” című kiállítása a Magyar Festészet Napja
alkalmából, amelyet 2002 óta ünneplünk minden évben ezen a napon.
A művészeti mozgalom azzal a céllal jött létre,
hogy felhívja a magyar társadalom figyelmét a
kortárs képzőművészet aktívan alkotó művészeinek munkájára, aktualitásaira és jelentőségére. Ez az országos rendezvény remek alkalom
arra, hogy minden kortárs magyar művész megmutathassa a szakma és a művészetkedvelők
számára alkotásaikat, amelyek mind az alkotók
és mind az aktív tárlatlátogatóké és a művészetbefogadók számára egyformán fontos.
Patay László Munkácsy díjas festőművészünk
mesterének tekintette Barcsay Jenő festő és
grafikusművészt, aki a Magyar Képzőművészeti Főiskolán anatómia és szemléleti látszattan
professzoraként tanította is, ezért hagyományt
szeretnénk teremteni, hogy évről évre a Magyar Képzőművészeti Egyetem által odaítélt
Barcsay Jutalomban részesült fiatal, kortárs
művészek alkotásait mutassuk be itt Ráckevén
a Patay László Városi Képtárban.
Révész Emese művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanára – aki hatalmas
vállalkozásba kezdett, mert szeretné teljesen
feldolgozni Patay László festőművész életrajzát

Érdeklődő közönség a kiállítás megnyitóján
– ajánlotta elsőként Végvári Gergelyt, hogy bemutathassa munkáit Ráckevén.
Végvári Gergely (Budapest, 1989) 2017-ben festő szakon, majd 2018-ban képzőművész-tanár
szakon diplomázott a Magyar Képzőművészeti
Egyetemen. 2017-ben egyéni kiállítása nyílt
az Ari Kupsus Galériában. Művei számos csoportos kiállításon voltak láthatók Budapesten,
Egerben és Milánóban. 2015-ben a Magyar

Végvári Gergely kiállításának megnyitása
Képzőművészeti Egyetem által odaítélt Barcsay Jutalomban és a Paolina Brugnatelli Alapítvány Festészeti díjában, 2016-ban pedig az
Ari Kupsus Galéria díjában részesült.
Ezen az estén tehát a fiatal festőművész különleges, megdöbbentő világa tárult a látogatók
elé, aki éppen ezekkel a 10 év alatt elkészült
válogatásával részesült a Barcsay díj elismerésében. Habár a festmények sejtelmesek és
sokszor saját rémálmaink, szorongásaink is
köszöntenek vissza ránk, de ahogyan Iberhalt
Zsuzsa, művészettörténész közelíti meg leginkább a festmények üzenetét: „Figuratív alkotásain semleges vagy homogén terekben groteszk
alakok, jelenetek tűnnek fel. Műveinek sejtelmes és

FOTÓ: JÁKI RÉKA
sokszor torz alakjai szimbolikus tartalommal telítettek. Az egzisztenciális bizonytalanságot hangsúlyozó elmosódó formák és komor színtónusok: vörösek, barnák, hússzínek dominálnak alkotásain.
Végvári Gergely szürreális, abszurd narratíváiban,
az identitás válsága, az elvetettség állapota érvényesül. Az abject art sajátosságait mutató kompozíciók a félelem és a rettenet köré csoportosuló érzelmeket stimulálják.”

FOTÓ: JÁKI RÉKA
Végvári Gergely így vall saját művészetéről:
„A megfoghatatlan érzetek kifejtéséhez indokolttá
válik egy saját kibogozhatatlan történet teremtése,
ahol a széthullott jelenetekben egyszerre érezhető a
horror misztikuma és egy víziókhoz hasonlatos világ
megfogalmazása. A narratíva megtestesíti az amorf
szorongást egy hozzá társítható dimenzión keresztül,
torz teremtményekkel bemutatva, ahol nem a brutalitás, az agresszió eseménye, akciója jelenik meg,
hanem az azt megelőző vagy az azt követő feszült
pillanat kimerevítése kerül középpontba.
A történetiség érzetét nem mellőző metaforikus
munkák a narratíva legfontosabb pillanatainak
elfedése, meg nem jelenítése által kiváltott bizonytalanságon alapulnak. Az így megidézett morbid
mesevilág színpadias, vízió- és álomszerű kivetülése
nem tartalmaz tökéletesen felismerhető és kategorizálható karaktereket. Titokban hagyom az interakciót a szintén kérdéses áldozat és elkövető szerepe
között. Nem állítom, hogy valami gyomorforgató
brutalitás utáni pillanat látható a képeken, de megvan a lehetősége, mint ahogy annak is, hogy épp valami banálisan röhejes, groteszk jelenet következik.”
A megnyitó ünnepségen Vári János színművész először a festőművész egyik saját novelláját olvasta fel, a Körömkefe gyártó groteszk
történetéről, ami hangulatában és mondanivalójában is kiválóan illeszkedett a kiállított
művekhez. Végvári Gergely nem csak fest, hanem ír is, sőt még egy másik művészeti ágban,
a zenében is otthon érzi magát, gitáron játszik.
Majd Örkény István egyik Egyperces novellája
következett, amely szintén a világ abszurditását közvetítette.
Tekintsék meg minél többen ezt a kiállítást, talán segít leküzdeni, de legalábbis szembenézni
démonjainkkal, amiért köszönet Végvári Gergely festőművésznek.
Jáki Réka
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Ráckeve történetéről
A város okleveleivel kapcsolatos új kutatási eredmények
A 2021. október 7-én megrendezett Ráckeve Napja című ismeretterjesztő előadáson
C. Tóth Norbert a múzeum új történésze,
a „ráckevei oklevelekről” készülő munkája ismertetése során sok új információt közölt a
jelenlévőkkel. Az általa, először az itteni érdeklődőkkel megosztott eredményei szerint
a városra vonatkozó oklevelek közül több,
így az 1440. október 10-i királyi „letelepítő” is
későbbi hamisítvány. Az elhangzottak jól érzékelhető meglepetést okoztak a jelenlévők
soraiban, majd utóbb a lakosság részéről a
különböző fórumokon elhangzott visszajelzések azt a benyomást keltették számunkra,
mintha az új eredmények „elvették” volna a
ráckeveiek eddig ismert múltját.
A helyzet tisztázása érdekében felkértem
munkatársamat, hogy az olvasók számára
fejtse ki bővebben kutatásainak eredményét közérthetőbb formában is annak reményében, hogy nem forog veszélyben a
város múltja. Egyúttal az alábbi írással elindítunk egy cikksorozatot, amelyben C. Tóth
Norbert részletesen bemutatja a város és
elődtelepülése történetére vonatkozó hiteles forrásokat. (Jáki Réka múzeumigazgató)

misítvány, illetve a hamisítvány szövegét
ugyancsak későbbi hiteles forrás őrizte meg
számunkra.
A könnyebb megértés végett hadd éljek egy
mai példával: ha a hamis eredetű (pancsolt)
pálinkát tartalmazó üvegre ráteszem a valódi
(valahonnan szerzett/lopott) zárjegyet, attól
az üvegben lévő pálinka nem lesz eredeti, élvezeti értéke nem növekszik, hanem hamis/
hamisított marad. Ha a minőségi pálinkát
zárjegy nélkül üvegben árusítom, az hivatalosan hamis lesz, de ez az üvegben lévő pálinka
élvezeti értékét szintén nem befolyásolja.
A történész, régész, néprajzos stb. az emlékezet orvosai, így egyik feladatuk az, hogy
ha egy témában korábban rossz diagnózist
állítottak fel, akkor a múlt „megmentése” érdekében új vizsgálatokat kezdeményezzenek. Ráckeve múltja esetében most jött el ez
a pillanat (ha már az utóbbi 140 évben nem
került rá sor).
Az al-dunai Keve, illetve a Csepel-szigeti
Szentábrahámtelke más néven Kiskevi, utóbb
Ráckevi nevű települések részére 1405 és 1526
között kibocsátott oklevelek közül harminckilenc darabot 1887-ben Gavril Vitković, 1888-

