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Programok, koncertek, előadások hete Ráckevén
A Néptáncgálával kezdődött az idei Kis-Duna Vízi Fesztivál
2021. augusztus 16-án este ismét felgyúltak a fények az Ács Károly Művelődési
Központ szabadtéri színpadán. A Kis-Duna Vízi fesztivál már 5. éve ad lehetőséget

gazdag, sokszínű programjaival a felhőtlen kikapcsolódásra. Az Ács Károly Művelődési Központ a fesztivál szervezésekor
legfontosabbnak a minőséget tartja, nem-

csak a színpadi produkciókban, hanem
a kísérőprogramokban is.

Épül a kerékpárút

Elköszönés a tudósítótól

Búzaösszeöntés

Cikkünk a 14-15. oldalon

Nem szeretek búcsúzni senkitől sem,
mert mindig úgy érzem, hogy akkor elfogy az együtt töltött idő, de most megint
rákényszerülök. Attól a Losits Jánostól köszönök el ebben az „elbocsátó szép
üzenet” interjúban, aki a Ráckevei Újság
sport-labdarúgás rovatát vezette 23 éven
keresztül, én pedig éppen 2 évtizedet dolgoztam vele.

Részletek az 5. oldalon

A vele készített interjút, amelyben vall
sportmúltjáról, tudósítói tevékenységéről,
és elköszön sport-labdarúgó rovatunktól,
újságunk 6-7. oldalán olvashatják

Beszámolónk a 13. oldalon
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Nyáron is folyamatos a döntéshozatal
Beszámoló a képviselő-testületi ülésekről
2021. július 15-én Ráckeve Város Képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről
és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybaléptetéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú
Kormányrendeletben foglaltak szerint, és a
307/2021.(VI.5.) szerint nyilvános testületi
ülést tartott.
Elsőként a testület kormányrendeletben
kapott felhatalmazás alapján eljárva elfogadta az előző képviselő-testületi ülés
óta történt fontosabb eseményekről szóló
polgármesteri tájékoztatót és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatást.
A képviselők úgy döntöttek, hogy a Ráckeve 1480 hrsz-ú ingatlant nem kívánja a
város megvásárolni, de felkérték a főépítészt, hogy a Ráckeve Város Helyi Építési
Szabályzattal elfogadott, a határozat 1.
pontjában érintett ingatlanon kötelező
szabályozási vonallal és szabályozási szélességgel meghatározott, általános közlekedési és közmű övezetbe sorolt terület
megszüntető módosításnak a lehetőségét
vizsgálja meg, majd azt terjessze be az
őszi ülésszakra.
A testület egyhangúan megerősítette azon
szándékát a Ráckeve 0436/3 hrsz-ú területen lovarda létesítéséről és Ráckeve
0436/4-5 hrsz-ú ingatlanokon lovardához
kapcsolódó fás legelő létesítésének előkészítési szakaszával kapcsolatosan, hogy
annak átminősítéséhez kapcsolódó értéknövekmény miatti kompenzáció tisztázásának érdekében a polgármester további tárgyalásokat folytathat. Az érintett területek
átminősítéshez kapcsolódó rendezési terv
módosításához fűződő költségek a fejlesztő
céget, a SION Security Kft.-t terhelik.
A képviselők támogatták Kovács Edina
egyéni vállalkozó kérelmét a Vadkacsa
Szabadstrandon történő, 9 m2 nagyságú
terület használatára vonatkozóan 2021.
július 17. – 2021. október 31. közötti időszakra és felkérték a RÁVÜSZ Kft.-t, hogy
a kérelmezővel a meghatározott árral
kössön szerződést.
A testület döntött a Vadkacsa Szabadstrandon megrendezésre kerülő koncertekhez
tulajdonosi hozzájárulásáról, egyben felkérte a RÁVÜSZ Kft.-t, hogy a strand üzemeltetése során legyen figyelemmel a
határozatban foglaltakra, s a koncertek
megtartásához szükséges helyszín biztosításáról gondoskodjon.

A képviselők ismét egyhangúan
támogatták a HÉV végállomás
és környezetének fejlesztésére
vonatkozó „Északi Városkapu – Multimodális Közlekedési
Központ” című előterjesztés
szerinti koncepciót az alábbiak
szerint:
I. Új HÉV-végállomás, P+R,
B+R parkoló építése, Savoyai-kastély rekonstrukciója,
II. Városi köztér kialakítása,
III. HÉV-végállomáshoz kapcsolódó fejlesztések,
IV. Savoyai-kastély felé kapcsolódást biztosító tó és környezetének városi közparkká
alakítása,
V. Kikötőpont (elektromos turistahajók részére), zöld sétány
tervezése a Savoyai-kastély
bejáratáig.
Ezzel kapcsolatban a testület a Savoyai-kastélyt és környezetét, mint akcióterületet
kiemelt fejlesztési területté nyilvánította
és felkérte a polgármestert, hogy az önkormányzati beszerzési eljárás szabályai
szerint indítsa meg az eljárást a rendezési
terv előterjesztés melléklete szerint történő módosításának elkészítésére, továbbá a fejlesztés megvalósítása érdekében
további egyeztető tárgyalásokat folytasson, s arról adjon tájékoztatást a testület
részére.
Döntés született arról, hogy a testület
támogatja a Magyar Kajak-Kenu Szövetség kérelmét a 2021. augusztus 1315. közötti időszakban megrendezésre
kerülő Felnőtt, U23 és Ifjúsági Maraton
VB válogató versennyel kapcsolatosan,
hogy a Vadkacsa Szabadstrand területének déli részét kizárólagos használatba
kapja erre az időszakra. Felkérte a szabadstrandot üzemeltető RÁVÜSZ Kft-t,

hogy vegye fel a kapcsolatot a rendezvény területének kialakítása kapcsán a
kérelmezővel.
A képviselők jóváhagyták a Magyar Halászati Kultúráért Alapítvány által Ráckeve,
Sas köz 3. szám alatt található Ráckevei
Halmúzeum udvarán felállítandó halászati
témájú köztéri alkotás elhelyezését és megadták a tulajdonosi hozzájárulást a szobrot ábrázoló, bemutatott makett alapján a
következő feltételekkel: az Alapítványnak
a szobor kihelyezéséhez szükséges művészeti szakvéleményt, engedélyeket vagy
bejelentést a műemléki jelentőségű terület,
műemléki környezet miatt meg kell tennie
vagy beszereznie, és a szoborhoz kapcsolódó mindenféle kiadást, így különösen a
kivitelezésével és felállításával járó költségeket finanszírozza, tehát az önkormányzatot semmiféle kötelezettség nem terheli a
szobrot illetően.
Ráckeve Város Amatőr Futball Club tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmét támogatta a testület, hogy a 2021/2022. évben
megrendezésre kerülő Pest Megyei bajnokság, Magyar Kupa és Pest Megyei Kupa
sportrendezvények idején a Ráckeve Város Önkormányzatának tulajdonában álló,
Dömsödi út sporttelepet és panziót használhatja.

A Ráckevei Árpád Fejedelem
Általános Iskola tornatermének 1. sz. fiúöltöző teljes felújítási munkáinak elvégzésére
kiírt önkormányzati beszerzési
eljárást eredménytelenné nyilvánították és felkérték a RÁVÜSZ Kft.-t, hogy a kivitelezést
végezze el a rendelkezésre álló
költségvetési forrás mértékéig
(10 millió Ft), a Polgármesteri
Hivatal Műszaki Irodája által
meghatározott műszaki tartalommal.
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Felkérte a testület Matics Istvánnét –
Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság bizottsági tagot –, hogy 2021. július
15. napjától 2021. december 31. napjáig
lássa el az önkormányzati fenntartású
televíziós műsorszolgáltatás kapcsán elkészülő anyagok lektorálásából fakadó
munkákat. Felhatalmazták a képviselők
a polgármestert, hogy 2021. augusztus
1. napjától két év határozott időre az önkormányzati fenntartású televíziós műsorszolgáltatás üzemeltetési feladatainak
ellátását az önkormányzati beszerzési
szabályzat alapján indítsa el és a szolgáltatás új nevét „Ráckevei Kör Tv” elnevezéssel határozza meg.
Engedélyezésre került a Városi Intézményi
Gazdasági Irodában 3 fő konyhai dolgozói
álláshely betöltése 2021. december 31-ig,
az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret
túllépése nélkül, s e tekintetben 49/2021.
(III.26.) számú határozattal elrendelt létszámstop e 3 fő tekintetében feloldásra került.
Elfogadásra került az Eötvös utca – Árpád
tér és József Attila utca közötti – jobb oldali
járdaszakaszának kivitelezésére szóló beszerzési eljárás megindítása és az ajánlattételi felhívás megindítása.
***
2021. július 24-én Ráckeve Város Képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybaléptetéséről szóló 27/2021.(I.29.)
számú Kormányrendeletben foglaltak szerint, és a 307/2021.(VI.5.) szerint nyilvános
testületi ülést tartott, amelynek egy napirendje volt:
A képviselő-testület megállapította, hogy
a „Ráckeve Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata és a TOP
Plusz Városfejlesztési Programterv elkészítése” tárgyban lefolytatott beszerzési eljárás
érvényes és eredményes volt. A kiküldött
ajánlatkérésre a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Kft. nyújtotta be a
legkedvezőbb árú, nettó 9.300.000 Ft-ról
(azaz kilencmillió-háromszázezer forint)
szóló ajánlatot. A megbízási díj forrása a
TOP Plusz Városfejlesztési pályázattal elnyerendő támogatás. A testület felkérte a
jegyzőt, hogy készítse elő aláírásra a Pro
Regio Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.vel kötendő feltételes hatályú megbízási
szerződést.

Ráckeve Város Képviselő-testülete augusztus 11-én ismét testületi ülést tartott továbbra is a veszélyhelyzet kihirdetéséről
és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybaléptetéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú
Kormányrendeletben foglaltak szerint, és
a 307/2021.(VI.5.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján eljárva.

A képviselők eredménytelennek
nyilvánították a Ráckeve, Eötvös
utca – Árpád tér és József Attila
utca közötti – menetirány szerinti
jobb oldali járdaszakasz felújítására az önkormányzati beszerzési
szabályzat alapján kiírt beszerzési
eljárást, mivel a beérkezett ajánlatok összegei meghaladták a Kbt.
szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatárt, amely építési beruházás esetében nettó 50 millió forint
és a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CLXIII. Törvény 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési
eljárás megindításának keretében
további módosításokkal, kiegészítésekkel elfogadta, valamint az
önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét ezzel a közbeszerzési eljárással kiegészítette.
A testület úgy határozott, hogy együttműködési megállapodást köt az ÉSZC Kiskunlacházi Technikum és Szakképző Iskolával
iskolai közösségi szolgálat lebonyolításának tárgyában.
A képviselő-testület díjmentesen és kizárólagosan engedélyezte a Ráckevei Veterán
Gépjárműgyűjtők Egyesületének, az egyesület által megrendezni kívánt X. Veterán
Gépjármű Találkozó és Kiállítás rendezvény
megszervezésének költségeihez történő
hozzájárulásként – figyelemmel az egyesület non-profit jellegére – 2021. augusztus 21.
14:00 órától, 2021. augusztus 22. 20:00 óráig terjedő időszakra az önkormányzat kezelésében álló Ráckeve, Szegedi Kis István
és Skarica Máté sétány közterületek teljes
terjedelmére vonatkozóan a közterületek
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használatát és felhatalmazta a polgármestert a kizárólagos közterület használatról
szóló engedély kibocsátására.
Továbbá engedélyezték az Ács Károly Művelődési Központ tulajdonában álló eszközök (sátrak, padok, asztalok) használatát
a rendezvény időtartamára azzal, hogy az
eszközök szállítását az egyesület végzi, továbbá az egyesület vállalja az eszközökben
esetlegesen, a rendezvény időtartama alatt
keletkezett károk megtérítését, valamint az
áramvételezést, és felkérték a RÁVÜSZ Kft.
ügyvezetőjét, hogy ebben nyújtson segítséget az egyesület részére.
Döntés született „az önkormányzati fenntartású televíziós műsorszolgáltatás üzemeltetési
feladatainak ellátása” tárgyban lefolytatott
beszerzési eljárásról, azt érvényesnek és
eredményesnek találták a képviselők. A
kiküldött ajánlatkérésre Csernáné Balázs
Ágnes egyéni vállalkozó nyújtotta be a legkedvezőbb árú, 5.250.000 Ft-ról szóló ajánlatot, ezért felkérték a jegyzőt, hogy készítse
elő aláírásra az egyéni vállalkozóval kötendő vállalkozási szerződést. A megbízás időtartama 2 év.
A testület szintén díjmentesen és kizárólagosan engedélyezte a Ráckevei Horgász
Egyesületnek, az egyesület által megrendezni kívánt Duna-parti Általános Iskolák
XV. horgász versenyrendezvény megszervezésének költségeihez történő hozzájárulásként – figyelemmel az egyesület non-profit
jellegére – az önkormányzat kezelésében
álló Ráckeve, Szegedi Kis István sétány közterület teljes terjedelmére vonatkozóan,
2021. szeptember 26. napján 05:00 órától
13:00 óráig terjedő időszakra vonatkozóan,
a közterület használatát és felhatalmazta
a polgármestert a kizárólagos közterület
használatról szóló engedély kibocsátására.
Hatályon kívül helyezték a 49/2021.(III.26.)
polgármesteri határozatot (létszámstop)
azzal, hogy azon álláshelyek tekintetében,
melyekre az intézmények 2021. évi költségvetésének bérkeretében fedezet található,
az intézményvezető és a pénzügyi vezető
felelősségi körében dönthet.
Ráckeve Város képviselő-testülete úgy döntött, hogy megindítja Ráckeve Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatát.
A testület meghozta azt a döntését, hogy
a 2021. augusztus 20-án megrendezésre
kerülő ünnepély keretén belül nem rendez
tűzijátékot.
A határozatok a www.rackeve.hu oldalon olvashatóak.
Jáki Réka
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Adóbefizetés
Tájékoztató a 2021. évi második félévi helyi adó fizetési határidőről, fizetési módokról, lehetőségekről
Helyi adók vonatkozásában 2021. szeptember 15-ig fizethetők be pótlékmentesen az
esedékes második félévi adók/adóelőlegek.
Segítve az önkéntes adófizetést az önkormányzati adóhatóságunk postán, vagy az
elektronikus tárhelyekre megküldi az érintettek részére az adószámla és fizetési értesítőket.
A magánszemélyek többnyire postai úton
kapnak értesítést. Az egyéni vállalkozók, gazdálkodók (számukra kötelező az
elektronikus ügyintézés) és azon magánszemélyek, akik elektronikus kapcsolattartást kértek, részükre elektronikusan a
tárhelyekre kerülnek kiküldésre az adószámla-értesítők. Kérjük az érintett cégve-

