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Nagy siker volt a Kis-Duna Vízifesztivál
Idén 6. alkalommal került megrendezés-
re a Kis - Duna Vízi Fesztivál 2022. au-
gusztus 15-től 20-ig. Az Ács Károly Műve-

lődési Központ a szervezésekor a vidám, 
családias hangulat megteremtése mel-
lett az értékes produkciók kiválasztását, 

bemutatását tűzte ki célul. A teljes képes 
beszámolót az újság 10-11. oldalán közöljük 
Jakab Gergely fotóival.

Augusztus 20.

A cikk a 12-13. oldalon található

A cikk a 5. oldalon található

Őszi Ászok hamarosanBúzaösszeöntés
Immár hagyomány, hogy még a „vénasszo-
nyok nyarában”, szeptemberben megrendez-
zük  az Őszi Ászok Fesztivált, azaz a horgá-
szok, vadászok, borászok, halászok és egyéb 
Ászok ünnepe az elmaradhatatlan horgász- 
és főzőversennyel az Ács Károly Művelődési 
Központ szervezésében.
Az idén szeptember 17-18-án kerül sor a ren-
dezvényre. Ráckeve Város Önkormányzata és 
a szervezők szeretettel várnak minden érdek-
lődőt és kikapcsolódni vágyót!

A részleteket az 12-13. oldalon olvashatjákA teljes programot a 2. oldalon közöljük
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A KATA adójának új szabályai
Tájékoztató a változásokról

A kisadózó vállalkozók tételes adójának új 
szabályai érintik az iparűzési adófi zetést 
és adókötelezettségeket is.

Az Országgyűlés elfogadta az „új kata” 
törvényt /2022. évi XIII. törvény a kisadó-
zó vállalkozók tételes adójáról/. Fontos 
változás lesz, hogy például: csak egyéni 
vállalkozó lehet katás, valamint csak fő-
foglalkozásként lehet katázni. Az „új kata”, 
a kisadózó vállalkozók tételes adója az 
eddiginél magasabb, évi 18 millió forint 
bevételi értékhatárig kínál egyszerű és 
kedvezményes adózási módot a legkisebb 
egyéni vállalkozóknak. Az „új kata” szabá-
lyai 2022. szeptember 1-jén hatályba lép-
nek, a választásról szóló nyilatkozatokat 
legkésőbb szeptember 25-ig kell benyúj-
tani az állami adó- és vámhatósághoz. A 
törvény szerinti adóalanyiság bejelenté-
sére vonatkozóan 2022. szeptember 25-ig 
megtett nyilatkozat alapján az adóalanyi-
ság a 4. § (1) bekezdésétől eltérően 2022. 
szeptember 1-jétől jön létre.

Az „új kata”-ba jelentkezőknek - a NAV-
hoz történő bejelentés mellett - egy egy-
szeri bejelentést kell majd tenni az önkor-
mányzati adóhatóság felé is.

MIT KELL TENNEM, HA KISADÓZÓ VÁL-
LALKOZÓK TÉTELES ADÓJÁT FOGOM VÁ-
LASZTANI A NAV-NÁL?

2022. október 15-ig bejelentés az önkor-
mányzat felé:

Fontos kiemelni, hogy az önkormányzat 
felé fi zetendő helyi iparűzési adót az em-
lített kisadózó vállalkozók tételes adója 
nem váltja ki automatikusan, így arra vo-
natkozóan az adózóknak majd külön adó-
kötelezettsége/bejelentési kötelezettsége 
lesz. A tételes hipa (évi fi x. 50.000 Ft) sze-
rinti adózási mód bejelentésére – jogvesz-
tő határidővel - 2022. október 15-ig van le-
hetősége az adózónak a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 
39/B. § (9) bekezdés alapján.

Szeretnénk felhívni a fi gyelmet arra is, 
hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnál választani a kisadózó vál-
lalkozók tételes adóját, hanem amennyi-
ben a helyi iparűzési adóban az önkor-

mányzati adóhatóságnál is ilyen alapon 
kíván adózni és már az állami adóható-
ságnál is ezt az adózási formát választotta, 
úgy ezt az igényét külön be kell – elektro-
nikus úton - jelenteni – az előírt nyomtat-
ványon - az önkormányzati adóhatóság-
nak! Az iparűzési bejelentkezési, változás 
bejelentési nyomtatvány kizárólag elekt-
ronikus úton (Elektronikus Önkormány-
zati Portálról) nyújtható be, kifejezetten az 
önkormányzati adóhatósághoz.

Helyi iparűzési adófi zetés az önkor-
mányzat felé:

A Htv. 39/B. § (4) bekezdés b) pontja alap-
ján az időarányos adórészlet esedékessé-
ge: 2022. október 15-e, illetve 2023. január 
15-e lesz.

MIT KELL TENNI, HA KISADÓZÓ VÁLLAL-
KOZÓK TÉTELES ADÓJÁT NEM FOGOM 
TUDNI MAJD VÁLASZTANI A NAV-NÁL?