Ráckeve Napján a múzeum szakembereivel beszélgetett Molnár László
A történeti kutatásban az első és legfontosabb feladat az adott témára vonatkozó
források hitelességének megállapítása. A
hiteles források ugyanis fennmaradhattak
eredetiben (azaz kézbe foghatóan), későbbi
átírásokban vagy másolatokban. A nem hiteles források, azaz a hamisítványok szintén
hasonló formákban maradhattak korunkra.
Mindkettő esetében előfordulhat azonban,
hogy a hiteles forrás szövegét későbbi ha-
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ban Magdics István, illetve 2015-ben Miskei
Antal (fordításukkal együtt) közreadott. Szinte valamennyi diplomának ismert az 1779ben, 1782-ben és 1790-ben készült másolata.
Magdics István a források szövegét „Ráczkeve
város levéltárában levő eredeti okmányok után”
közölte. E közlését aztán mindenki elhitte, illetve senki sem kérdőjelezte meg, jóllehet arra
már Darkó Jenő felhívta figyelmet, és utóbb
Miskei Antal szintén megerősítette munkájá-

ban, Magdics korántsem az eredeti oklevelek
alapján dolgozott, hanem az 1782. évi másolat alapján közölte a forrásokat. A fentiek ellenére, azaz hogy a korabeli példányokat nem
lehet kézbe venni, a forráskritikának akkor
is helyet kellett volna biztosítani: ha az oklevelek külalakját, kiállítási formáját vagy épp
megpecsételését és még sorolhatnám, ma
már nem is tudjuk megvizsgálni, a szövegüket
elolvashatjuk, elemezhetjük, illetve azok tartalma és formulás részei alapján véleményt is
mondhatunk hitelességükről.
Ráckeve múltjára vonatkozó források első
csoportját értelemszerűen az eredetiben tanulmányozható oklevelek jelentik. Ez talán
annak fényében meglepőnek tűnik, hogy a
ráckevei „levéltárat” két alkalommal is jelentős
kár érte: 1489-ben, nyár elején a városi tűzvész
következtében megsemmisült valamennyi
addig keletkezett irata, illetve 1945-ben a levéltár leégése folytán ismét megtizedelődött
a levéltári anyag. A közel ötszáz év különbséggel bekövetkezett pusztulás ellenére kilenc oklevél eredetiben is tanulmányozható:
ötöt a Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei
Levéltára őriz, négyet pedig a ráckevei Árpád
Múzeum. Az oklevelek sorrendben az 1435.,
1436., 1438., 1455., 1464., 1473., 1475., 1489. és
1511. évekből, azaz egy kivételével a „nagy” városi tűzvész előtti időkből maradtak fenn. Ha
tehát volt is tűzvész, akkor az nem pusztított
el mindent, vagy – ami inkább valószínűbb
– a korból jól ismert helyzettel állunk szemben: a korábban nem létezett oklevelekről azt
állítják, hogy egy valós vagy kitalált esemény
során pusztultak el és ezért csak későbbi – a
jogaikat általánosságban megerősítő – okleveleik maradtak fenn.
A Csepel-szigeti Szentábrahámtelek be- vagy
újranépesítését minden szerző a rácok Kevéről
történt felköltözésével hozza összefüggésbe:
véleményük szerint a rácokat a 14. század elején elnéptelenedett Szentábrahámtelke területén telepítette le a király. A kérdés azonban
e tekintetben az, hogy ennek bizonyítására
milyen forrásaink vannak, illetve, hogy azok
segítségével ténylegesen meghatározható-e
a költözés időpontja? A Kiskevire vonatkozó
oklevelek között nyolc olyat találunk az 1440
és 1481 közötti időszakból, amelyben több-kevesebb részletességgel említik a kevei lakosok
költözésének történetét. Látszólag tehát bőséges forrásanyag áll a rendelkezésünkre, és
az eddigi szakirodalom nem is habozott: a
költözés időpontját I. Ulászló király 1440. ok-
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Az a „bizonyos” oklevél
tóber 10-i „letelepedési engedélye” alapján pontosan meghatározta, a szóban forgó diplomát
pedig Ráckeve „alapítóleveleként” értelmezte.
Ez az oklevél azonban Ulászló király másik,
1440. augusztus 20-i oklevelével együtt kora
újkori hamisítvány, és sajnos nem ez az egyetlen a témában. A fentebb említett nyolc oklevél közül mindössze kettő hiteles: az egyik V.
László király 1455. július 1-jei, a másik Mátyás
király 1464. május 8-i oklevele.
Tehát a legkorábbi oklevelünk, amely a kevei
lakosok elköltözéséről szól, 1455-ben keletkezett: az oklevél tartalma alapján (tartsák
tiszteletben jogaikat és ne zaklassák őket az
általuk birtokolt földek, mezők, rév és más
haszonvételek tulajdonában) ekkor már biztosan a mondott helyen éltek. Az eredeti kérdéshez azonban még mindig nem jutottunk
közelebb: az al-dunai Kevéről történt menekülésük a hiteles oklevelek fényében biztos,
ezért már csak arra kell választ adnunk: mikor költöztek a Csepel-szigetre a rácok? Lássuk, pontosan mit írtak erről V. László király
mondott oklevelében: „a Csepel-szigetünkön
fekvő Szentábrahámtelke más néven Kiskevi
falunkban élő rác polgáraink kérésére a jelen
oklevelünkkel megengedjük, hogy ezek a rác polgárok, amíg a Magyar Királyság alsó részein, az
ország határán fekvő Keve városunkba, ahonnan
a töröktől való félelmük okán az elmúlt háborús
időkben a mondott Csepel-szigetünkre jöttek, de
a töröktől való félelmük elmúltával visszatérnének, addig az említett Kiskevi falvunkban békében élhessenek.” (Az 1464-es oklevél minderről szűkszavúbban nyilatkozik.) A ráckevei
e 8 oklevelen kívül mindehhez hozzátehetünk még egy adatot: I. Ulászló király 1444.
május 10-én a Csepel-szigeten, azonbelül
Keve másképp Rác mezővárosban (in insula
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Cziepel opido Covin alias Racze) bocsátott ki
oklevelet. Ez közvetett módon azt bizonyítja,
hogy az al-dunai Keve város rác lakosai már
„szállást foglaltak” a Csepel-szigeten.