zetőt, könyvelőt, vállalkozót szíveskedjen
figyelni az Önhöz érkező elektronikus email
üzeneteket és letölteni az értesítőt! Kérjük,
szíveskedjen azt is ellenőrizni, hogy megkapta-e az adószámla-értesítőt, ugyanis a
tárhelyen – letöltés nélkül – 30 napig érhető
el a kiküldött dokumentum.
Az adófizetés módja alapvetően attól függ,
hogy valaki pénzforgalmi számlanyitásra
kötelezett-e (elsősorban jogi személyek,
áfakörös egyéni vállalkozók) vagy sem (pl.
magánszemélyek). A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A
pénzforgalmi számlanyitásra nem kötele-

zett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással
vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon
(OHP) (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap)
az adózók számára a nap 24 órájában és a
hét minden napján elérhető az adófizetési
kötelezettségek online lekérdezése és befizetése. A szolgáltatás használatával elektronikus úton teljesítheti a kiválasztott
önkormányzatnál adó- és illetékfizetési
kötelezettségét.
Együttműködésüket köszönjük!
Ráckeve Város Önkormányzat Adóhatósága

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
Polgármester ügyfélfogadási rendje:
minden hónap páros hét szerda: 8.00 órától
12.00 óráig
Jegyző ügyfélfogadási rendje:
minden hónap páratlan hét hétfő: 13.00
órától 16.00 óráig
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00- 13.00-16.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig
Anyakönyvvezető ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Közterület-felügyelő ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Péntek: 8.00 órától 12.00 óráig

Városi főépítész ügyfélfogadási rendje:
minden szerdán telefonos bejelentkezés
alapján
• Keddi és csütörtöki napokon az ügyfélfogadás szünetel!
• A beadványok benyújtására továbbra
is lehetőségként szolgál a postai küldemény vagy elektronikus ügyintézés lehetősége, illetve személyesen a polgármesteri hivatal főbejáratánál elhelyezett
„postaláda” használata.
Elérhetőségeink a következőek:
Telefonos és e-mail elérhetőség:
Titkárság: 06-24/523-333
e-mail: rackeve@rackeve.hu

Elektronikus ügyintézéshez használható
cím:
Rövid név: RKEVEONK
KRID: 755229375
A biztonságos kézbesítési cím a központi
ügyfélkapun keresztül érhető el.
Postai címünk: Ráckevei Polgármesteri Hivatal 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Kérjük hogy az ügyfélfogadás rendjét és a
pandémiás ajánlásokat mindannyiunk érdekében szíveskedjenek betartani!
dr. Jambrik Anna
jegyző

Közmeghallgatás
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 23-án
(csütörtökön) 18.00 órai kezdettel Közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel
meghívja a lakosságot.
Helye: Régi Városháza Díszterme, Ráckeve,
Kossuth Lajos u. 25.
A közmeghallgatás témái:
• Tájékoztató a város 2021. évi költségvetéséről

• Tájékoztató az önkormányzat gazdasági
programjáról
• Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről
• Lakossági kérdések, észrevételek
A közmeghallgatáson a képviselő-testület tagjai és a városban működő intézmények képviselői válaszolnak a feltett kérdésekre.
A közmeghallgatás ideje alatt a 06-70382-6111-es mobil telefonszámon, illetve

a rackeve@rackeve.hu e-mail címen lehet
kérdéseket feltenni.
A közmeghallgatásra előzetesen is eljuttathatók a kérdések a fenti e-mail címre
küldött levélben, illetőleg a Ráckevei Polgármesteri Hivatal földszintjén és a Szakorvosi Rendelőintézetben kihelyezett urnákban elhelyezve.
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Önkormányzat
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Elkezdődött a kerékpárút építése
Tájékoztatás Ráckeve Árpád tér és HÉV állomás közötti kerékpárút kivitelezési munkáinak megkezdéséről
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Ráckeve Árpád tér és HÉV állomás közötti kerékpárút tényleges kivitelezését a JÓ-ÉP Kft. 2021.
augusztus 9-ével megkezdi, a tervezett befejezési határidő 2021. október 31.
A munkavégzés szakaszosan fog történni.
A kivitelezés első üteme: a Kossuth L. utca
melletti árvízvédelmi töltésen vezető elválasztott gyalog- és kerékpárút kiépítése, az
RDHSZ bejáró útjának szilárd burkolattal
történő ellátása, majd tovább a kerékpárút
folytatása a TESCO előtti gyalogos-átkelőhelyig.
A második ütem a Kastély utcai gyalogos-átkelőhely átépítése, valamint a csomóponttól a HÉV állomásig terjedő kerékpárút szakaszának kivitelezése a meglévő
gyalogos járda nyomvonalában.

A harmadik ütem a Kossuth L. utca gimnázium előtti szakaszán a kerékpárút kiépítése a vízügyi töltésig, valamint az Árpád téri
gyalogos és kerékpáros átvezetés és a csomópont átépítése.
A kivitelezési munkák alatt részleges útlezárásokra, útszűkítésekre, forgalomterelésre kell számítani.
Kérjük a kivitelezési munkák ideje alatt
fokozott körültekintéssel közlekedjenek,
figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat.
Az okozott kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük. Együttműködésüket és
megértésüket előre is köszönjük.
Készül a kerékpárút

Ráckeve Város Önkormányzata

FOTÓ: JÁKI RÉKA

Közlemény árverés meghirdetésére
Szent Vendel utcai ingatlanok
Ráckeve Város Önkormányzata nyilvános árverés útján értékesítésre meghirdeti
a Ráckeve belterület 2164/1-7, 2164/9-14,
2164/16-19 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű 1/1 arányú tulajdonában álló ingatlanokat. Az ingatlanok a Szent Vendel
utcában találhatók, egyben kerülnek értékesítésre, azokra külön-külön ajánlatot tenni nem lehet.
Az ingatlanok kikiáltási ára:
összesen: 45 millió forint
Az árverés időpontja:
2021. szeptember 9. (csütörtök) 10:00 óra

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

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

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

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

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

„Egy könnycsepp az arcomon”
„Jót nem tudok írni, rosszat pedig nem akarok…”
Losits Jánost még elődöm, Pap Kornélia a Ráckevei Újság egy évtizeden át kiváló felelős
szerkesztője kérte fel, hogy tudósítson a ráckevei futballcsapat mérkőzéseiről. Én könnyű
helyzetben voltam, mert megörököltem egy
olyan embert, aki mindig pontosan küldte
írásait, akire lehetett számítani, betartotta
a határidőket, korrekt és kedves munkatárs
volt. Nemcsak a Ráckevei Városi Amatőr Futball Club (RVAFC) focistái várták hónapról
hónapra és olvasták sokszor hangosan fel
egymásnak humorral fűszerezett, valódi profi
kommentátorra valló tudósításait, hanem
a sportot, futballt kedvelők is, így tartalmasabb, színesebb volt a lap.

A Ráckeve VAFC - FTC meccs eseményeit
figyeli a tudósító
FOTÓ: JÁKI RÉKA
A Ráckevei Újságnak nincsen „valódi szerkesztősége”, nincs egy helyisége, ahol újságírók együtt
dolgoznak, ezért nem úgy kell elképzelni tehát,
mint a „filmeken”… Ez egy magányos munka,
ezért még inkább felértékelődik, ha van „állandó kolléga”, ahogy a futball rovatnál János, vagy
a Sütő-főző rovatnál Fejérdyné Mari és Szász
Veronika is tevékenykedik már több évtizede.
Így még nagyobb a veszteség érzésem, hogy
János úgy határozott, abbahagyja a tudósításait és nem vezeti tovább a rovatot. Amikor
felhívott, hogy ezt elmondja, megremegett az ő
hangja is, de én sem tudtam megszólalni hirtelen, azt viszont éreztem, hogy nem volt könnyű
számára ez a döntés, ezért méltóképpen szerettem volna „elengedni”, mert 23 évnyi munka
után így tisztességes.
Egy meleg kora nyári este találkoztunk a pályán, azon a helyen, ahol Losits János alakja

mindig feltűnt minden meccsen. Szerényen
állt mindig a korlátnak támaszkodva figyelve
a játékot egy mappával a kezében és jegyzeteket készített. Ide tartozott, már most tudom, hogy nélküle üres lesz a pálya…
Pontosan érkezett, mert a pontosság is az
egyik erényei közé tartozik. Leültünk egy padra az árnyékban és először minden másról
beszélgettünk, közben többen odajöttek hozzánk, hogy rég látták őt és nekem csak szorította a gyomromat valami, már nagyon szerettem volna megtudni, miért is döntött így?
Végre magunkra maradtunk és nagy sóhajtással feltettem a kérdést: MIÉRT?
Losits János: – Először is szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sokat gondolkoztam
ezen, már hónapok óta vergődtem. Olyan hírek jöttek a csapatról, hogy az a fajta csapatorientáltság, egység, ami mindig is volt… az már a
múlté. Sajnos, a legjobb futballistáink elmentek, és én ebben a jelenlegi felnőtt korosztályban nem látok semmilyen perspektívát, ami
nagy szomorúság nekem. Megérlelődött bennem a gondolat, hogy ezt nem csinálom tovább, mert rosszat nem akarok írni, jót meg
nem tudok, és nem akarok senkit bántani.
A ráckevei focinak több évtizedes múltja van, szervezett klubbá Zakariás Bálint
elnöksége alatt vált, akkor alakult meg a
Ráckevei Amatőr Futball Club. Sorra mondanak le a VAFC elnökségi és alapító tagjai. Az elnök, Kovács Ferenc véleményem
szerint mindent megtett nagyon sokáig,
ezért én nagyon jó ötletnek tartottam,
hogy ő lett az elnök, akkor ez volt a legeslegjobb megoldás. Rengeteget küzdött,
hogy életben tartsa a felnőtt csapatot, de
mivel az ő vállalkozása nem rendelkezik
TAO (társasági adó) felajánlással, gyakorlatilag magánvagyonából finanszírozta a
költségeket. Sajnos, az önkormányzattól
sem kaptuk meg a szokásos támogatást – a
covid járvány miatt – csak egy kisebb öszszeget, amellyel már nem lehetett tovább
működni, hiszen az edzőket legalább fizetni kell, a játékosokat utaztatni a meccsekre és egyéb kiadások is vannak. Én ebben
nem akarok állást foglalni, hiszen nem
menedzsere vagyok a klubnak, csak edzője
voltam sokáig és sport tudósítója. De a Feri
teljesen úgy maradt egyedül most, mint az
ujjam. Én nem értek ehhez a TAO-hoz, de
azt nem tudom, hogy miért nincsenek támogatások.

Jáki Réka: – Hogy kezdődött a sport pályafutásod és hogyan lettél sport tudósítója az újságnak?
– Mindig is volt közöm a sporthoz. Tököli vagyok, persze mint sok fiatal suhanc én
is fociztam a helyi csapatban, majd Szigetszentmártonban is, csellengtem ide-oda. Aztán elkezdtem kézilabdázni és 17 és fél éves
koromban ifjúsági válogatott kerettag lettem. Nád János bácsi volt az edzőm, aki nagyon sokat foglalkozott velem. Akkor kezdődött az, hogy a balkezes játékosok átkerültek
jobb szélre, mert korábban azonos kézzel,
azonos szélen kellett játszani, ezért be kellett
feküdni vele akár salakon, akár aszfalton, aztán már lehetett a másik kézzel kanyarítani.
20 és fél évesen bekerültem a Fradiba, a tartalékban az ún. „fakó” csapatban másfél évig
játszottam, majd a felnőtt csapat tagja lettem, ahol 1976-ig kézilabdáztam. 1972-ben
költöztem Ráckevére, idenősültem. 1989ben Pap Kornélia volt az újság szerkesztője,
aki megkért – nem volt szerződés meg semmi sem –, hogy tudósítsak a ráckevei focisták
meccseiről, majd Cserhalmi Imrével és Gábor Adriennel is dolgoztam egy keveset, de a
legeredményesebben és leghosszabban, azt
veled. Tehát előbb kezdődött így el az újsággal kapcsolatos munkám, mint az edzői.
– Részt vettél valamilyen sportújságírói képzésben, hiszen a tudósításaid teljesen profi
írások?
– Nem, semmi ilyesmit nem végeztem, teljesen amatőr módon tanultam bele. De igyekeztem úgy leírni egy-egy tudósítást, hogy
annak az írásnak legyen hangulata, varázsa,
adja vissza a mérkőzés izgalmát, a játékot,
nem csak, hogy 400 szót odavetek a papírra. Mindig jegyzeteket készítettem, akárhová
ment a csapat, utaztam velük, ott voltam a
mérkőzéseken és a hónap végén a jegyzeteimből elkészítettem a cikket. Próbáltam
figyelemfelkető és vonzó címeket adni, amelyek az adott időszakra a leginkább jellemzőek voltak. Jó érzés volt, hogy a srácok mindig
kérdezték mikor jelenik meg az újság és szaladtak vásárolni, együtt olvasták.
– Mit szerettél a legjobban ebben a munkában?
– Magát a hangulatot, azt a miliőt, amely a
csapatok körül volt. Ezek olyan közösségek,
amelyek összetartoznak, egy célért küzdenek és ez engem nagyon inspirált. Számos
edző jött-ment az elmúlt több mint 20 évben, én pedig itt ragadtam mögöttük.
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– Azt mindenképpen említsük meg, hogy a sport az
életed maradt mindig ténylegesen is, hiszen az Árpád Fejedelem Általános Iskolában kezdted el edzői
pályafutásod Ráckevén és az első Bozsik programot
is veled indították el, amelyet azért is tudok, hiszen
az én fiam és az osztályának lettél a foci edzője.
– Igen, akkor már eljöttem a Pest Vidéki Gépgyárból, ami tönkrement, ott fődiszpécserként
dolgoztam. Itt pedig Solti János akkori iskolaigazgató és Zakariás Bálint akkori VAFC elnök
kértek fel, hogy kezdjük el a labdarúgás alapjait
oktatni az iskolában a legkisebbeknél, aztán
jött az ún. Bozsik-program, amelynek célja az
utánpótlás-programjainak erényeit ötvöző,
minden részletre kiterjedő tehetségkutatás és
foglalkoztatás, hogy hazánkban ismét európai
színvonalú és elismertségű utánpótlás-nevelési rendszer alakulhasson ki. 2004-ben létrehozták a Bozsik József Labdarúgó Akadémiát,
amely keretében állami támogatásokból lehetett az iskolákban a gyerekeket a labdarúgásra
oktatni. Ez volt edzői pályafutásom legszebb
időszaka, mindhárom Bozsik Akadémiában
részt vettem és rengeteg tehetséges kis focistát
sikerült felnevelnem, akiknek a sport mentálisan is jót tett. Volt például egy kisfiú, akit a
Pető Intézetbe kellett volna küldeni fejleszteni a mozgását, de elkezdtünk vele komolyan
edzeni, bekerült a focicsapatba is, és olyan fejlődésen ment keresztül a mozgáskoordinációja, annyit segített neki mentálisan, hogy azóta
már leérettségizett és komoly munkát végez.
Rá nagyon büszke vagyok. De nem csak rá, hanem azokra a srácokra, akik a te fiaddal együtt
pár éve a felnőtt csapatban kiváló eredményeket értek el a RVAFC színeiben.
– Máshol is edzősködtél?
– Mindkét sportágban, a kézilabdában és a futballban is voltam játékos is és edző is. El is végeztem az edzői képzéseket. Tökölön az NB/IBes csapattal dolgoztam és pl. Kovács Péternek is
voltam edzője, aki Tökölről búcsúzott és a Honvéd játékosaként ő lett a magyar férfi kézilabda-válogatott történetének legeredményesebb
játékosa címeres mezben elért 1797 góljával. De
NB/IIB-ben is edzősködtem. Itt pedig Ráckevén
voltam az U7, 9, 11, 13 és 18-nak is trénere Fazekas Ferenc mellett egy évig. Felnőtt csapatnál is
voltam egyszer edző, Csordás Gábornak segítettem. Szerettek, elfogadtak, nekem a labda, a
foci, a kézilabda, a játék a mindenem.
– Azért van rajtad a portugál csapat meze,
mert Porto rajongó vagy?
– Nem, hanem mert ez egy ereklye nekem,
Joao Pintotól kaptam, a Porto csatárától, amikor itt voltak Magyarországon és kijöttek egy
Fradi meccsre, ott nekem adta és megőriztem.
Nemzetközi csapatnak az FC Barcelonának,
az AC Milannak, a Liverpool FC-nek és a Man-
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Megjegyzések az interjúhoz

Losits János 23 évig tudósított a ráckevei
futballmérkőzésekről
FOTÓ: JÁKI RÉKA
chester United FC-nek szurkolok, magyarok
közül pedig nyilván a Fradinak.
– Nem szeretek búcsúzkodni, csak őszinte hálámat
szeretném kifejezni minden egyes cikkedért, mindazért a munkádért, amivel jelentősen hozzájárultál ahhoz, hogy színvonalasabb legyen az újság és
szélesebb körű az olvasottsága, hiszen a focirajongó
olvasók táborával a lapot népszerűsítetted. Nagyon
szépen köszönöm neked János! Őszintén sajnálom,
hogy megválsz az újságtól, ezért reménykedve csak
felteszek egy kérdést: ha valamilyen csoda folytán
újra összeáll egy jó csapat, visszatérnének a sikerek
és a jó hangulatú mérkőzések, újraindíthatjuk a
labdarúgó rovatodat?
– Igen, nem zárom ki, szerettem ezt a munkát,
a légkört, írni, ezért nem csukom be teljesen az
ajtót, hagyok egy rést… De most Gianni Morandi örökbecsű slágerének egy sorával búcsúzom
a hűséges olvasóktól, az újságtól és a főszerkesztőtől, tőled: „Egy könnycsepp az arcomon.”
Itt szeretnék én is köszönetet mondani,
hogy részese lehettem a Ráckevei Újság
szerkesztésének. Életem egyik legfontosabb és legszebb időszaka volt, köszönöm a
lehetőséget!
– Visszavárunk János!
Egy darabig üldögéltünk még a padon, csendben hallgattunk és néztük a pályán focizgató
vidám srácokat, csak homályosan láttunk
mindketten, mert ha pislogtunk volna, akkor
az a könnycsepp ott lett volna az arcunkon…
Azért a remény kicsit elfészkelte magát a szívemben, mert ott a résnyire nyitva hagyott ajtó,
csak tenni kellene érte valamit támogatóknak,
játékosoknak egyaránt, hogy ne vesszen el végleg egy meghatározó értéke városunknak, a
ráckevei foci. Hiszen még a Fradinak is rúgott a
Ráckeve egy gólt!
Jáki Réka

Ráckeve Város nevében kénytelen vagyok
reagálni Losits János elköszönő soraira,
amelyekből téves kép tárulhat önök elé
a klub működéséről és a csapatnak nyújtott önkormányzati támogatásról. Tény,
hogy a klub a korábbi évekhez képest
nehezebb körülmények között tevékenykedik, de a város is. Ráckeve önálló bevételei – amelyekből az olyan nem kötelező
feladatok ellátására tud pénzt fordítani,
mint pl. a sporttámogatások – jelentősen
csökkentek a Covid miatt. A város ezért
valóban arra kényszerült, hogy a korábban megszokott támogatásokat csökkentse, ennek ellenére tavaly és idén is
5,3-5,3 millió forintot biztosított a klub
rezsiköltségeire, valamint a focipálya és
a vásártéri gyakorlópálya zöldfelületének
kezelésére. Ezen felül 2020-ban – saját
hatáskörben – további egymillió forintot
ítéltem meg az egyesület átmeneti működési támogatására, miközben 2020ban egyetlen más sportegyesület sem kapott egyetlen forintot sem. Idén pedig a
Turisztikai, Kulturális és Sportbizottság,
amelynek hatáskörébe tartozik az egyesületi támogatások elosztása, további 3,3
millió forintot szavazott meg működésre, amelyből mintegy 500 000 forintot a
pálya öntözőrendszerének javítására fel
kellett használnunk.
Ezen felül további milliós összeget költünk a műfüves pálya karbantartására is
évente. Tudomásom szerint a környező
településeknél Ráckeve lényegesen nagyobb összeggel támogatja a focit.
Nem árt tudni azt sem: Szanyó Tibor,
képviselőtársunk a felnőtt csapat edzőjeként ingyen dolgozott, az utánpótlás
edzők fizetésének 90%-át pedig lehet
TAO-ból fedezni.
Összegezve: a város elkötelezett a fociklub és a sport támogatása mellett, s
a lehetőségeihez képest támogatja az
egyesületet, de a pénzügyi korlátokat
nem tudjuk áthágni, ezért a TAO-támogatások nagyobb bevonására kérte a
klubot. Helyzetünket Kovács Ferenc elnök úr is megértette, akivel többször is
egyeztettünk az elmúlt években, s akinek
köszönöm kiállását a csapatért. Egyúttal köszönöm Losits Jánosnak is újságírói tevékenységét. Bízom benne, hogy a
helyzet előbb-utóbb rendeződni fog, s jó
szívvel tér vissza majd ehhez a foglalatossághoz.
Vereckei Zoltán polgármester
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A Balabán üzenete...
...című kötetben jelentek meg Pap Kornélia, a Ráckevei Újság egykori szerkesztőjének válogatott írásai

Az ember a sikert az úton találja
meg, nem az út végén, mert ott az
utazás véget ér, és mindenhez túl későn van.
Shirley MacLaine
Pap Kornélia neve a Ráckevei Újság hűséges olvasói számára nem ismeretlen,
hiszen 10 évig (1989-1999) ő volt lapunk
felelős szerkesztője, akinek tiszta látásmódja és egyénisége áthatotta és sajátos
arculatúvá formálta az újságot. Az ő nyomdokaiban igyekeztem én is sokáig végezni
a munkám, hiszen mélységesen tiszteltem mindazt, amit alkotott, ahogyan írt és
mindezt rá oly jellemző módon szerényen.
Ilyen csendesen húzódott hátra az őt ért
méltatlan és igaztalan kritikák miatt, mert
számára semmi nem volt fontosabb soha,
mint őszintének és sportszerűnek lenni az
újság lapjain is, hiszen kiváló európai bajnokunkat is tisztelhettük benne.
Számos elismerés mellett 2021 májusában
át is vehette a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésén a MOB Életműdíját Pap

Pap Kornélia ünnepélyes keretek között nyújtja át vendégeinek könyvét
Jenőné Méray Kornélia. Négyszeres Európa-bajnokunk, háromszoros Eb-bronzérmesünk nemcsak evezősként, hanem
aktív sportolói pályafutása után edzőként,

FOTÓ: VARGA ANDREA

sportújságíróként és íróként is maradandót alkotott.
Munkáját a Szigetbecsei Újságnál folytatta
tovább egészen 2015-ig, közben kékfestő
szoknyájában, fehér blúzában minden nap
láttam végigkerékpározni a két település
között, esténként pedig a lemenő nap fényében kajakozni, egészen addig, amíg finom jégpáncél nem vonta be a Kis-Dunánk
felszínét.
Még mindig aktív, ezt mutatja, hogy 90.
születésnapjára kiadta válogatott írásait, amelyet ünnepélyes keretek között
nyújtott át augusztus 19-én Szále László újságírónak, a Ráckevei Újság alapító
szerkesztőjének, Vereckei Zoltán polgármesternek és nekem, ahogyan dedikálta
mint „kolléganőjének és utódjának” .
Fogadják Szále László recenzióját olyan
nagy szeretettel, ahogyan ezen a délutánon
Kornéliát körülvettük és ahogyan ő ezt a
könyvet átnyújtotta nekünk!
Drága Kori, továbbra is maradj ilyen aktív,
friss és egészséges még sokáig nekünk!
Jáki Réka
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Pap Kornélia üzenete
Recenzió
Gyönyörű könyvecske. Természet- és emberszerető. Visszatekintő, összegző, bölcs
és érzelmekkel teli üzenete egy erős, edzett,
az életben az érzelmeit inkább elrejtő idős
hölgynek.
A Ráckevei Újság egykori szerkesztője gyűjtötte össze benne az akkori pillanatoknak és
az akkori olvasóknak szóló üzeneteit, melyek azonban ma is érvényesek, hatnak, sugároznak. Nem nagy bátorság megjósolni: a
jövőben is hatni fognak. Pedig az újságírás
általában a pillanat művészete, vagy inkább
robotja. A lap papírja elsárgul, a szöveg aktualitása elvész, mondandója elavul. Fokozottan érvényes ez a helyi lapokra, melyeket
még a sajtótörténetírás sem igen tart számon, legfeljebb egy-egy lábjegyzet jut nekik.
Végképp nem szokás kérész szavatosságú újságcikkeket kötetbe gyűjteni. Kivételek a legnagyobbak – Ady, Bálint György, Kosztolányi
–, de ezt a munkát többnyire már az utókor
végzi el.
Most mégis itt vannak kötetbe válogatva Pap
Kornélia, a ráckevei és a szigetbecsei kis helyi
lapokban 1989 és 2015 között közölt írásainak
legszebb darabjai. Csakhogy ez korántsem
egyszerűen jó írások „átmentése” a feledésből.

A Balabán üzenete – borító

FOTÓ: JÁKI RÉKA

Ez önálló, szuverén alkotás, akár a ravennai
mozaikok, pedig azok is csak apró színes kövekből állnak. Ennek a könyvnek saját arca,
szerkezete, egyénisége van. S ez az arc, ez a
személyiség nagyon hasonlít a szerzőére.