Mindez azt is jelenti, hogy
ideje leszámolni azzal az elmélettel, amely szerint Kiskevi az
elpusztult Szentábrahámtelkén
annak újratelepítésével jött volna létre. Ezzel szemben inkább
egy addig is lakott területre
történt betelepülésről beszélhetünk, amelynek következtében a minden bizonnyal nem
nagy lakossággal rendelkező
Szentábrahámtelek neve előbb
„maga mellé vette” a betelepülők származási helyére utaló
Kiskevi nevet.
Pár évtized alatt azonban a korábbi megnevezés elkopott és előbb egyszerűen Kevinek, aztán – talán egy újabb beköltözési
hullám (esetleg Keve végleges pusztulása)
után – a településen többségbe kerülő lakók
származása okán Ráckevinek kezdték el nevezni.
Mindezek után fontos annak meghatározása, hogy 1444 előtt, de 1438 után (ekkor még
Albert királytól nyertek el oklevelet), mikor
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érte olyan méretű török támadás Keve város
vidékét, ami kiválthatta az ottani lakosok
nagyobb részének menekülését. A keresett
esemény egyértelműen II. Murád szultán
első 1439. évi, Szerbia meghódítását jelentő
hadjáratához köthető: az oszmán sereg az
év nyarán foglalta el a despoták székhelyét,
Szendrőt. A következő évben, kihasználva a belpolitikai zavarokat, május végén a
szultán sikertelen kísérletet tett Nándorfehérvár elfoglalására is. A Duna bal partján
fekvő Keve vár és város a folyó másik oldalán fekvő Szendrőtől alig több mint 10 km, a
szintén jobb parti Nándorfehérvártól pedig
kb. 50 kilométerre terült el, így a lakosságában – csakúgy, mint a királyi tanács tagjaiban – komoly aggodalmat kelthettek a
túlparti események. Korántsem lenne tehát
meglepő, ha a tehetősebb polgárok nagy
része vette volna a sátorfáját és biztonságosabb – egyelőre ideiglenes – lakóhelyet
keresett volna magának. Érdemes megjegyezni, habár az adatokat nem feltétlen
kell összekapcsolnunk a keveiek áttelepülésével, de I. Ulászló király 1441-ben szintén
több alkalommal időzött a Csepel-szigeten:
szeptemberben (Szentmárton, 18–22.), októberben és novemberben (okt. 14–nov. 8.,
11–14., 16–27.; Lórév: okt. 21., Szentmiklós:
nov. 6., 8., 13.).
Az al-dunai Keve városa azonban nem
néptelenedett el teljesen, már csak azért
sem, mert a város mellett álló vár Mátyás
uralkodása alatt fontos láncszeme maradt a magyar határvédelemnek (habár
1457/1458 táján rövid időre bizonyos rácok, majd a törökök kezére jutott), és az
ott szolgálatot teljesítő katonák számára
egyfajta hátországot jelentett. Keve település neve az 1470-es években felbukkant
a váradi vámperben, illetve a jelenlegi
adatok szerint utoljára 1490 szeptemberében szerepel Szentlászlói Osvát kincstartónak a királyi jövedelmekről készített
jegyzékében (ugyanazokkal a városokkal
egyetemben, mint akikkel a vámperben
is). E szerint a mezőváros évi 300 forintot fizetett a kincstárnak. Felmerülhetne,
hogy ez esetben nem az al-dunai, hanem
a Csepel-szigeti Keviről lenne szó, de ezt
biztosan kizárhatjuk, mivel Kiskevi a Csepel-szigeti uradalom részeként Beatrix királyné birtokában volt. Az al-dunai Keve
település 1440 után fokozatosan vesztette
el jelentőségét, mivel környezete az állandósuló harcok miatt kietlen pusztasággá
vált, így valószínűleg az 1490-es években
utolsó lakosai is elköltöztek onnan.
C. Tóth Norbert történész
Árpád Múzeum
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Imádkoztunk - kirándultunk - versenyeztünk
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola beszámolója az elmúlt hónapok eseményeiről
Iskolánkban a nyár folyamán belső felújítások
zajlottak, mely során megújultak a közlekedő
terek. Augusztusban tartottuk iskolánk Veni
Sancte ünnepségét. Az iskolára történő ráhangolódás érdekében a János Vitéz Alapítvány
családi napján vehettünk részt, ahol látványos
és izgalmas programok váltották egymást.
Szeptember első napjaiban érkezett a hír, hogy
Ökoiskola címet kaptunk, amely komoly felelősséggel jár iskolánkra nézve. Idén csatlakoztunk a „TeSzedd” akcióhoz is. Nem csak
papíron, de valóban a környezettudatosságra
szeretnénk növedékeinket nevelni. Szeptember 4-én a 6. évfolyamosok képviselték iskolánkat a székesfehérvári Veni Sancte Püspöki
szentmisén.
Sokat imádkoztunk…
Bevezettük szerdánként a közös gitáros énekléseket az óraközi szünetekben. Szeptember
29-én volt Szent Mihály arkangyal ünnepe. A
3.b osztályos hittanos gyerekek kézműveskedéssel és imával emlékeztek meg róla. Október 4-én volt Assisi Szent Ferenc ünnepnapja.
Növendékeink is megemlékeztek róla. Minden idők egyik legnépszerűbb szentje, már
életében legendák születtek róla. Október a
Szűz Anya hónapja, a rózsafűzér különös tiszteletére ajánlott hónap. Iskolánk Kallós Péter
püspöki biztos atya és a hitoktatók vezetésével
csatlakozott az „Egymillió gyermek imádkozza a
rózsafűzért” kezdeményezéshez. Október 18-án
hétfőn 9:00 órakor minden növendékünk és
kollégánk együtt imádkozott egytized rózsafűzért, a kezdeményezés céljának megfelelően
az egységért és a békéért.
Sokat kirándultunk…
Az elmúlt hetekben több osztály is kiránduláson vett részt. Az 5.a osztály Ócsán járt, ahol a
madárvártát és a Selyem-réti tanösvényt nézték meg. A 3.a osztály helyben a Balabán hajóval sétahajózott. A két végzős osztályunk 3 napos Erzsébet táborban vehetett részt Zánkán.
A 6. évfolyamosok pedig Egerben kirándultak.
Valamint Radácsi Zsuzsanna tanárnő vezetésével Galyatető-Mátraháza túrán vehettek
részt iskolánk tanulói és családtagjaik.
Sokat versenyeztünk és sportoltunk…
Október 7-én két versenyen is képviselték iskolánkat diákjaink.
1. Egyházmegyei Magyar Népmese Napja játékos vetélkedőn járt a 4. évfolyamos növendékekből álló csapatunk Alsószentivánon.