Szále László alapító-szerkesztő köszönti Pap Kornéliát

FOTÓ: JÁKI RÉKA

Üzen benne a Balabán – az élő és pusztuló vízi
világ rajongó-féltő leírásában valósággal látjuk a daloló nádirigót, a táncoló szitakötőt, a
„repülő ékszert” (jégmadár) –, és üzen Pap Kornélia is: hogy elmondja a ráckevei embereknek, vegyék észre milyen csodálatos helyen
élnek, de azt is, hogy vigyázzanak jobban rá.
A következő fejezetek már az ember világáról, a
második természetről szólnak. A híres ráckevei
piac „négy évszakos” megjelenítése mestermunka. A piac után rögtön jön a politika zsibvásárja:
az első, rendszerváltó, demokratikus választás
leírása – innen nézve kissé talán optimista
várakozásokkal. Ezt a ciklust az 1996-ban írt
Lázadás című sorozat zárja le, melyben a ráckeveiek „kalákában”, a polgári engedetlenség
jegyében begyógyítanak egy friss tájsebet: önhatalmúlag kihuzigálják a felsőbb hatóságok
által – törvénytelenül – levert kéttucatnyi hatalmas vasoszlopot a Dunából. Ma is büszkén
olvassa az ember a ráckevei kurázsi szép és sikeres megnyilvánulását.
Ezután finom rajzú portrék következnek: ráckevei, szigetbecsei emberek: sorsok, családok,
mesterségek – az ezermester Gyenes Istvántól, az idő titkait ismerő Béres Jenőn át a Szibériát járt „útkaparó” Manger Istvánig. Vagy
a legendás kántortanító Miklós-Jávor Ernőig,
akinek elbeszéléséből megtudhatjuk, milyen
volt 1944-ben egy temetés, amikor bombázás
alatt a gyászolók nem a ravatal körül álltak,
hanem a bokrokban hasaltak. Micsoda kép!
Akárcsak az, hogy a gyermek Hufnágel Aladár
papírharmonikáján csak száraz időben tudott
játszani, esőben elázott volna. Fontos dolog

Szále László

az önkormányzati határozatok közlése is, de a
szememben az ilyen darabokért érdemes helyi újságot írni – és olvasni.
Az újságíró elsősorban a kérdéseiről ismerszik meg és persze az írása tömörségéről.
Pap Kornélia a kérdéseknek és a tömörítésnek is mestere. Mondhatnám, hogy remekül író újságíró. De inkább azt mondom:
lehet, hogy az elmúlt évtizedekben újságot
írt, de ez a kis kötet írói mű.
Ezt bizonyítja az utazásokról szóló fejezet
is – Erdélytől Lappföldig. Ráckevei szemmel
láttatott világ, a Veres Péter-i üzenet jegyében: ide kell hozni a nagyvilágot… Személyes, informatív, kedvcsináló – épp olyan,
amilyennek az útleírásnak lennie kell.
Az utolsó fejezet egy nagy embert és egy
nagy művet idéz: Patay László festőművészt, és a ráckevei katolikus templom
sok részből álló, de egységet alkotó falfestményét, amelyen Jákob álma alatt, a
bejárati falon, a jeles ráckevei személyiségek között ott van e könyv szerzője is. S
ott lesz hozzávetőleg örökké.
Azt írja a könyv elején: „A Duna hozott, a Balabán tartott meg Ráckevén. Itthon vagyok”.
Bólintsunk rá büszkén, örömmel és hálával:
igen, Pap Kornélia itthon van. S ha 91 évig
kibírt bennünket, maradjon velünk még sokáig.
PAP KORNÉLIA: A Balabán üzenete. Válogatott írások. KoRi, Ráckeve, 2021. 140 old.
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Nosztalgiázhattak a régi gépjárművek szerelmesei
X. Veterán Gépjármű Találkozó és Kiállítás
Ráckevén színes programokban bővelkedett az augusztus 20-ai hét, de még nem
ért véget péntek este a rendezvények
sora. Államalapításunk ünnepnapja után
szombat-vasárnap a Szegedi Kis István
sétányon tizedik alkalommal került sor a
veterán gépjárművek találkozójára a Ráckevei Veterán Gépjárműgyűjtők Egyesülete szervezésében.
Nem csak az autók szerelmesei találkozhattak itt kedvenceikkel, hanem
megcsodálhattuk a régi kerékpárokat,
számtalan motorcsodát, de láthattunk
mezőgazdasági gépeket, eredeti gőzmasinát, ahogy csépelték vele a gabonát
– stílusosan a hajómalom előtt –, rendőr-és tűzoltó autók generációinak legszebb darabjait.
Dr. Pánczél Károly köszönti a résztvevőket
A találkozót ünnepélyes keretek között
Pánczél Károly országgyűlési képviselő (FIDESZ-KDNP) nyitotta meg, aki
szeretettel köszöntötte a jelenlévőket, a
szervezőket, Cserna Gábort és társait,
valamint a színpadon a hagyományőrző

tógyártás remekei, régi Trabantok, Ladák
és Wartburgok sora láttán, amelyekhez
rengeteg élménye fűződik.
„Hiszen az 1970-es és 80-as években, amikor kinyílt már kicsit a világ ezeken az

FOTÓ: JÁKI RÉKA
Pánczél Károly hangsúlyozta, hogy amikor az elmúlt napokban Szent István királyunkra, első uralkodónkra emlékeztünk,
az ezeréves történelmi államiságunkra, akkor tekintsünk úgy rá ezekre a járművekre,
hogy szintén a történelmünk részei, mert
a 20. század fellendülése hozta magával,
amikor Magyarországon is megjelentek
ezek a gépek, amelyek egyre szebbekké
váltak. Köszönetet mondott a gépjárműveket gyűjtőknek, karbantartóiknak és az
érdeklődőknek is.
A rendezvényt és résztvevőit idén is
megáldotta Kótai Róbert ráckevei plébános, püspöki biztos, kérve egészségüket az utakon és járműveik biztonságát,
és bár idén nem saját motorral érkezett,
de azért kipróbált egy csodaszép BMW
motort az arra sétálgatók nagy tetszését
elnyerve.

Kótai Róbert plébános, püspöki biztos is áldását adta a résztvevőkre
rendőrszázad tagjait. Az országgyűlési képviselő először is örömét fejezte ki,
hogy ismét visszatér a gyerekkora, ahogyan végigtekint a sétányon sorakozó régi
motorok, kerékpárok és a szocialista au-

FOTÓ: JÁKI RÉKA

autókon keltek útra a családok és járták
be Európát, ahol szinte csodaszámba mentek és még riadalmat is keltettünk, amikor
meglátták, főleg hogy a benzinkutakon még
olajat is töltöttünk a benzintankba.”

A szokásos augusztusi rendezvény nem csak kiállítás
céljából valósul meg évek óta,
hanem az ország minden
szegletéből ideérkező veterán
gépjárművek gyűjtőinek is
találkozója.

Értékeink

2021. szeptember

11

rán a sétányra kilátogatóknak a szokásos
motoros lassulási verseny és a látványos
felvonulás mellett: volt interaktív családi huszár 7 próba és lufihajtogatás a
népszerű Jack Spenóttal; de kezükbe vehettek felnőttek és gyermekek egyaránt
különböző fegyvereket; megsimogathatták a veterán motorokat, felülhettek rájuk kicsik és nagyok; láthattak dísz- és
egyenruha kiállítást és lovaskocsival a
városnézés során eljuthattak a Népművészeti Házba is, hogy megtekinthessék
a ráckevei múlt emlékeit.
Szöveg, fotók:
Jáki Réka

Köszönetnyilvánítás

Megtelt a sétány a nosztalgiázó érdeklődőkkel

FOTÓ: JÁKI RÉKA

Talán nem véletlen – ahogyan erre egy
rövid beszélgetés során Pánczél Károly is
kitért – hogy a ráckeveiek számára annyira fontosak ezek a régi járművek, hiszen

vált ebből egy országos mozgalom, legfőképpen magángyűjtők közreműködésével.
A szombati nap az ismerkedéssel, a régi
barátokkal való találkozással, az elhe-

A cséplőbrigád tagjai felsorakoztak a bemutatóhoz
nagyon sokan dolgoztak itt a közeli Csepel-Autó Gyárban.
Ebben a térségben tehát van hagyománya a
régi autók, járművek iránti nosztalgiának,
ezért indulhatott innen ez a gyűjtés Cserna
Gábor és Csernáné Rózsa Mária, valamint
Kiss Antal tűzoltó kezdeményezésére. Az
évek során csapódtak hozzájuk barátok és

FOTÓ: JÁKI RÉKA

lyezkedéssel telt, de vasárnap délelőtt
már ellepték a piac sétányt a veterán járművek iránt érdeklődők, főként családok
sok-sok gyerekkel.
Ezért idén is a legkisebbek körében népszerű hordóvonat folyamatosan megtelt
lelkes és vidám utasokkal. Számos különleges programot is kínáltak a nap so-

A Ráckevei Veterán Gépjárműgyűjtők
Egyesülete szeretné megköszönni a
támogatóknak hogy segítettek a rendezvényünket sikeressé tenni.
Támogatók:
Ráckeve Város Önkormányzata, Ács
Károly Művelődési Központ (Szabó Gertrúd), Rávüsz Kft. dolgozói,
Nagy Klára képviselő asszony, Hagyományőrző Rendőrszázad, Ráckevei Hajómalom, Szászné Veronka és
Szász József, Robi Atya, Kis-Sziget
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Szigetújfalu), Önkormányzati Tűzoltóság
Ráckeve, Csöme Kft., Kaptár Rock
Ráckeve, Cadran Pizzéria PUB, Hordó
élményvasút, Szanyóné Brodmann
Zsuzsanna, Diósi Ildikó, Jack Spenót,
Bóna András, Bodor István és családja, Pericont Bau Kft., Mészáros Zoltán,
Kabarcz Zsófia (videó), Jakab Gergely
(fotó), Laki Márton (fotó), Keszthelyi László (fotó), Véd-Gát Kft., Farkas Mariann, Erdős László, Baranya
zöldséges, Tóth Zsolt és Tóth Róbert,
Juan Carlos Ramalo Rojo, Kővári Petra, Sutyi és Sasi Pizzéria, Menő Fólia,
Incsi-Fincsi fagylaltozó, Kálmán Bácsi Bor és Rendezvényház, Uzelman
János, id. Kiss Antal, Marcsi tüzép
dolgozói, Keve-Vill Szer. Kft., Vöröskereszt ráckevei kirendeltsége, a ráckevei Rendőrkapitányság és a ráckevei
Mentőállomás dolgozói.
Cséplőbrigád:
Szekeres József (gőzgép, cséplőgép),
Takács István (főgépész), Zeifel György,
Andrási Károly, Szalai Gyula, Kaiser Pál,
Gazda József.

12

2021. szeptember

Oktatás - Táborok

Nyáron sem maradtak felügyelet nélkül a gyerekek
Önkormányzati táborok
Ráckeve Város Önkormányzata ezen a nyáron
is biztosította a helyi iskolások térítésmentes táboroztatását. Július 5. és augusztus 19.
között vehették igénybe a szülők az ellátást.
Idén a gimnázium volt a helyszín, ahol a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola és az
Ady Endre Gimnázium pedagógusai szervezték a programokat. A tavalyi évhez hasonlóan
kihasználtuk a jó időt: strandoltunk a Vadkacsán, pecáztunk – és fogtunk is –, szörf deszkáztunk, bicajoztunk, ellátogattunk a kültéri
sportpályára ,közben tanulva a közlekedési
szabályokat. A város intézményei is partnerek
voltak abban, hogy a gyerekek nyara minél élménydúsabb legyen: a könyvtárban kvízjátékon vehettünk részt, a művelődési házban filmeztünk, a múzeumban kiállítást néztünk. A
hajómalomban lisztet őrülhettünk, a kilátóba
pedig felmászhattunk. A Korax Lovardájában
az összes résztvevő lovagolhatott, miközben
az oktatótól fontos ismeretek hangzottak el a

A jövő horgászai

FOTÓ: JANKOVICS DÓRA

lovakkal kapcsolatos viselkedési és gondozási
szabályokról. Persze, ha nem gondoskodtak
volna rólunk a Városi Konyha konyhás nénijei, akkor a programok sem sikerültek volna
ilyen jól. Szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki támogatott bennünket! Az

élmények ellenére a gyerekek magatartása
sokszor megnehezítette a napjainkat, de
próbáltunk törődéssel és szeretettel átlendülni a nehézségeken.
Táboroztató pedagógusok

Asztalitenisz tábor
Sport és szórakozás is
Íme, egy jó tábor receptje:
Végy 30 lelkes diákot, kínáld meg őket egy
nagy adag pingponggal és fűszerezd meg
néhány profi edzővel! A végeredmény remek
lesz!
Kipróbáltuk és tényleg jól működött! Szeretnénk repetázni!
A Ráckevei Asztalitenisz Egyesület (röviden
RATE) pontosan egy évvel a megalakulása
után, nagy izgalommal látott neki az első
fiataloknak rendezett nyári napközis táborának. A táborozók egy része az egyesület
fiatal tagjaiból állt, de rengeteg új érdeklődő tanuló is csatlakozott a csapathoz. Alsósok, felsősök és gimisek is eljöttek, hogy kipróbálják ezt a sportot, vagy éppen tovább
csiszolják már meglévő tudásukat. A cél
egyrészt a mozgás, azon belül a pingpong
megszerettetése volt a gyerekekkel, valamint az intenzív edzéssel fejlődés elérése
az asztalitenisz terén. Mindkét cél megvalósult az egyhetes tábor alatt! A fiatalok 5
csapatba osztva versengtek egymással. Volt
városi felfedező túra, vetélkedtünk a Népművészeti Házban, játékos feladatot kaptunk az Ács Károly Művelődési Központban

Pattognak a pingponglabdák

FOTÓ: RATE

és megrendeztük a helyi pingpong olimpiát
is. A csapatépítő játékok mellett fontos szerepet kapott a délelőtti és délutáni edzés,
melyet Somosi Miklós, a Magyar Ifjúsági
Válogatott szövetségi kapitánya, Méhes Gábor, a RATE Szakosztályvezetője és Samu

Zoltán irányítottak. Ezúton is szeretnénk
megköszönni, hogy szakértelmükkel, gyermekcentrikus hozzáállásukkal barátságos
légkörben terelgették a gyermekeket a fejlődés útján! Továbbá hálásak vagyunk az
egyesület azon tagjainak, akik munkát,
szabadidőt félretéve örömmel vállalták a
segítséget! Köszönjük dr. Varga Ágnesnek,
Kovács Liának, Schreiner Lórántnak, Fábián Ferencnek, Nagy Zsoltnak, Benda Kálmánnak, Soós Péternek, Samu Máténak,
Csömöri Jánosnak és mindenkinek, akik segítették az edzéseket és a tábor zavartalan
lebonyolítását!
Rengeteg felajánlást és támogatást kaptunk. Hálásak vagyunk a Szent Imre Katolikus Általános Iskolának, hogy biztosította
a helyszínt, a Becsei Vendéglőnek, a Horgásztanya Vendéglőnek, Szanyó Lászlónak,
Bóna Károlyéknak, Kovács Helgának, a Bau
Star 98 Kft.-nek, a Mary Rose Kft.-nek és a
Charvát Kft.-nek a felajánlásokat!
Szeptembertől szeretettel várunk egyesületünkbe minden érdeklődőt pinpongozni!
Kovács Lia
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Összetartozásunk megerősítése
Immár tizedik alkalommal zajlott a búzaösszeöntés a Ráckevei Hajómalomban
Tavaly a Ráckevei hajómalom működésének
10. évfordulóját ünnepeltük, idén augusztus
6-án pedig a határon túli testvértelepüléseinkkel éppen 10. alkalommal öntöttük és őröltük
össze a búzát, hogy annak közös lisztjéből süthesse meg minden település a maga új kenyerét Szent István napjára, augusztus 20-ára.
Időben megérkezett a Ráckevei Molnár Céh
elnökének, Szőgyényi Gábornak hatékony
közreműködésével tehát Lukanénye, Gyergyócsomafalva, Calden, Beregsom, Dány,
Baktalórántháza, Székelykeve és Ráckeve
gabonája és testvérvárosi vendégeink is.
A ceremónián jelen volt Dány polgármester
asszonya Gódor Lajosné, és a dányi gazdák
küldöttei; Lukanénye polgármestere Híves
László és küldöttsége, előző polgármesterével Kuzma Zoltánnal együtt; Gyergyócsomafalváról Barabás József; Baktalórántházáról Kormány Béla.
Jelenlétével megtisztelte a szertartást Varga
Viktória alpolgármester és a ráckevei képviselő-testület tagjai.

Sorakoznak az összeőrölt liszttel teli testvérvárosi zsákok FOTÓ: LUKÁCSNÉ ÜRÖGI VERONIKA
Elsőként Szőgyényi Gábor, a Ráckevei Molnár
Céh Alapítvány elnöke köszöntötte a jelenlévőket és fejezte ki megilletődötten abbéli
örömét, hogy a búzaösszeöntés 10 éve tartó
hagyománya az összetartozásunkat jelenti
határon inneni és túli testvérvárosainkkal.
Nagytiszteletű Halassy Ferenc János makádi református lelkipásztor, majd Kótai Róbert ráckevei katolikus plébános, püspöki

Kótai Róbert plébános, püspöki biztos az ünnepi beszéde közben
biztos megszentelték és megáldották az új
gabonát, majd az összegyűlt vendégek elénekelték a magyar és a székely himnuszt,
melyet hegedűn kísért Gál Imre.
Az ünnepi beszédet Kótai Róbert ráckevei
katolikus plébános, püspöki biztos mondta
el, aki mély és megfontolandó gondolatokat fogalmazott meg a hallgatóság számára:
„Azt gondolom, hogy abban a világban, amikor
a norma és az erkölcsi rend felborul, akkor mi
azért jöttünk össze, hogy egy pillanatra megálljunk és az élet titkán elmélkedjünk, a természet
rendjére rácsodálkozzunk és ennek a tíz évnek,
amely így egybegyűjtött itt évről évre bennünket
– amelynek én is 3 éve részese vagyok –, valami
többletjelentést, valami szentebb jelentést, valami tartalmat adjunk. Egy hasonlat jutott eszembe. Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy a
gabonában, a búzában benne rejlik az élet. Úgy
titkos módon, ahogy a teremtés rendje meghatározta nekünk. Elvetjük, az szépen el kezd csírázni
a föld mélyén – azt is mondták nekem a gazdák:
Atya azt is mond el, ha túl mélyre vetik, az sem
jó, de ha nagyon alacsonyra, akkor meg kiszárad
és elhal. Meg kell találni azt a mélységet, ahol jó
termést hoz. S a gabona valahogy tudja, hogy
bokrosodnia és szálasodnia kell és ezek a szálak egymást tartják. Milyen csodás a természet
rendje! Nem olyanok, mint mi emberek? Hogyha
egymást tartjuk, akkor nem engedhetjük, hogy
egyvalaki is elessen közülünk. Akkor a célunk
felé szépen előre haladunk, akkor meg tudjuk
valósítani. És tudják ez a szimbólum az értelmét
úgy nyeri el, hogy a gabonaföldön a gabonaszálak egymást tartják és ellenállnak, a viharnak,
a szélnek, aztán kalászt tudnak bontani és be
tudják tölteni a küldetésüket a világ számára,

FOTÓ: JÁKI RÉKA

hogy lisztet őröljünk, kenyeret süssünk belőlük és
megegyünk.
Hogy ha a normát, az erkölcsöt, a teremtés
rendjét valaki nem tiszteli, akkor azok önmaguktól elesnek. Azt köszönöm meg az Úristennek, hogy így akik itt együtt vagyunk, akik
együtt ünneplünk, együtt örülünk, akik együtt
dolgoztunk azon, hogy legyen kenyér minden
család asztalán, azokban legyen egy jövőt formáló erő is, amely a társadalom javát formálja,
amely nem engedi kifordulni a világot sarkából, amely az Isteni rend szerint, kereszténységünk alapján halad előre az élet útján…”
A püspöki biztos ünnepi beszéde után következett a búzaszemek megmérettetése,
amikor a nagy szakértelemmel bíró, Viski
József főmolnár egyenként megszemlélte és
megítélte a testvérvárosok búzáinak minőségét humorral oldva a szertartás magasztosságát, de nem elvéve abból semmit sem,
csak inkább meghittebbé téve évről évre…
Majd a főmolnár egy ráckevei néptáncos pár
segítségével a garatba egyesével beöntötte
a zsákok tartalmát, s amíg az őrlés zajlott a
Molnár Céh Alapítvány hölgy tagjai a szokásos ínycsiklandó süteményeikkel, frissítővel kínálgatták a vendégeknek és a „molnár
cseppeket”, hogy a férfias áldást is megigyák
a frissen őrölt közös lisztre. Végül a lisztet a
testvérvárosaink címerével díszes vászonzsákokba öntötték, melyeket minden testvérvárosba eljuttatnak, hogy süssenek az
ünnepségekre új kenyeret, majd a ceremónia
végén közösen elénekelték a Magyarok Világhimnuszát.
Fotók, szöveg: Jáki Réka
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Felhőtlen kikapcsolódás a Kis-Duna Vízi Fesztiválon
Ráckeve, 2021. augusztus 16-20.
A fesztivál célja kulturális értékek közvetítése és tanítása.
Ebben az évben is érdekes, eredeti előadásokat tűztünk műsorra, melyekhez
nem vagy csak ritkán juthatnak az itt
élők. Különböző művészeti ágak megismerésére nyújtott lehetőséget e rendezvénysorozat, hiszen az érdeklődők részt
vehettek színházi előadáson, néptánc
gálán, fotókiállításon, természetfilm vetítésen, könnyűzenei koncerteken, gyerek
előadásokon egyaránt.
A minden évben megrendezésre kerülő
Néptánc Gálán a helyi és környező települések néptánc csoportjai mutatkoztak be,
tanúságot adva fejlődésükről, tudásukról. Színpadunkon vendégként köszönthettük a szigetszentmiklósi Napraforgók Néptáncegyüttest, akik szilágysági
és mezőföldi táncokat mutattak be és a
szigethalmi Sziget Néptánccsoportot.
Ők kalotaszegi táncokat hoztak fesztiválunkra. Városunk táncosai közül először
az Apró-Bokréta, Kis-Bokréta és Bokréta Gyermek Néptáncegyüttes lépett
színpadra. Előadásukban somogyi és

Veres 1 Színház Csoportterápia című előadása

FOTÓ: CSERNA GÁBOR

Kéve Néptáncegyüttes sóvidéki és Kraszna
menti táncokat mutatott be, nagy sikerrel.
Nagy örömünkre a kivételes tehetségű
népdalénekes Zsikó Zsuzsanna elfogadta
meghívásunkat, kalotaszegi és Galgamenti dallamok csendültek fel előadásában. A
ráckevei Gál Tibor népdalénekes cekeházi

szereket Nagy Dóra, Hegedűs Luca, Páll Balázs, Tóth Ádám és Varga Gábor szólaltatta
meg. A rendezvény sok érdeklődőt vonzott:
családtagok, barátok, ismerősök tapsoltak
táncosainknak, népdalénekeseinknek.
Bemutatkozott fesztiválunk gyerekközönségének Fabók Mancsi Bábszínháza és a
Magyar Népmese Színház is. Fabók Mariann színész, bábművész újra életet lehelt a
vásári komédia műfajába. Férjével Keresztes Nagy Árpád kobzos énekmondóval „A
háromágú tölgyfa tündére” című bábelőadásukat mutatták be a nézőknek. A Magyar
Népmese Színház „Hetvenkedő János” című
meséjére nagyon sokan voltak kíváncsiak.
Az élő zenével, autentikus hangszerekkel kísért mesejáték nagy sikert aratott.
A gyerekek kézműveskedtek is Julika nénivel és Nelli nénivel a színpad melletti
sátorban. A felnőttek számára a Veres 1
Színház biztosított felhőtlen szórakozást.
A Bolba Tamás – Szente Vajk – Galambos
Attila: Csoportterápia című művét láthatta, hallhatta a közönség. Fülbemászó dallamok és sziporkázóan szellemes szövegek
a „mjuzikelkámedi” felhőtlen, kacagtató,
fényesen csillogó világába repítettek bennünket, ami ez esetben nem más volt, mint
a Piróth Gyula Művelődési Ház II/6-os terme egy esős csütörtök délutánon. Vígjátékot láthattunk a lélekről, esendőségről,
vágyakozásról, útkeresésről… Azaz rólunk.
Az előadást Tasnádi Csaba rendezte. Szereplők: Molnár Gyöngyi, Pál Tamás, Balázs
Andrea, Balogh Gábor, Nagy Balázs és Zorgel Enikő.

Magyar Állami Népi Együttes Megidézett Kárpátalja című előadása
mezőföldi táncokat láthattunk. A Bokréta Gyermek Néptáncegyüttes szólistái
cigándi és alsóberecki táncot is bemutattak, mellyel a Pest megyei Karély Fesztivál 1. és 2. díját érdemelték ki.
A ráckevei Rőzse Néptáncegyüttes előadásában szatmári táncokat láthattunk. A

FOTÓ: CSERNA GÁBOR

népdalcsokrot hozott gálánkra a Palócföldről, Sivák Barnabás repertoárjából. Tibi,
városunk kedvence a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatórium ének és hegedű
szakának hallgatója jelenleg. Sok sikert kívánunk tanulmányaihoz! Estünk fellépőit
a csodálatos Bara Zenekar kísérte. A hang-
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A Kis-Duna Vízi Fesztiválhoz kapcsolódóan
fotópályázatot hirdettünk meg, „Ráckeve,
a vizek városa” címmel. 24 pályázó munkái
kerültek értékelésre és bemutatásra. Varázslatos fotók készültek, melyek bizonyítják meg kell és meg is lehet találni közvetlen környezetünk csodáit. Mindenkinek
köszönjük a beküldött felvételeket.
A zsüri döntése alapján :
III. helyezés: Molnár Imre Géza (mohás csónak) és Zsivnovszki Gergely (téli kép)
II. helyezés: Kovács-Bajai Andrea (fodrozó
víz)
I. helyezés: Jakab Gergely (csónakos kép)
Bandi Noémi, Beckné Lábdi Viktória,
Boda Kitti, Bodroginé Asztalos Anita,
Böősi Tünde, Cserna Gábor, Gergő Zsófia,
Gyöngyössy Balázs, Hack Mátyás, Horváth
Andrea, Horváth Tímea, Kiss Lotti, Kovács
István András, Körmendi Virág, Körmendiné V. Andrea, Marosi Katalin, Molnárné
Hettmann Emília és Molnár János, Murányi Zita, Slezsák Tünde, Székely-Magyar
Csenge alkotásait is kiválónak találtuk.
Fesztiválunk keretén belül lehetőséget kaptunk az RSD – A marasztalt folyó című természetfilm levetítésére. Két alkalommal