A 6. évfolyamos növendékeink Egerben
A csapat tagjai: Rátonyi Petra, Fórizs Emma,
Szendrényi Krisztina, Csébi-Pogány Attila. A
gyerekek nagyon jól érezték magukat a rendezvényen.
2. A helyi Skarica Máté Városi Könyvtár szervezésében Mesemondó versenyen vett részt 5
növendékünk. 7. évfolyamon Bánki-Ágh Laura
2. helyezést ért el, Gergely Dóra különdíjban részesült. 5. évfolyamon Kapitány Réka 3. helyezést ért el, Fedor Olívia Dalma és Mikola Margit
Eszter különdíjban részesült.
Több osztály is részt vett a Nagy Sportágválasztó rendezvényen, ahol sok különféle sportág alapjaival ismerkedhettek meg diákjaink.
Iskolánk 29 növendéke vett részt a Katolikus
Iskolák Diák Sportszövetsége által rendezett
atlétika versenyen Kecskeméten. Diákjaink kiemelkedően szerepeltek, összesen 6 arany-, 3
ezüst- és 3 bronzéremmel tértek haza! Nagyon
büszkék vagyunk rájuk! (Bencze Gergő 1. hely
távolugrás, 1. hely kislabdahajítás, Pálmai-Takács Szilveszter 3. hely kislabdahajítás, Szász
Attila 1. hely 600 méter, 2. hely távolugrás,
Zombori Vince 3. hely távolugrás, Dudu Junior
2. hely 60 méter, Boros-Uri Domonkos 3. hely
600 méter, Badits Vanda 2. hely kislabdahajítás, Molnár Liána 1. hely távolugrás, 1. hely 60
méter, Halász Csongor 1. hely kislabdahajítás.)
Az idei évben is csatlakozott iskolánk az Európai Diáksport Napjához. Sok-sok sportos
programban volt részük növendékeinknek,
kollégáinknak. Többek között Katus Attila
aerobic világbajnok tartott zenés foglalkozást majd életvezetési tanácsokkal látta el
diákjainkat. Köszönjük Fodor Ferencnek,
hogy sokadszorra is biztosította a sárkány-
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hajózás lehetőségét iskolánknak! Köszönjük
a János Vitéz Alapítvány hozzájárulását ehhez a naphoz! Igazán nagy élmény volt!
Iskolánk adott otthont az asztalitenisz Diákolimpia körzeti döntőjének. Az eseményen 7 iskola 52 tanulója vett részt. Külön
öröm, hogy iskolánkat is népes gyermekcsapat képviselte szép eredménnyel. Köszönjük
a Ráckevei Asztalitenisz Egyesület tagjainak
a szervezést és a lebonyolítást! Növendékeink eredményei: I-II. korcsoport, Fiú egyéni
„B” kategória – Ngyen Hai Dang (Péter) 1.
helyezett – megyei döntős Rátonyi Lilla Petra
2. helyezett a fiúk között, 1. hely a lányok között. III-IV. korcsoport, Lány egyéni „B” kategória Samu Szellő 3. helyezett; Fiú egyéni „B”
Poór Levente 3. helyezett; Fiú Csapatverseny
„B” kategória, Samu Ákos, Berger Ádám,
Dobri Szilárd – 3. helyezett; Kurucz Balázs,
Pálmai-Takács Szilveszter, Poór Levente – 2.
helyezett.
Nagy örömünkre szolgált részt venni a Ráckeve 4 Szabadidősport Egyesület által szervezett
járási mezei futóversenyen! Köszönet a profi
szervezésért és lebonyolításért! A legeredményesebb iskola versenyében 93 ponttal 1. helyezett a Szent Imre Katolikus Általános Iskola.
Iskolánk az alábbi eredményeket érte el a több,
mint 200 versenyzőt számláló eseményen:
U8 lány – 6. hely – Bebők Pamela U8 fiú – 1. hely
– Dudu Olamide – 3. hely – Lukács Boldizsár –
4. Tápai Dominik. Csapat 1. hely – Dudu Olamide, Lukács Boldizsár, Tápai Dominik, Fritz
Martin, Takács Zsombor
U10 lány – 4. hely – Zombori Anna. Csapat 2.
hely – Zombori Anna, Wágner Luca, Szadai

Oktatás

2021. november
Róza, Kiss Korina. U10 fiú – 1. hely – Dudu Alex
– 2. hely Szász Szabolcs – 3. hely – Kemény
Bence Csapat 1. hely – Dudu Alex, Szász Szabolcs, Kemény Bence, Fa Máté
U12 lány – 2. hely – Boros-Uri Léna U12 fiú – 1.
hely – Zombori Vince – 2. hely Dudu Junior – 4.
hely Györgypál Gergő – 5. hely – Halász Csongor. Csapat 1. hely – Zombori Vince, Dudu Junior, Györgypál Gergő, Halász Csongor
U14 lány – 2. hely – Molnár Liána U14 fiú – 1.
hely – Boros-Uri Domonkos – 2. hely – Szász
Attila
U16 fiú – 4. hely – László Viktor

Növendékeink a mezei futóbajnokság megyei döntőjén is képviselték iskolánkat két
korcsoportban.
A II. korcsoportos fiúknál 137 indulóból
Dudu Junior a 4. helyen ért célba. A csapatversenyben pedig 3. helyen végzett és ezzel
Pest megye 3. legjobb csapata a Dudu Junior,
Dudu Alex, Zombori Vince, Györgypál Gergő,
Szász Szabolcs, Kemény Bence, Halász Csongor, Kovács Regő összetételű csapat. Így iskolánk történetében először képviselheti
majd a legjobb 5 fiú iskolánkat az Országos
Döntőn!

21

III. korcsoportban 205 indulóból Boros-Uri
Domonkos 3. helyezést ért el, így ő szintén jogosult indulni az Országos Döntőn! Szépen
versenyeztek még ebben a korosztályban:
Szász Attila, Vadnai Nándi, Dimitrovics Damjan, László Áron! Ők csapatban Pest megye 10.
legjobbjai!
Gőgös Anikó – egyedüli lányként – képviselte
iskolánkat, a 89. helyen ért célba a 189 induló
közül!
Kókai Dávid
igazgató

Jótékonysági teljesítménytúra az óvodában
6. alkalommal indultak el a jótékonykodók
2021. október 9-én reggel izgatottan nyitottam
ki a Dömsödi úti Óvoda kapuját. Végre újra eljött ez a nap, hiszen a vírushelyzet miatt már
két éve nem rendezhettük meg a túránkat, pedig az ide járó családok nagyon várták már ezt
a mozgásos családi programot.
Mikor is indult el a túra először és miért? A mi
tagóvodánk az alapvető nevelési feladatai mellett speciális, kiemelt feladatának választotta
a testnevelést, mozgásfejlesztést. Mikor családommal és a csoportos kolléganőmmel részt
vettem az Ady E. Gimnázium által szervezett
Ács Károly Emléktúrán, megvilágosodtam: hiszen ezt mi is meg tudnánk szervezni, kicsiben!
A tagóvodánk környéke gyönyörű zöldövezet,
közel a Duna part, a Fanyilas sétány, az utcákon kisebb a forgalom! A túrázás, séta is egy
mozgásforma, s ez a táv még kerékpárral, rollerrel, babakocsival is megtehető! Ez egy jó kis
családi program, kirándulás lehetősége, együtt
mozoghat a több generáció! A minimális nevezési díjat pedig az óvodai eszközök bővítésére,
felújítására fordíthatnánk!
Az ötletet terv követte: az itt dolgozó kollektíva mindenre nyitott, összetartó és innovatív. A lesétálandó távot lemértük (3,5
km), kijelöltük az állomáshelyeket, ahol kis
meglepetéseket, almát, vizet és csokoládét
kapnak majd a résztvevők. A ki- és beérkező állomáson (az óvodánkban) induláskor
regisztráció, érkezéskor frissítő és emléklap
várja majd a túrázókat. 2014 tavaszán volt
az első, sikeres túra, s pozitív volt a visszajelzés a szülők részéről. Ezért is mertünk
egy nagyobb célt kitűzni pár év múlva! Az itt
befolyt összegből a csupa növény, fák árnyékában lévő mászókáink alá a homok helyett
rekortán (öntött gumi) burkolatot szeretnénk! Ez, mint kiderült nagyon sokba kerül,
így elkezdtünk gyűjtögetni. Idén szülői öt-