ágazatvezetőjét. Köszönjük szépen, hogy lehetőséget kaptunk a film levetítésére és válaszoltak nézőink kérdéseire.
Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy
ismét Ráckevén, az Ács Károly Művelődési
Központ szabadtéri színpadán köszönthettük az alapításának 70. évfordulóját ünneplő
Magyar Állami Népi Együttest. A jubileumi évad részeként most bemutatásra került
„Megidézett Kárpátalja”, Hágókon innen és
túl című előadás a magyar színpadi néptáncművészet történetében először mutatja
be egy antológia keretében a Keleti-Kárpátokban és annak előterében, Kárpátalján
élő népek: magyarok, ukránok, ruszinok, románok, cigányok, zsidók, sokszínű és gazdag
tradicionális kultúráját. Felmutatva mindazt, ami e népek hagyományaiban közös és
mindazt, ami nemzeti sajátosság. A nagy
múltú együttes ez alkalommal is felemelő és
feledhetetlen élményt nyújtott. Az Idéző szerepében: Kosina Mónikát hallhattuk. Szólót
énekelt: Pál Eszter és Szoboszlai Balázs. Vendégként közreműködött: Okos Gergely, Pál
Lajos. Rendező: Mihályi Gábor.
Idén első alkalommal hirdettünk SUP felvonulást a Dunán. A 2,2 km-es távot 17 fő
teljesítette, átlagosan 50 perc alatt Fodor

Szarka Tamás és zenekara Kézfogás című ünnepi koncertje
tekinthették meg az érdeklődők az RSD-nek
hívott Ráckevei-Soroksári-Duna ág és környékén készült filmet, amely Budapestről indulva húzódik végig a Csepel-sziget keleti
oldalán. Szendőfi Balázs legújabb alkotásának köszönhetően rácsodálkozhattunk,
hogy a folyószabályozáshoz alkalmazkodva mennyire gazdag élővilág alakult itt ki,
a képsorokat látva pedig el se hittük, hogy
mindez itt van, pár méterre tőlünk. Körünkben üdvözölhettük a film alkotóját Szendőfi
Balázs rendezőt és Pfeifer Rikárdot a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség halőrzési

FOTÓ: CSERNA GÁBOR

Ferenc útmutatásával. Köszönjük részvételüket! Mindenki örömére sor kerülhetett a
Lampionos Csónakfelvonulásra is a Dunán.
A 22 szebbnél szebb alkotásból tízet emelt
ki a zsüri. Köszönjük minden közreműködő
munkáját! A zsűri értékelése alapján a legszebbek: 10. LACHÁZI SÁRKÁNY, 9. RÁCCÁFOLUNK, 8. SOSE HALUNK MEG, 7. HAJÓS
ANYÓS, 6. TRABANT, 5. KEREKZÁTONY
KALÓZA, 4. SANGHAJI VIZI PIAC, 3. VÖRÖS
SÁRKÁNY, 2. HA 2021, 1. MARCI
Köszönjük a Lampionos fesztivál támogatóinak segítségét!
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A rendezvény támogatói: Erdős Pincészet,
Cadran Pizzéria Pub, Romantika Cukrászda,
Gőcze termékek, Korax Lovasklub, AquaLand
– Ráckeve
A felvonulás résztvevői és a nagyszámú közönség is jól szórakozott a Catsby Zenekar
koncertjén. A 2016-ban alakult zenekar az
1920-as évek elegáns, életigenlő swing muzsika stílusjegyeit ötvözi korunk kedvelt
műfajaival. Vérpezsdítő hangulatot teremtettek a Duna-parton.
Az Államalapítás és Szent István király ünnepén a Szent István térre vártuk a város
ünneplőit. Szent István királyt ünnepeljük,
rá emlékezünk, hogy példájából időszerű
tanúságot vonjunk le magunk számára.
Ünnepségünk elején a Monarchia Trió és
Tóth János operaénekes közreműködésével
énekeltük el a Himnuszt. Majd Vereckei Zoltán polgármester köszöntője után Dr. Sárdi
Péter államtitkár úr osztotta meg ünnepi
gondolatait. Ezt követően a Monarchia Trió
és Tóth János Liszt díjas operaénekes közös
ünnepi műsorát hallgathatta meg ünneplő közönségünk. Zongorán közreműködött:
Asztalos Rita, cselló: Négyessy Katalin, hegedű: Schuster Andrea. Szabó Gertrúd intézményvezető tolmácsolásában Gősi Vali:
Áldott kenyerünk című verse hangzott el,
miután Kótai Róbert plébános, püspöki biztos és Kálmán Béla református lelkipásztor
szentelte és áldotta meg az új kenyeret. Ünnepségünket a Szózat eléneklésével zártuk.
Este szabadtéri színpadunkon köszönthettük Szarka Tamás szlovákiai magyar Kossuth- és Magyar Örökség díjas zenészt, zeneszerzőt és zenekarát. Ünnepi koncertjük
címe: „Kézfogás” volt. A Kézfogás 2020 című
koncert-sorozatát a 100 éve aláírt trianoni
békeszerződés emlékére hozta létre, mely
10 éve a magyar nemzet összetartozásának
ünnepe is. A hazájuktól elszakított magyarokat az összetartozásba vetett hit tartja
össze és ez egyben megmaradásuk záloga
is. Szarka Tamás ikonikus dalait hallgathattuk meg és énekelhettük együtt a zenekarral, méltó és felemelő befejezéseként
az ünnepnek és a Kis-Duna Vízi Fesztivál
programsorozatának.
Magam és munkatársaim nevében köszönöm kedves közönségünk egész heti
megtisztelő figyelmét! Minden közreműködőnek és segítőnek köszönöm áldozatos
munkáját!
A Kis-Duna Vízi Fesztivál az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítségével valósulhatott meg. Köszönjük szépen!
Szabó Gertrúd igazgató
Ács Károly Művelődési Központ
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Államalapító királyunk ünnepe augusztus 20.
Szent István és az új kenyér napja
Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap, Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam
ezeréves folytonosságának emléknapja.
Uralkodása idején István még augusztus 15ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, akkorra hívta össze Fehérvárra a királyi
tanácsot és tartott törvénynapot.
Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038ban ő maga is ezen a napon halt meg.
Az ünnep dátumát Szent László király tette át
augusztus 20-ára, mert 1083-ban VII. Gergely
pápa hozzájárulásával ezen a napon emeltették oltárra István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami szentté avatásával
volt egyenértékű. Szent István király ünnepének megtartásáról már az 1222. évi Aranybulla első pontja is rendelkezett.
XIV. Kelemen pápa 1771-ben csökkentette
az egyházi ünnepek számát, és a Szent István-nap megülése is kimaradt a sorból. Mária
Terézia szinte ugyanekkor a pápa hozzájárulásával elrendelte, hogy a szent király ünnepe, augusztus 20. Magyarországon nemzeti
ünnep legyen, és a naptárakba is vegyék bele.
Az 1848-49-es szabadságharc leverése után
hosszú ideig nem tarthatták meg az ünnepet,
mert Szent István a független magyar állam
jelképe volt. Amikor 1860-ban ismét megünnepelhették a napot, az valóságos nemzeti
tüntetéssé vált. Az 1867. évi kiegyezés után az
ünnep visszanyerte régi fényét. A két világháború között az ünnep kiegészült a Szent István-i, azaz a Trianon előtti Magyarország viszszaállítására való folyamatos emlékezéssel.
A kommunista rendszer az ünnep vallási
és nemzeti tartalmát nem vállalta, de teljes
megszüntetését sem látta célszerűnek, inkább tartalmilag változtatott rajta, először az
új kenyér ünnepének nevezték el, majd 1949
és 1989 között augusztus 20-át az alkotmány
napjaként ünnepelték.
Az 1990-es első szabad választások után megalakult Országgyűlés 1991. március 5-én Szent
István napját nyilvánította a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepévé. A 2012.
január 1-jén hatályba lépett alaptörvény is
nemzeti ünnepként, Magyarország hivatalos
állami ünnepeként rögzíti augusztus 20-át.
Ráckevén az idén is a Kis-Duna Vízifesztivál
utolsó napjára, péntekre esett – valóban méltó
lezárásaként a hét rendezvényeinek – államalapításunk ünnepe, amelyet, ahogy 2000 óta

minden évben Szent István szobrunk előtt a
szent király nevét viselő téren tartottunk.
Szabó Gertrúd, az Ács Károly Művelődési
Központ igazgatónője köszöntötte a jelenlévőket, majd Vereckei Zoltán Ráckeve Város
polgármestere fogalmazta meg gondolatait
a történelmem viharában folyton felmerülő
régi és új értékek konfliktusáról:

Az augusztus 20-i városi ünnep résztvevői
„Augusztus 20-a legjelesebb ünnepünk. Két másik
nemzeti ünnepünk, 1848. március 15-e és 1956.
október 23-a mellett az a nap, amelyet 1991-ben
állami ünneppé nyilvánított a rendszerváltozás
első szabad parlamentje. Ezzel államalapító királyunk tettére emlékeztek, aki az apja, Géza fejedelem által megkezdett utat teljesítette ki. Tettük
nyomán vált lehetővé, hogy a magyar nép napjainkig fennmaradjon a Kárpát-medencében. Mint
tudjuk, a folyamat korántsem volt békés: Géza,
majd még inkább István erőszakkal, külföldi hittérítőket és katonákat is felhasználva terjesztette
a nyugati kereszténységet, törte le nemzettársai
ellenállását, s alakította ki a nyugat-európai
mintájú feudális államberendezkedést Magyarországon. Géza és István cselekedeteiben dinasztikus érdekek is szerepet játszottak, amelyben a
feudális örökösödési jogszokás, a primogenitúra
elve ütközött a nomád szeniorátussal, azaz, hogy
a gyermek vagy a legidősebb rokon lépjen az elhunyt helyébe. A két értékrend szemben állása
még sokáig tartott: 1092-ben Szent László királyunk kényszerült törvényt hozni a pogány eszmék ellenében, majd a 12. század másodi felében
élt bizánci történetíró, Jóannész Kinnamosz pedig
III. István király és nagybátyjai, az ellenkirályokként uralkodó II. László és IV. István küzdelméről
írta, hogy a magyar trónutódlást a legidősebb
báty uralma jellemzi.

Mindez jól tükrözi: az értékek harca végigkíséri
a történelmet, s minden változtatás konfliktussal
jár. Mindig vannak, lesznek, akik a régi értékek
mentén szeretnének élni, és vannak, akik az új
dolgokra fogékonyabbak. De ne felejtsük: a régi
értékek is valamikor újnak számítottak, s akkor
ugyanúgy ellenkezést váltottak ki. Régebben ezeket az ügyeket tűzzel-vassal döntötték el, s holtes-

FOTÓ: JÁKI RÉKA
tek maradtak hátra, ma – szerencsére – a világ
szerencsésebbik felén békés úton, parlamenti keretek között próbáljuk megoldani az értékvitákat.
Tisztelt ünneplők! A világ folyton változik, s
nem mindig könnyű eldönteni, merre menjünk
tovább. Géza és István is – történelmi léptékkel
mérve – egyik napról a másikra fordult szembe a
megszokásokkal, s az idő mégis őket igazolta.
Példájuk nyomán kívánom mindannyiunknak,
hogy az elénk táruló lehetőségek közül mindig a
lehető legjobb utat tudjuk kiválasztani.”
Ezután az ünnepi szónok Dr. Sárdi Péter államtitkár, az Országgyűlés Külügyi Hivatalának vezetője tartotta meg felemelő és magasztos beszédét. (A teljes beszédet a következő
oldalon olvashatják. – a szerk.)
A Monarchia Trió Zenekar (zongora: Asztalos
Rita, hegedű: Schuster Andrea, csello: Négyessy
Katalin) és Tóth János Liszt Ferenc díjas operaénekes egy csodálatos műsorral ajándékozták
meg a megjelent vendégeket és érdeklődőket,
majd Ráckeve egyházi méltóságai, Kálmán Béla
református lelkipásztor és Kótai Róbert római
katolikus püspöki biztos megszentelték és megáldották az új kenyeret, amely idén is a Ráckevei
Hajómalomban a testvérvárosok búzáiból őrölt
közös lisztből készült.
Szöveg, fotók: Jáki Réka
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Szent István öröksége
Dr. Sárdi Péter államtitkár ünnepi beszéde
Tisztelt Polgármester Úr! Nagytiszteletű úr,
Tisztelt Püspöki megbízott úr!
Tisztelt Ráckevei polgárok! Kedves Vendégeink!
Nekünk, magyaroknak számos ünnepünk és
emléknapunk van. Ünnepeljük történelmünk
dicső pillanatait, amikor is nemzetünk szabadságvágya harcokban kísérelte meg önálló
államiságunk megteremtését. Ilyen március 15.
és október 23. Történelmünk nehéz, keserves
pillanataira is emlékezünk, hiszen emléknapja van az aradi vértanúk halálának, az 1956-os
szabadságharc leverésének, a holokausztnak,
a kommunizmus áldozatainak, a felvidéki magyarság kitelepítésének és a magyarországi németek elűzésének is. Ezek sorában különleges
helyet foglal el június 4., amely a fájdalmas trianoni diktátum okozta szétszakítottság okán a
nemzeti összetartozás parancsát idézi emlékezetünkbe. Létezik ezek mellett pozitív üzenetként a magyar-lengyel és magyar-bolgár történelmi barátság emléknapja is.