A 6. teljesítménytúrára regisztrálók
let alapján a több résztvevő megcélzására,
egy tombola játékkal tettük még izgalmasabbá ezt a programot. Jó volt látni a Szülői
Munkaközösségünk tevékeny munkáját,
ahogyan szponzorokat kerestek a tombola
felajánlásokra. De a csoportjainkba járó gyerekek szüleinek saját vállalkozásából, ötleteikből, ismerősük vállalkozásának vagy saját
munkatársunk felajánlásából is kerekedtek
ki a nyeremények. 220 fő vett részt idén és
igen szép összeg gyűlt össze, amit az eddig
gyűjtötthöz hozzá téve már elindulhatunk
egy mászóka leburkolására, 2022. tavasszal!
„Kövesd az álmaidat! Oka van annak, hogy ezekről
álmodsz. Nem utolsó sorban az, hogy valóra váltsd
őket.” /Mike Dooley/
Köszönöm a szervezésben, lebonyolításban
való munkát a Dömsödi úti Óvoda Dolgozóinak! Köszönöm a munkáját a lebonyolításban,
szponzor keresésben Rózsa Ibolya SZMK elnöknek, a tombola ötlet és plakát készítőknek:
Locsmándi Klaudiának és Fórizs Sándornak! A

FOTÓ:BOZÓKI ZOLTÁNNÉ
tombola tárgyak felajánlóinak, a szponzoroknak: Taligás pékség-R.V. Duna Kft., Aqua Land
Termál és Élményfürdő, Sutyi&Sasi Étterem és
Pizzéria, Horgászbolt (játék csomag) – Csömöri Jánosné, Karosszéria.hu – Lászlóffy Zoltán,
Tulipáno – Kirchnerné Nyárai Beatrix, HéliArt Photo – Pscher Héli, Úristen!Festék-Deák
– Ecsedi Zsuzsa, Katigurumi – Végh Katalin,
Boldog Birtok – Egyed-Gubovics Éva, Kinder
csomag – Füleki József, Könyvutalvány és repce méz – Kiss Antal, 3 DVD – Csatóné Gulyás
Erika, Petra Nina Gold – Mezei Petra.
Továbbá köszönjük azoknak is, aki részvételükkel vagy adományukkal járultak hozzá, és
azoknak is, akik az előző években támogattak
adománnyal!
A következő túránkra szeretettel várjuk a mozogni vágyó családokat, barátokat nem csak az
óvodából!
Bozóki Zoltánné
tagintézmény vezető
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A hónap kézisei
Szeptemberben Kovács Dorina csapata, a Ráckeve VKSK U15 Fiú együttese érdemelte ki a hónap kézisei címet
Kovács Dorina, edző: – Már fiatalabb
koromban voltak edzői ambícióim, azonban több sérülés is keresztezte a játékos
pályámat, ezért a tervezettnél korábban
belekezdtem az edzői munkába.
A Testnevelési Egyetem sportedző szakán végeztem el az edzői képzést (C-licensz) a diplomámat pedig sportszervező szakon szereztem. Jelenleg egyetemi
képzés keretein belül, szakedző (B-licensz) szakon folytatom tanulmányaim.
Ráckevén 2015-ben kezdtem el az edzői
munkámat. A fiúk többségével a kezdetek óta együtt dolgozom, így már igazán a szívemhez nőttek, sokszor szavak
nélkül is megértjük egymást. Büszkén
szoktuk emlegetni, hogy a mi kis közösségünk, a segítőkész, odaadó szülői
gárdát is beleértve, második családként
funkcionál.
Minden kezdet nehéz, ez maximálisan
igaz volt a mi első szezonunkra is. Koedukált csapatok, vegyes korosztályok,
maréknyi gyermek. A folyamatos toborzásnak köszönhetően, apránként ugyan,
de egyre több gyermek csatlakozott hozzánk. Az elmúlt évek tapasztalatai és
eredményei alapján pedig a 2. szezonunkat kezdtük el kiemelt, I. osztályban.
A nyár folyamán egyesületünk stábjához
csatlakozott sportpszichológus – Szabados Gréta személyében – akinek kiváló munkája sokat segít a pályán, illetve
pályán kívül is, valamint téltől erőnléti
edző is bővíti majd a szakmai stábot. A
fiúk pedig hétről-hétre profi hozzáállás-

A Ráckeve VKSK U15 Fiú együttese
sal, elhivatottan és példaértékűen dolgoznak, hogy elérjék az általuk kitűzött
célokat.
Boldog Zsolt, szakfelügyelő: – Amikor
először meglátogattam az edzést, furcsa
volt, hogy nem látom az edzőt, de gondoltam, biztosan ott van, mert akkora
rendben és fegyelemmel dolgoztak a fiúk,
hogy az edzői jelenlét biztosítva volt. Akkor láttam meg a fiúk közt egy törékeny
lányt, Dorinát, az edzőt. A fegyelem és

FOTÓ: VAS RÉKA
rend, a munkával együtt mindig adott
Ráckevén. A fiúk tudják, hogy mit kell
csinálni, ha Dorina véletlenül nincs személyesen jelen. Olyan munkarend és odaadás alakult ki az évek alatt a csapatban,
ami példaértékű. Mindig szívesen megyek
Dorina edzéseire, ahol mindig látok új és
kreatív dolgokat. Szeretek az ő edzéseire
járni, hiszen igazolást nyer, hogy az elkötelezett munka meghozza gyümölcsét.
Vas Réka

Kick-box
Arany és ezüstérem a Világkupán
Az idei első nagy megmérettetésünkre a
pandémiás helyzetre való tekintettel 2021.
szeptember 16-19-én a Budapesti WOK
csarnokban megrendezett Kick-box Világkupán került sor, amelyen 1700 nevező részvételével – kategóriánként 300-an
neveztek a versenyen indulók. A Ráckevei
Kick-box Sportegyesület egy versenyzőt
kvalifikált, Kiss Korinát. Korina két kate-

góriában indult: pointfighting küzdelem
és formagyakorlat (kata) verseny számokban. Forma gyakorlatban a kategóriáját
megnyerte, aranyérmet szerzett és pointfightingban súlycsoportjában ezüstérmes
lett.
Egyesületünk ezzel a két éremmel hozzájárult az éremtáblázatban Magyarország
érem összesítésében első helyen való sze-

repléséhez, ami egy kimagasló teljesítmény. Ez a verseny ifjú sportolónknak egy
nagyon komoly megmérettetés volt, mert
még ilyen szintű versenyen nem indult.
Gratulálunk a Világkupán elért teljesítményéhez!
Kovács Attila edző
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Asztalitenisz Diákolimpia Pest megyei döntő
Egyre sikeresebbek a ráckevei pingpongosok
2021. október 8-án reggel 52 izgatott gyermek várta, hogy elkezdődjön a Diákolimpia
szervezésében meghirdetésre kerülő körzeti asztalitenisz verseny.
Az eseménynek a ráckevei Szent Imre Katolikus Általános Iskola adott otthont. A sportverseny szervezésében és lebonyolításában a
Ráckevei Asztalitenisz Egyesület nyújtott se-