Dr. Sárdi Péter államtitkár

FOTÓ: JÁKI RÉKA

Vajon miért ünnepelhetünk, emlékezhetünk
nemzetünk e felemelő és egyben tragikus
eseményeire? Nos, kedves ráckevei polgárok
azért, mert nemzeti megmaradásunk alapját,
gyökerét Szent István királyunk teremtette
meg, az ő évezredes érdeme, hogy nemzetként létezünk, ezt ünnepeljük évről évre. Miközben a történelem viharában, olyan népek

Az új kenyeret kínálgatják a ráckevei néptáncosok
tűntek el, mint az avarok vagy a hunok, a magyar nép megmaradt és nemzetként államot
épített. A mai államszerkezet alapját, a megye-rendszert is Szent Istvánnak köszönhetjük. Úgy is fogalmazhatok, hogy augusztus
20. a magyarság számára az ünnepek ünnepe,
az együvé tartozás ünnepe.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mit jelenthet mindennapjainkban Szent
István öröksége, mi az, amit itt Ráckevén látunk, tapasztalunk és gyakorlunk ennek az
örökségnek alapján? Éljük mindennapjainkat, küzdünk, gyermekeket nevelünk, gyarapítjuk családunkat, tesszük dolgunkat.
Természetes és nyugodt közegben élünk és
dolgozunk, emiatt legfeljebb csak ritkán jut
eszünkbe, hogy mind ehhez csakúgy, mint
fennmaradásunkhoz a lehetőséget Szent
István teremtette meg számunkra.
Ahhoz, hogy a későbbiekben is tudjunk
ünnepelni és emlékezni, vigyáznunk kell
a már megteremtett tárgyi és iránymutató
szellemi értékeinkre, itt Ráckevén is. Azokat tehát óvni és nagy gondossággal őrizni
kell. Erre biztatok minden felelősséget érző
és Ráckevét szerető polgárt!
Itt a Csepel-szigeten, Ráckevén, történelmi
helyen élünk, ahol mind a mai napig része
iéletünknek a szentistváni gondolatok a befogadásról, hiszen magyarok, szerbek, németek
élnek békében, együtt jelentik múltunkat, jelenünket és jövőnket. Szentistváni hagyatékkal függ össze egy olyan történelemkönyv is,
amely népeken, vallásokon, generációkon átívelve tanítja a társadalom együttélését és egyben a családi értékeken alapuló társadalom

FOTÓ: JÁKI RÉKA

fontosságát. E történelemkönyv nem más,
mint a Biblia. Amikor a Bibliát említem, nem
a vallási kánonra, hanem a mindennapjainkat
meghatározó normákra gondolok. Mindenki,
legyen bár vallásos vagy ateista, aki európaiként, magyarként a hagyományok szerint él,
ezen értékek szerint építi családját és alakítja
mindennapi életét. Ezért nevezhetjük ezt keresztény örökségnek.
A hagyomány összetartó erejét láthatjuk Ráckevén, ahol az önkormányzat által elindított
nemzetiségi kulturális és gasztronómiai fesztivál és a Kis-Duna Fesztivál építve a korábbi
hagyományokra, de mégis újat teremtve, erősítették a helyi együvé tartozás eszméjét.
Széchenyi István szerint azokból a kövekből, amelyek utunkba gördülnek, egy kis
ügyességgel lépcsőt építhetünk. E szimbolikus lépcsők megteremtésén fáradoztak
és fáradoznak Ráckeve korábbi és jelenlegi
önkormányzatai. Remélhetőleg a mostani képviselő-testületnek sikerül a ráckevei
kastély és városközpont felújítást, a város
egyéb fejlesztési elgondolásait és a sportot
támogató beruházásokat megvalósítani.
Fontos, hogy az építő, a város minden polgárának javát szolgáló elképzeléseket támogassák,
hiszen ez nem csak számunkra, hanem gyermekeink és unokáink részére is a jövőt jelenti
Végül engedjék meg, hogy Széchenyi István
egy másik gondolatát idézzem: „Tiszteld a
múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Sárdi Péter
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Véget értek az idei PEK-ek
Július 30-án és augusztus 13-án ismét a Péntek
Esti Korzótól volt hangos a Kis-Duna part a
Szegedi Kis István sétányon. Azonban ne siessünk, menjünk szépen sorba.
2021. június 30-án Bednai Natália, az ismert
rendező, Bednai Nándor leányának gyermekszínháza szórakoztatta az emberpalántákat.
Az előadás során ismert gyermekdalok hangzottak el, a kicsik nagy örömére, akik nagy lelkesedéssel hallgatták az előadók által énekelt
számokat.
A gyermekeknek szóló műsort követően Kósa
Dénes üdvözlő szavai után Liptai Melitta
énekhangját csodálhatta meg a közönség, akit
gitáron Polyák András kísért. Nagy elismerés
követte az ismert jazz számokat előadó kettős
fellépését. Jazz-műsort követően a makádi
Csiribiri mazsorett csoport táncosai vették
birtokukba a világot jelentő deszkákat. Ismert
dallamokra különféle szerekkel ejtették ámulatba – nemcsak a férfi nézőket. Ezt követően Ujj Viktor és két társa sokunk által ismert
retro számok előadásával ragadtatta tapsra az
nézőt. Utána Ott József és Kósa Dénes adtak
elő ismert dalokat, a tőlük megszokott magas
színvonalon. Következett az est fénypontja, a
televízióból is jól ismert Aradi Tibor és Var-

ga Ferenc József páros előadása, akik talán
napjaink legfényesebben ragyogó csillagai a
humor égboltjának. A közönség igen sokszor
tapssal fejezte ki elismerését a szellemesnél
szellemesebb kifejezések hallatán.
Méltó befejezése volt a PEK aznapi programjának…
2021. augusztus 13-án elsőnek Jack Spenót interaktív gyermekműsora került színre. Az egyre
bővülő gyermeklétszám közül mind többen és
többen váltak aktív szereplőivé a programnak,
melynek keretében a kicsik először matrózavatáson vehettek részt, majd patkánykergetés
és ágyúzás következett. A gyerekek minden
bizonnyal szomorúak voltak, amikor a kötött
idő a játék végét jelezte. A színvonalas bevezető műsort követően a kiskunlacházi Blues
Mania Band együttes következett, akik blues
zenét szolgáltattak, ismert számuk a Zakatol
a vonat volt… Elismerést kiváltó taps közepette vonultak le a színpadról. Ezt követően
városunk Incidens zenekarának műsorától
volt hangos a környék. Sok ismert szám közül
nagy taps kísérte a Repül a bálna című számot.
Mikor a bálna földet ért, a szigetszentmiklósi
Csillag Musical Társulat ismert számokkal
teletűzdelt műsora következett. Erdélyi Csil-

la előadásában sok ismert dallam csendült
fel azokból a számokból, amelyeket egykoron
Máté Péter, Kovács Kati, Koncz Zsuzsa és a többiek tolmácsoltak. Sikeres egy órát élvezhetett
a közönség… Az est fénypontja előtt a BassBeton Rock Band következett, akik a szomszédos Kiskunlacházáról tisztelték meg a PEK-et.
Sok saját szerzeményt adtak elő, ismert együttes, olyannyira, hogy lemezüket műsoruk alatt
meg lehetett vásárolni. Ezt követően Gergelyfy Zsófia, az est háziasszonya, aki Kósa Dénest
helyettesítette, elköszönt a közönségből, bízva
abban, hogy jól szórakoztak.
Már az esti égbolt borította sötétségbe a tájat,
amikor kicsit késve megkezdődött az Irigy Hónaljmirigy műsora. Többször nagy hahotázás
kísérte produkciójukat a PEK történetének rekordszámú nézői részéről. Több, mint három
évtizede szórakoztatják a nagyérdeműt, és
ahogy a tapsokból érezni lehetett, nem kevés
sikerrel… A nézők kívánságára – „vissza, vissza”
– még adtak egy ráadásszámot, majd elsötétült
a színpad, hogy jövőre – remélhetőleg – ismét
benépesüljön és felragyogjanak fényei.
Bízunk benne…
Kósa Antal
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Nyári receptek
Ételek nyúlhúsból – Gurulós fánk Meseországból
A nyúlhúst kicsit mellőzik az ételek sorában, pedig sok finomság készül belőle! Most a házinyúlra gondoltam. Húsa
egészséges, fehérjében gazdag, koleszterintartalma, nátrium tartalma alacsony,
ideális a magas vérnyomásos betegeknek.
Vitamint, vasat is tartalmaz. Mindenkinek ajánlott.
Sokféleképpen készíthető, a hagyományos
étrendet kedvelőknek is lehet variálni. Most
ezekkel a receptekkel szeretném megkedveltetni ezt a húsfélét.

Zöldséges, rakott nyúl
agyagedényben

A húst csíkokra vágom, só, bors, olaj, kevés
citromlé keverékébe megforgatom, a hütőben pihentetem.
A lisztet, sört, tojást összedolgozom. Mártáshoz a kefirt, tejfölt, majonézt keverem,
sózom, borsozom, 2 gerezd fokhagymát,
kaprot hozzáadom, ízesítem.
Sütéskor forró olajban sütöm ki a lisztbe
forgatott, majd sörtésztába mártott húscsíkokat. Óvatosan, amikor megforgatom, kicsit leveszem a hőt. Papírtörlőre
szedem.
Vegyes zöldsalátával fogyasztjuk a kisült
husit, leöntjük a finom mártással.

Sült nyúl levelestésztában

Hozzávalók: 4-5 db nyúlcomb filézve, 2-3
szelet füstölt szalonna csíkozva, 3-4 db
krumpli, 1 hagyma szelve, 1 zacskó vegyes
zöldségkeverék (mirelit), 15 dkg reszelt füstölt sajt, 1 paprika karikázva, 1 paradicsom
szelve. 1 tejföl + 1 főzőtejszín, 4-5 szelet főtt,
füstölt tarja.

Hozzávalók: kb. 80 dkg-nyi csont nélküli nyúlhús, 15 dkg füstölt szalonna, 1
hagyma, 1 paprika, 1 paradicsom, só, bors,
rózsabors, oregánó, metélőhagyma, chilidara, 1 levelestészta (nyújtott), 3-4 barna gomba szelve, 2 tojás, 1 zacskó füstölt
sajtszeletek.

A filézett nyúlcombot nagyobb darabra
vágom, fűszerezem. Kevés olajon mindkét oldalát kérgesítem, félreteszem. A
mirelit zöldséget csak 2-3 percet főzöm,
leszűröm. Az agyagedényt előírás szerint
áztatom.
Összerakom: az edény aljára szalonnát
szórok, erre a karikára vágott krumplit,
rá a hús felét, paprikát, paradicsomot,
hagymát és a tarja felét teszem. Leöntöm a tejföl-tejszín keverék egy részével,
kevés reszelt sajttal, majd újra krumpli,
hús, paprika, paradicsom, tarja, maradék krumpli, majd leöntöm tejfölös keverékkel, tetejére maradék szalonna kerül. Lefedem, sütőben sütöm 180 fokon.
Amikor gondolom, hogy puhul a hús
(megszurkálom), akkor teszem rá a maradék sajtot és az egészet pirosra sütöm.
Nagyon finom!

A csontnélküli húst nagyobb darabra vágom, sózom, borsozom, puhára megsütöm. Ha kihűlt, ledarálom a szalonnával,
hagymával, majd hozzáadom a kockázott
paprikát és héja nélküli kockázott paradicsomot, fűszereket, tojást és a vékonyra
szelt barna gombát. Ha száraznak tűnik,
a sült szaftjából adok hozzá, hengert formázok. A kiterített levelestésztára teszem
a sajtszeleteket, erre a húshengert, felgöngyölöm, két oldalát is elzárom, a fölösleges
tésztát levágom.
Ezekből kis mintákat, csillagokat formázok
és a tetejére teszem, tojással megkenem,
színes vegyes magvakkal megszórom. Sütőben 180 fokon megsütöm.
Hagyom kicsit hűlni, hogy vágni lehessen.
Ehhez a finomsághoz a mandarinos, fetás édesköménysalátát tálalok. Különleges
ízélmény!
Ezeket az ételeket csirkemellel, csirkecombbal vagy épp lapockával is készítettem, a levelestésztást még vaddal is.
Sok-sok kipróbált receptem van még nyúlból.

Nyúl Orly módon kapros,
fokhagymás mártással
Hozzávalók: filézett nyúlhús, só, bors, olaj,
kevés citromlé, panírhoz: kb. 25-30 dkg
liszt, 3 dl sör, 3 tojás, liszt a forgatáshoz, 1
kefir + 1 tejföl, kanálnyi majonéz, reszelt
fokhagyma, kapor összevágva.