3. Bóna Zsombor (Szigetbecse-Makád Általános Iskola)
I-II. korcsoport Lány egyéni B
1. Rátonyi Petra (Szent Imre Katolikus Általános Iskola)
III-IV. korcsoport Fiú egyéni A
1. Bai Máté (Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola)

Körzeti asztalitenisz verseny a Szent Imre Katolikus Ált. Iskolában
gítséget. Az utóbbi időben sokat hallottunk
róluk. A sportághoz fűződő elkötelezettségükkel és lelkes munkájukkal sok gyerek számára tették és teszik vonzóvá a pingpongot.
A versenyen jól szervezetten, gördülékenyen
zajlottak a mérkőzések. A megmérettetésre 7
körzeti iskola nevezte be diákjait. 10 asztalon
170 mérkőzést bonyolítottak le a RATE önkéntesei segítségével. A díjakat Somosi Miklós
válogatott szövetségi kapitány adta át a gyerekeknek. Lehetőség volt egyéniben és csapatban is indulni. A nyertesek a megyei döntőn képviselik iskoláikat a 2021. október 22-én
Gödöllőn megrendezésre kerülő megyei fordulón. A verseny barátságos hangulatban telt.
A jó csapatszellemet mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a verseny során korosztálytól
és nemtől függetlenül végig lelkesen szurkoltak egymásnak a sporttársak.
Levezetésképpen a résztvevőket gyümölcscsel és mindenféle finomsággal vendégelték meg, amit szeretnénk megköszönni a
Nika-Szatocs Kft.-nek és Varga Lászlónak.
Helyezettek:
I-II. korcsoport Fiú-lány egyéni B
1. Ngyen Hai Dang (Péter) (Szent Imre Katolikus Általános Iskola)
2. Rátonyi Petra (Szent Imre Katolikus Általános Iskola)

FOTÓ: CSÖMÖRI JÁNOS

2. Tóth Leo (Szigetbecse-Makád Általános
Iskola)
3. Bozóki András (Szigetbecse-Makád Általános Iskola)

Eredményhirdetésre várva
III-IV. korcsoport Lány egyéni A
1. Béres Olívia (Szigetbecse-Makád Általános Iskola)
2. Keresztesi Málna (Szigetbecse-Makád Általános Iskola)
3. Földi Regina (Szigetbecse-Makád Általános Iskola)

III-IV. korcsoport Fiú egyéni B
1. Kelemen Balázs (Ady Endre Gimnázium)
2. Kajlik-Horváth Áron Farkas (Ady Endre
Gimnázium)
3. Poór Levente (Szent Imre Katolikus Általános Iskola)
III-IV. korcsoport Lány egyéni B
1. Csömöri Boglárka (Ady Endre Gimnázium)
2. Sokácz Nóra (Ady Endre Gimnázium)
3. Samu Szellő (Szent Imre Katolikus Általános Iskola)
V-VI. korcsoport Fiú egyéni A
1. Csömöri Bence (Ady Endre Gimnázium)
V-VI. korcsoport Fiú egyéni B
1. Benda Roland (Ady Endre Gimnázium)
2. Demeter Hunor (Ady Endre Gimnázium)
3. Zumpf János (Ady Endre Gimnázium)
V-VI. korcsoport Lány egyéni B
1. Lukács Jázmin (Ady Endre Gimnázium)
2. András Noémi (Ady Endre Gimnázium)
III-IV. korcsoport Lány csapat
1. Bodor Bernadett, Csömöri Boglárka, Sokácz Nóra (Ady Endre Gimnázium)
2. Béres Noémi, Keresztesi Málna, Földi Regina (Szigetbecse-Makád Általános Iskola)
III-IV. korcsoport Fiú csapat
1. Kajlik-Horváth Farkas Áron, Kelemen Balázs, Schreiner Márton, Balogh Tamás (Ady
Endre Gimnázium)

FOTÓ: CSÖMÖRI JÁNOS
2. Poór Levente, Kurucz Balázs, Pálmai-Takács Szilveszter (Szent Imre Katolikus Általános Iskola)
3. Berger Ádám, Dobri Szilárd, Samu Ákos
(Szent Imre Katolikus Általános Iskola)
Kovács Helga
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Újjáéledő hagyomány
Járási mezei futóverseny a ráckevei sportpályán
Gyerekkorom egyik meghatározó élménye
volt egy bronzérem, amit a ráckevei Tókertben
akasztottak a nyakamba az aktuális mezei futóversenyen. Csapatérem volt, nem is egyéni, de
olyan sokat jelentett nekem, hogy úgy éreztem,
soha nem fogom levenni. Ezután nagy lelkesedéssel vettem részt minden mezei futáson, ami
nem volt nehéz, hiszen Ráckevén rendszeresen
szerveztek ilyen megmérettetéseket. Kajakos
palántaként edzőnk, Fodor Ferenc fontosnak
tartotta, hogy vigyen minket távolabbi versenyekre is. Futottunk megyei és országos bajnokságokon is, de a ráckevei futamoknak mindig
különös jelentősége volt. Aztán el-el maradtak a
hazai versenyek és a mostani gyerekeknek már
nem volt lehetőségük arra, hogy megszerezzék
azt az első érmet, ami annyira fontos.
A Ráckeve 4 Szabadidősport Egyesület atlétika
szakosztályában elhatároztuk, hogy felélesztjük a hamvadó hagyományt és mezei futóversenyt hirdetünk a környező iskolák diákjai
számára.
Egy ilyen verseny kiváló lehetőséget biztosít a
gyerekeknek, hogy szabad levegőn, jól szervezett körülmények között mérhessék össze tu-

Dobogón a boldog helyezettek
dásukat kortársaikkal. Célunk volt, hogy minél
több gyermek sikerélményt szerezzen a sportban. Ezért 14 éves korig minden korcsoportban
az egyéni versenyzők első 6 helyezettjét éremmel díjaztuk. Emellett csapatversenyt is hirdettünk 4 fős csapatoknak.
A verseny hatókörét a ráckevei járásban határoztuk meg. A fókusz természetesen a diákságon volt, ezért a járás minden tanintéz-

Mert együtt futni jó! Elrajtolt a lányok mezőnye
ményét meghívtuk a versenyre. Köszönet az
intézményvezetőknek és az elhivatott testnevelőknek, akik összefogták iskoláik tanulóit
és benevezték őket a versenyre. Külön ki kell
emelni a dömsödi, az apaji, a szigetszentmártoni, a ráckevei Árpád Fejedelem és a ráckevei Szent Imre Katolikus általános iskolákat,