Jó étvágyat kívánok! Vigyázzunk magunkra,
egymásra!
Fejérdy Győzőné/MARI

Meseországban jártam
Július utolsó péntekén Meseországban
jártam. Az egyhetes tábornak a Ráckevei
Népművészeti Ház adott helyet. A Vándorgalamb Mesetábor szervezői Szabó
Ibolya-mesemondó és gyógypedagógiai
asszisztens, Bozóki Zoltánné Eszter – a Ráckevei Szivárvány Óvoda óvodapedagógusa és az „Így tedd rá” foglalkozásvezetője
és lánya Ágnes, meghívtak engem is ebbe
a szép országba. Ibolya, aki vándorgalamb képében az Olt mellől elrepült ide a
ráckevei Duna mellé, nem felejti el, hogy
honnan jött. Életfilozófiája, hogy a „hagyományt nem ápolni kell, hanem meg kell élni”.
És ennek terjesztését szívügyének tartja.
Sokat dolgozik, hogy a népszokásokat tovább adja, megismertesse a gyerekekkel.
Énekel, mesél, táncol, társaságában nem
lehet unatkozni. A mesetáborban egy hetet barangoltak a gyermekek. Engem azért
hívtak meg az utolsó napon, hogy süssünk
a gyermekekkel együtt egy régimódi süteményt, és közben énekeljünk, tanuljunk
olyan népdalt, amelyet ők még nem ismernek. A nagy melegre való tekintettel, valamint a hely szűke miatt az udvaron csaptuk fel a lacikonyhát és a guruló fánkra
esett a választásom. Igaz, a fánk nem egy
nyári sütemény, de a hagyományt tisztelve
ezt gondoltam a legpraktikusabbnak abban a helyzetben. Hát elmondhatom, hogy
hihetetlen kis csapatom volt. Gyúrtak, sirítettek, vagdostak, hempergettek, úgy szaladgáltak körülöttem, mint a kisegerek. És
közben fújtuk a nótát:
Jenőfalván végigmenni nem lehet
Mer a lányok selyem szoknyát viselnek.
Selyem a szoknyája, ring a derekán
Barna legén kopogtat az ablakán.
Barna legén ne kopogtass jere be!
Ölelésre vár a karom ide be
Jere be, jere be te barna babám
Nem haragszik terád az édesanyám
Azt a gyűrűt, amit adtam add vissza!
Mert mi köztünk a szerelem nem tiszta.
Nem adom, nem adom, hogy adnám vissza?
nem volt arany, mind megette a rozsda.
Én hihetetlen jól éreztem magam. Elfelejtettük a 35 fokos meleget, azt hogy fáj a lábam,

Sütő-főző sarok
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A mesetábor résztvevői
hogy csöpög rólunk az izzadság. Éppenhogy
elkészültünk, amikor érkeztek a szülők. A
gyermekek szép műsort mutattak be, táncoltak, énekeltek, együtt Eszterrel, Ágnessel, és
Ibolyával. Vidámság, öröm költözött szüleik
szívébe is. Csillogó szemmel, lisztes orrocskával mesélték szüleiknek az élményeket:
hogy ők sütötték a fánkot, ami azért gurulós,
mert megfordul a forró olajban, és persze
azért is, mert csak úgy gurul le a torkunkon.

FOTÓ: SZÁSZ VERONIKA
Én biztosan nem fogom elfelejteni ezt a csoda élményt, gyermek voltam újra néhány óra
erejéig. Remélem Ők sem! Köszönet érte!!!

Gurulós fánk
Elkészítése: 20 dkg sima és 20 dkg rétes
lisztet átszitálok egy tálba. Közepébe mélyedést csinálok, és belemorzsolok 2 dkg
élesztőt, melyre szórok egy kis cukrot, és
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ráöntök 1 dl langyos tejet. Hagyom hogy
az élesztő felhabosodjon. Addig elkeverek
egy csészében 3 kk cukrot 2 dl tejjel, hozzáadok fél dl szódavizet, 2 tojásnak a sárgáját,
pici sót, és 4 kk olvasztott vajat. Reszelek
bele citromhéjat. Mindezt jól elkeverem,
és ráöntöm az élesztős lisztre. Kézzel jól
kidagasztom. Ha kell még liszt, teszek, ha
kemény, tejet adok hozzá, ez a liszttől függ.
Mindenesetre egy szép tésztát kell kapjak,
amit ha kiteszek a deszkára ki tudom nyújtani akár kézzel is, és kis pohárral ki tudom
vagdosni. Nem kell vékonyra nyújtani, közben lisztezni kell a poharat. Egy lábosban
olajat hevítek, de nem túl forróra, és ebbe
teszem a kis fánkokat. Ha ügyes voltam, saját magától megfordulnak a forró zsiradékban. Nem kell kelniük, annyi kelés éppen
elég, míg felforrósodik a zsiradék. Papír törlőre szedem, fahéjas cukorba, diós cukorba,
vaníliás, valamint kókuszos cukorba forgatom. Mi a gyerekekkel kb. 250 db kis fánkot
sütöttünk, el is fogyott.
Szász Veronika

„Tőtött-lucskos káposzta” Bede Robival
Néhány héttel ezelőtt részt vettem egy „Mit
eszik az ország?” szavazáson. Nagyon sok féle
étel volt felsorolva, melyre szavazni kellett,
és ha a kedvenc nem volt a sorban le kellett írni a receptjét. Mivel az én kedvencem,
a „Tőtött – lucskos káposzta” nem szerepelt a
felsorolásban, így hát megírtam. Meg is feledkeztem az egészről, mígnem egyszer telefonon értesítettek, hogy a receptem – két
másikkal együtt – bekerült a nyertes receptek közé, és meg kell főzni Bede Róbert séffel
Budapesten a Gasztro-Akakdémián. Így hát
elmentem Pestre, Bede Robival főzni. Nagyon jó hangulatú főzés kerekedett, két másik társammal együtt. Róbert egy közvetlen,
vagány, jó humorú fiatalember, úgy elszállt a
délelőtt, hogy észre sem vettük.
És tudják mit eszik az ország?
1. Húsleves
2. Bableves
3. Rántott hús
Ezek lettek az elsők, a szavazatok alapján. Most
folyik a 2. forduló, keresik a legjobb grill ételeket. Kíváncsian várom, mit grillez az ország?
És, mivel nagy volt az érdeklődés a töltöttlucskos káposztám iránt, megosztom itt,
akit érdekel főzze is meg, ne csak olvassa a
receptet. Egyik főző fórumon vita volt afölött
hogy van-e ilyen étel? Egyesek szerint vagy
csak töltött van, vagy csak lucskos. No hát, és

most elmondom, és le is írom, hogy biza van.
Itt a receptúra!

„Tőtött – lucskos káposzta”
Veszek egy szép fej friss káposztát, és egy nagyobb lábosban forró vízben meggerbelem,
azaz aprádonként leszedem a leveleit. A vízbe
előtte teszek egy löttyintés ecetet, és egy ágacska csombort. Mielőtt a káposztát beletenném,
kifúrom a torzsáját. mert így könnyebb a lapikat
leszedni. Ahogy puhulnak a levelek, egy villával
szedegetem le. Ezt azért kell, hogy a leveleket
lehessen megtölteni, és engedelmeskedjenek,
mert ha ezt nem csináljuk meg, töltésnél kínlódhatunk a lapikkal. Amíg ezt csinálgatom,
elkészítem a tölteléket. Egy jó nagy fej vörös
hagymát zsiradékon megfonnyasztok, adok
hozzá egy marék rizst, gerslit, vagy nagy szemű
kukorica kását. Azt, ami van a háznál, de csak
egy félét, tehát vagy ezt, vagy azt. Ezzel hagyom
egy kicsit, szórok rá egy kanálka piros paprikát,
és teszem is hozzá a darált húshoz, kb. fél kiló
dagadó vagy lapocka darálmányához. Sózom,
borsozom, jól összedolgozom, ha keménynek
látom, öntök hozzá kevés meleg vizet. Így lesz
puha a töltelék. Ezeket töltöm be a káposzta
lapikba. A levelek ha nagyok, felszabdalom
kedvemre, ne legyenek nagy töltelékek, hanem
kis, elegánsak. Egy lábost vagy fazekat kikenek

zsírral, az aljába teszek laskára vágott káposztát, egy ág csomborral, és egy ág kaporral díszítem. Erre sorakoztatom körbe a töltelékeket. A
közepére teszek egy kis füstölt valamit, kolbász,
sonkadarab, szalonna, ami van a háznál. Kicsit
körbe sózom. Mindezt addig ismétlem, míg van
anyagom. Közben nem felejtem el a csombort
és a kaprot, hiszen ez a lényege ennek az ételnek. Ha van apró káposztán, teszek azt is a tetejére. Leborítom egy nagy káposzta lapival. Felöntöm vízzel, annyira, hogy majdnem teljesen
fedje. Vigyázat , ne legyen az edény nagyon tele,
mert ha kezd főni, terjeszkedik. Szép csendesen
főzöm legalább két órát. Vége felé meglocsolom
kevés paradicsomlével, melybe elkevertem egy
kis cukrot. Ha szeretjük a rántást, lehet egy kis
paradicsomos rántást is készíteni. Persze előtte
a nagy, fedő lapit leveszem. Vigyázat, ezt az ételt
nem szabad kevergetni, csak megrázogatni a
fazekat!
Tálalása: Egy tálra kiszedem az apró káposztát, megágyazok a töltelékeknek. Óvatosan
szedem ki a töltelékeket, körbe rakom a tálon,
majd a közepére szedem a füstölt húsokat. Merek rá a léből is, meglocsolom tejfellel, csípős
paprikával, és friss kenyérrel adom fel.
Jó étvágyat a finom nyári ételhez!
Szász Veronika
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Szolgáltatás

Mit? Hol? Hogyan?
Városi kommunikációs útmutató

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

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

Tel: 06-24-523-350, e-mail:
szajp.zsuzsanna@rackeve.hu
Ügyfajták: Ipari és kereskedelmi
ügyek, hirdetményezés, lakcím
nyilvántartás, panasz-ügyek.
Anyakönyv, hagyaték ügyek
Balogh Katalin
Tel.: 06-24-523-335, e-mail:
balogh.katalin@rackeve.hu
Ügyfajták: házasságkötés, anyakönyvezés, birtokvédelem
Turcsán Ágnes
Tel: 06-24-523-337, e-mail:
turcsan.agnes@rackeve.hu
Ügyfajták: hagyatéki.
Adózási ügyek
Takács-Orbán-Éva, Reinholcz
Tímea, Kovácsné Schmidt Brigitta, Reich Mónika
Tel.: 06-24-523-338/341/339,
email: adocsoport@rackeve.hu
Ügyfajták: iparűzési adó, gépjármű adó, adó- és értékbizonyítvány,
talajterhelési díj, idegenforgalmi
adó, idegen bevételek behajtása.
Műszaki kivitelezések, projektek
Vágó Csaba
Tel: 06-24-523-343, e-mail:
vago.csaba@rackeve.hu
Ügyfajták: önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok (beruházás, felújítás, útfenntartás, csapadékvíz-elvezetés).
Vízjogi, növényvédelmi kérdések
Baloghné Kovács Mariann
Tel: 06-24-523-344, e-mail:
kovacs.mariann@rackeve.hu
Ügyfajták: kutak engedélyezési eljárása, köztisztasági ügyek,
növényvédelmi ügyek.
Telekalakítási, házszám ügyintézés
Viskiné Ács Erzsébet
Tel: 06-24-523-344, e-mail:
viskine.erzsebet@rackeve.hu
Ügyfajták: méhészet bejelentése, házszámigazolás, telekalakítási szakhatósági ügyek.

Építészeti ügyek
Karaba Tamás főépítész
Tel.: +3630-848-2354, e-mail:
foepitesz@rackeve.hu
Ügyfajták: városkép, övezeti besorolás, remdezési terv, műemlékvédelem, beépíthetőség stb.
Környezetvédelmi ügyek
Koller Péter
Tel: 06-24-523-324, email:
koller.peter@rackeve.hu
Ügyfajták: fakivágás, hulladékgazdálkodás, felszíni vagy felszín
alatti vízvédelem útvonalengedély, útüzemeltetés, zaj- és rezgésvédelem stb.
Közterület Felügyelet
Cseh Fruzsina, Lőrincz István
Tel: 06-24-523-340, e-mail:
kozteruletfelugyelo@rackeve.hu
Ügyfajták: minden, ami a közterületeinket érinti.

Parkolás
RÁVÜSZ Kft.
Tel: 06-24-519-125
e-mail: ravusz@rackeve.hu

Ügyfajták: parkolási kedvezmények, parkolási bírságolás.

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

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

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

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

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

szükséges zsákok mennyiségét!
A zöldhulladék gyűjtésének
időpontjai:
Ráckeve: szeptember 14.
Üdülőterület: szeptember 27.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db
cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló) adnak.
Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!
Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
Cím: DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.
Telefon: 53/500-152; 53/500-153
E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
Honlap: www.dtkh.hu
DTkH

Ráckevei Újság

AJÁNDÉK VARÁZS

• Felelős kiadó: dr. Jambrik Anna jegyző
• Felelős szerkesztő: Jáki Réka
• Tördelő: Hegyi Gergely
• e-mail cím: rujsag@invitel.hu, rackeve@rackeve.hu
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ÉKSZERDOBOZOK, KERÁMIÁK, ÓRÁK, BOROS SZETTEK.
MÓKÁS FELIRATÚ MASZKOK, KÉSZLETEK, KÖTÉNYEK,
LED-ES KÉPEK, FOTÓKERETEK STB.
CÍM: 2300 RÁCKEVE SZENT ISTVÁN TÉR 7.
(A SZAKORVOSI RENDELŐVEL SZEMBEN)
FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ ÁRUVÁLASZTÉKKAL
SZERETTETEL VÁROK MINDEN
KEDVES VÁSÁRLÓT!
NYITVATARTÁS: KEDD-PÉNTEK 9.00 -17.00
SZOMBAT 9.00- 13.00
VASÁRNAP ÉS HÉTFŐN ZÁRVA

Lapzárta
A Ráckevei Újság
2021. OKTÓBERI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2021. szeptember 21., 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

KÚTFÚRÁS
110-ES CSATORNACSŐVEL! GARANCIÁVAL!
T ELEFONSZÁM : +36-30-964-0485
ALMAVÁSÁR A GYÜMÖLCSÖSBEN
Szigetbecse és Makád
közötti út mellett
GPS koordináták: 47.114115, 18.941236
szept. 18-tól okt. 10-ig
minden nap 9-16 óráig
széles fajtaválaszték őszi és téli almákból
tel.: 06-30-9005898

KÖVESSEN BENNÜNKET A VARGA ALMA FACEBOOK OLDALUNKON!
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