FOTÓ: MIKOLA BENCE
ahonnan a legnagyobb számban érkeztek az
ifjú sportolók.
A verseny napján, október 15-én ragyogó napsütés, ideális futóidő fogadta a résztvevőket. A
ráckevei sportpályán kialakított nagyjából 600
méteres körpályán kellett a különböző korosztályoknak egyre több kört teljesíteniük. A versenyen korszerű, chipes időméréssel rögzítettük az
eredményeket. A futamok után szinte azonnal

FOTÓ: MIKOLA BENCE
elérhetővé vált a befutási sorrend. A célbaérés
után a megfáradt gyerekek és a kisérőik a Bálványos Panzió által üzemeltetett frissítő asztalnál
teával, vízzel és zsíros kenyérrel pótolhatták az
energiát. A nap végén, a helyezések összesítése
után a ráckevei Szent Imre Katolikus Általános
Iskola, mint a legeredményesebb tanintézmény
átvehette a járási bajnokság vándorkupáját. Reméljük, hogy jövő ősszel ismét meg tudjuk szervezni a versenyt és a járás iskolái megpróbálhatnak revansot venni.
A verseny részletes eredményeit és a fotógalériákat elérhetik a https://www.rackeve4.hu/jarasi-mezei-futoverseny/ oldalon.
A Járási Mezei Futóversenyre a diákoknak
ingyenes volt a nevezés. A rendezvény megvalósulásához szükség volt támogatóink
anyagi hozzájárulására. A járási sportéletet
támogatta: Ráckeve Város Önkormányzata,
Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége, KEVENET Internet, Szent
Imre Katolikus Általános Iskola, FIT vakolatok, festékek, Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ, ORTHO-CONS BT. – Dr. Szikora Gyula, Ács Károly Művelődési Központ,
Watchman Timing, Szanyó Attila, Zakariás
Bálint, Ráckevei Polgárőrség, Magyarországi
Harmonikások Egyesülete.
A lebonyolításban önkéntesként segédkezett többek közt: Csereklei József, Losonczi Boglárka, Taligás László, Szadai
József, Kirchner Árpád, Csömöri Péter,
Posta Attila, Kerti Sándor, az Ady Endre
Gimnázium diákjai, Mikola Bence.
Mikola Bence
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Templom után az ÁKMK
Folytatódik az orvos muzsikusok koncertsorozata
Mint arról már beszámoltunk, szeptember
25-én a katolikus templomban adtak számot tudásukról az orvos muzsikusok, amikor is komolyzenei programmal szórakoztatták a hallgatóságot.
Október 9-én az Ács Károly Művelődési Központ színháztermében folytatódott a komolyzenei koncertsorozat, a vártnál nagyobb
érdeklődés közepette. A Magyarországi Orvos
Muzsikusok Egyesületének elnökasszonya,
Kósáné Kertai Daisy köszöntötte a nagyobb
létszámú komolyzenét kedvelőket.
A következő művek hangzottak el:
G. F. Händel: D-dúr szonáta III. tétel Larghetto
Dr. Dávid Judit Sára háziorvos – hegedű
dr. Molnár Tibor jogász – zongora
D. Scarlatti: f-moll zongoraszonáta K. 466
dr. Molnár Tibor – zongora
J. S. Bach b-moll hegedű Partita, BWV 10026 Double
Dr. Dávid Judit Sára – hegedű

Orvosmuzsikusok az ÁKMK színpadán
E. G. Grieg: Peer Gynt Suite No. 1. zongora
négykezes átirat
Dr. Szepesi Rita neurológus – zongora
dr. Molnár Tibor – zongora
Ludwig von Beethoven: F-dúr „Tavaszi”
szonáta, Op. 24.

FOTÓ: KÓSA ANTAL
Dr. Dávid Judit Sára – hegedű, dr. Molnár
Tibor – zongora.
Az est végén az elnökasszony megköszönte
a részvételt és ismertette a következő hangverseny helyét és időpontját.
Kósa Antal
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Sütő-főző sarok

Az ősz ízei
Vadételek – Káposzta télen-nyáron

Vendégváró vadból
A vad elkészítésénél sok mindent
kell figyelembe venni: gondos
tisztítás, átmosás, pácolás. A páclé
összetétele vadanként változhat.
Általában a páclé: 1 sárgarépa, 1
fehérrépa, 1-2 fej vöröshagyma,
fokhagyma, 2-3 babérlevél, rozmaring, 3-4 borókabogyó, fél
kanál vegyes bors, 2 liter vízhez 2
evőkanál ecet vagy bor. Felforralom, hűlni hagyom, utána kerül
bele a vadhús. 3 napig hűtőben
tartom időnként megforgatom.
Fontos, hogy a lé teljesen fedje
be a húst.
A vadhúst, ha sütöm, akkor tűzdelem szalonnával, fokhagymával,
így nem szárad ki a hús, természetesen fűszerezem: só, bors mellett
a rozmaring, kakukkfű a kedvenc.
Sülteknél, ha mód van rá kérgesítem a húst.
Ha a vad előkészítésére nincs
időm, akkor is gondosan tisztítom, forró vízben átmosom, majd
hidegbe teszem és lecsöpögtetem,
utána jöhet a tűzdelés.

Vadas őzből,
zsemlegombóccal
Hozzávalók: 1 db őzcomb, 1-2
szelet házi füstöltszalonna, 4-5
gerezd fokhagyma, 2 db hagyma, 5-6 db sárgarépa, 3 fehérrépa, 1 cikk zeller, 2 dl-nyi sűrített
paradicsom, főzőtejszín, kanálnyi liszt, mustár, babérlevél, 10
db zsemle, 5 tojás, fél liter tej, só,
bors, petrezselyem, fokhagymapor.
Az őzcombból kiszedem a csontot és a zsíros részeket. Szalonnával, fokhagymával megtűzdelem.
Cérnával körbetekerem, hogy a
húsnak formája legyen. Legutóbb
2 db lett, amikor a csontot kioperáltam. Fűszerezem, mustárral is
egy kicsit megkenem.
A főzőedénybe olajat öntök, kérgesítem a húsokat, majd mellé-

teszem a hagymát, fokhagymát,
karikára vágott zöldségeket,
felöntöm annyi vízzel, hogy épp
ellepje a húst, a sűrített paradicsom és házi vegeta, babérlevél
is belekerül. Lassú tűzön puhára
főzöm.
Amikor megpuhult a hús, a babérlevelet kiszedem. A zöldségeket
kissé beforralom, lisztes, tejszínes
habarással sűrítem. Botmixerrel
pürésítem, forralom, ízesítem, ha
kell, mustár, 2-3 babérlevél, pici
csípős is kerülhet bele. A húsról leszedem a cérnát, ha kihűlt vékony
szeletekre vágom a húst, visszateszem a mártásba.
Szeretem egy nappal előbb elkészíteni, mert az ízek jól összeérnek. Ebben az esetben is a húst
hidegen vágom fel, visszateszem a
mártásba, összeforralom.
Zsemlegombóc: a zsemléket
kockázom, sütőpapírral bélelt
tepsibe teszem, megfújom olajjal, megpirítom. Ha kihűlt ráöntöm a tejet, megforgatom, picit
megnyomkodom, majd hozzáadom a felvert, ízesített tojást.
Óvatosan összedolgozom, öszszenyomom.
Nekem ebből a mennyiségből, általában 36-40 gombóc lesz. Népszerű nagyon.
Forró vízben tízesével kifőzöm
a lisztben megforgatott, formázott gombócot. Ha feljön a víz
tetejére még főzöm kb. 4-5 percet. Kiszedem, olajozott edénybe
teszem.
Tálaláskor a szaftos húst zsemlegombóccal tálalom. Megszórom kevés petrezselyemmel,
metélővel. Külön tálkában a
többi mártást is felteszem, mert
nem lehet eleget készíteni. Ha
valaki nem szereti a zsemlegombócot, tésztával is tökéletes.
Kívánok jó étvágyat!
Novemberben is vigyázzunk magukra! Fontos a sok vitamin, gyümölcs, zöldség!!!
Fejérdy Győzőné/MARI

Káposzta, káposzta,
téli-nyári káposzta
Most van itt a káposztasózás ideje.
Székelyföldön, Édesanyámtól úgy
tanultam, hogy a káposztát Mindenszentek előtt el kell sózni, mert
ha nem tesszük meg, nem fog
megsavanyodni karácsonyra, és
nem lesz jó a végeredmény. Tehát,
legelső lépés a káposzta megválasztása. Amikor sikerül hazamennünk október hónapban Gyergyószárhegyről hozzuk a káposztát,
és Parajdról a sót. Amikor nem sikerül, akkor megpróbálok nagyon
vékony levelű, laposfejű káposztát
keresni. A múlt évben Vecsésről és
Alsónémediből vettük, jó káposzta
volt. A jó káposztának olyan vékony a levele, hogy télen, amikor
használom töltött káposztának,
átlátszanak rajta a rizs szemek.
Én kisebb fejeket szoktam venni,
akkorákat, hogy beleférjenek a
műanyag bödönömbe. A bödönt
előző nap forró vízzel kisikálom,
alaposan kimosom, csírátlanítom,
amennyire tudom. Másnap megpucolom a káposztát, leszedem a
külső lapikat, a torzsájánál éles késsel bevágom kereszt alakban. Azért
nem fúrom ki, mert a torzsa is sok
cukrot tartalmaz, ami szükséges a
tejsavas erjedéshez.
A bödön aljára teszek egy csokor
leforrázott csombort és egy csokor
kaprot. Ezeket szárított formában
használom. Az edénybe rakom
körbe, jó szorosan a megpucolt,
bevagdosott káposztafejeket. Egy
marék jódmentes sóval leszórok
minden sort. Amikor tele van az
edényem, a konyhában, melegebb
helyen hagyom, hogy izzadjon
a káposzta. Két-három nap alatt
elolvad rajta a kevés só, tehát látványosan izzad. Ekkor leviszem
a pincébe, és ellevezem. Minden
10 liter hideg vízhez teszek 42 dkg
jófajta sót, én parajdit használok.
Mivel a csapvizeink eléggé klórosak, én ki szoktam keverni belőle
a klórt. Ez azt jelenti, hogy kienge-

dem egy vödörbe, és néha-néha jól
megkeverem. Állítólag kipárolog
belőle a klór. Belemérem a sót, jól
elvegyítem, hogy olvadjon el, és
ráöntöm a káposztára. Annyi sós
vizet csinálok, hogy teljesen fedje
el a káposztát. Ráhelyezek kereszt
alakban fa pálcikákat, és ráteszek
egy nagy követ, hogy jól nyomja le
a káposztát. A fával és a kővel vigyázni kell, csak semlegesízű, illatú
fa és kő legyen, mert a sós lé kioldja
az ízeket, illatokat. Ha nincs egyéb,
egy megfelelő méretű tányérral kell
leszorítani. Ilyenkor a bödönbe belecsúsztatok egy műanyag csövet,
mert a káposztát az első 2 hétben,
kétnaponta „forgatni” kell. Ez azt
jelenti, hogy belefújok a slagon keresztül többször, és így vegyül a sós
lé. Gyermekkoromban egy nagy fahordóban sóztuk a káposztát, azon
volt egy csap, és minden 2 napban
leengedtük a levet a káposztáról,
majd a tetején visszaöntöttük, tehát „forgattuk” a káposztát. Ezt
legalább 2 héten keresztül. Ezután
lefedem, és hagyom, hogy a kis
baktériumok tegyék a dolgukat. Ha
minden jól sikerült, és időben elsóztuk a káposztát, éppen karácsonyra
kész van a nagyon finom, tejsavas
erjesztéssel érlelt káposztánk. Főzhetjük a tőtelékes, rakott, székely,
párolt, dinsztelt stb. káposztákat.
Aprókáposztának a belső részét
használom, miután lefejtettem a
nagyobb külső leveleket. És akkor
kerül elő az ún. káposzta cika, vagy
cikakáposzta – ki, hogy ismeri – ez
a káposzta szíve. Ezt szoktuk felaprítani, ez lesz az aprókáposzta, és
ezt esszük savanyúságként mindenféle mellé. Rengeteg a C-vitamin benne, semmi tartósító a són
kívül nincs benne. Egy 50 literes
bödönke kitart tavaszig. A leve sem
pazarlódik el, kitűnő levesek, csorbák készülnek belőle, és a hosszú,
téli estéken sült pityókával, fagyos
szalonnával, vajjal, juhtúróval, lila
hagymával kitűnő vacsoraétel.
Szeretettel ajánlom figyelmükbe!
Szász Veronika

Szolgáltatás - Mozaik

2021. november

A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSI RENDJE
A DTKH AZ ALÁBBIAKBAN TÁJÉKOZTATJA ÖNT AZ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ CSOMAGOLÁSI, A ZÖLDHULLADÉK, TOVÁBBÁ A LOM HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉRŐL.

A CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI:
RÁCKEVE: NOVEMBER 2., 16., 30.; DECEMBER 14., 28.
ÜDÜLŐTERÜLET: NOVEMBER 8., 22.; DECEMBER 6., 20.

A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI:
RÁCKEVE: NOVEMBER 9.; DECEMBER 7.
ÜDÜLŐTERÜLET: NOVEMBER 22.; DECEMBER 20.

MEGÉRTÉSÜKET ÉS SEGÍTŐ KÖZREMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK ELÉRHETŐSÉGEI:
CÍM: DTKH NONPROFIT KFT. 2700 CEGLÉD, KÚT U. 5.
TELEFON: 53/500-152; 53/500-153
E-MAIL: UGYFELSZOLGALAT@DTKH.HU; HONLAP: WWW.DTKH.HU

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

Ráckevei Újság
• Felelős kiadó: dr. Jambrik Anna jegyző
• Felelős szerkesztő: Jáki Réka
• Tördelő: Hegyi Gergely • e-mail cím: rujsag@invitel.hu,
rackeve@rackeve.hu • jreka2026@gmail.com
• Szerkesztőség: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. • Nyomda: WestGraph Kft. Szigethalom • Eng. sz.: III/PHF/149P/1989
• ISSN 0864-9502 • Megjelenik: havonta

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

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

27

28

Hirdetés

2021. november