Akik, nem tudnak az „új kata”-ba belépni, 
nekik az idén már semmiféle adóadmi-
nisztrációt nem kell teljesíteniük, azaz be-
vallást és bejelentést sem kell tenniük az 
önkormányzati adóhatóság felé!

A KATA („régi KATA”) 2022. augusztus 
31-ével megszűnik. Ezért – a törvény ere-
jénél fogva – megszűnik a mai értelem-
ben vett „régi KATA” adózókra vonat-
kozó speciális, egyszerűsített iparűzési 
adóalap-megállapítási módszer (tételes 
iparűzési adóalap szerinti adózás).
Az önkormányzati adóhatóság a szám-
tógépes rendszerében az adózási módot 
hivatalból fogja lezárni és az időarányos 
adórészt is hivatalból fogja elszámolni 
(törölni). Ebben a tekintetben az adó-
zónak nincs külön bejelentési/bevallási 
kötelezettsége.

A Htv. 39/B. § (3) bekezdés értelmében az 
egyszerűsített iparűzési adóalap-meg-
állapítást választó KATA-alany 2022. 
szeptember 15-én esedékes második adó-
részletét hivatalból csökkenti az önkor-
mányzati adóhatóság a 2022. szeptember 
1-je és 2022. december 31-e közötti napi 
időarányos összeggel (122 nap/365 nap 2,5 
millió forint) érvényes adómértékkel.

Abban az esetben, ha az adózó önkor-
mányzati adókedvezményt, adócsökken-
tést kíván igénybe venni, úgy 2023. január 
15-ig nyújthat be - NAV-on keresztül - el-
számoló adóbevallást (22HIPAK).

Ha az adózó nem lesz jogosult a tételes ipa-
rűzési adóalap-megállapítás szerinti egy-
szerűsített adóalap-megállapításra, akkor 
– a Htv. adóelőleg-összegre és esedékesség-
re vonatkozó rendelkezései alapján – nem 
köteles iparűzési adóelőleget bejelenteni a 
2022. szeptember 1-je és 2023. június 30-a 
közötti időszakra. A 2023. május 31-éig be-
nyújtandó hipa bevallásában (22HIPAK) 
fog a végleges iparűzési adóval elszámolni 
és egyben előleget közöl a 2023. július 1. és 
2024. június 30-a közötti időszakra. Ekkor 
dönthet arról is az adózó, hogy egyszerű-
sített adóalap-megállapítást alkalmaz-e 
(átalányadózó esetén vagy 8 millió forint 
nettó árbevétel alattiként) vagy tételes adó-
alap-számítást alkalmaz.

Köszönjük az érintettek szíves közremű-
ködését.

Ráckeve Város Önkormányzati 
Adóhatósága

  Gyermekorvosi pályázat

Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete lakhatás biztosítása mellett 
pályázatot hirdet Ráckeve VI. számú házi 
gyermekorvosi körzet ellátására, praxisjog 
betöltésére. A praxisjog térítésmentesen ke-
rül átadásra a nyertes pályázó részére.
A feladatellátás helye: 2300 Ráckeve, 
Szent István tér 5. szám alatt található 
rendelő.  A házi gyermekorvosi körzet je-
lenleg helyettesítéssel ellátott. Eredmé-
nyes pályázat esetén az önkormányzat 
határozatlan időre szóló feladat-ellátási 
szerződést köt, melyben a felek a műkö-
dés feltételeit rögzítik.
A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt 06-70-375-9641-es 
telefonszámon Dr. Rupp-Müller Melinda 
aljegyző nyújt.
Pályázati kiírás teljes szövege a város hon-
lapján, az AEEK oldalon megtekinthető.

Ráckeve Város Polgármesteri Hivatala
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„ A hazai zenei világ színe-java” Ráckevén
I. Duna-part Feszt

Július végén pár napra megtelt élettel Rácke-
ve! Fesztiválozók ezrei látogattak el az idén 
első alkalommal megrendezett Duna-part 
Fesztre, ahol a hazai zenei világ színe-java 
színpadra lépett. Hazánk első környezettu-
datos zenei fesztiválját rendezték meg Rá-
ckevén.

A Duna-part Feszt nagy sikert aratott, 
a helyszínen a szervezők bejelentették, 
hogy terveik szerint jövőre is megrende-
zik az eseményt. Az első napon a feszti-
vál nagyszínpadán a New Level Empire, 
Dzsúdló és a Wellhello szórakoztatták 
a közönséget. Második nap a Hősök, 
Kowalsky meg a Vega és a Kaukázus csi-
náltak hatalmas bulit.
A Kaukázus frontembere Kardos-Horváth 

János jegyzi a fesztivál himnuszát, amit ter-
mészetesen a helyszínen is előadott. A dal 
csípős humorral szórakoztatja a hallgató-

kat. Kardos-Horváth köztudottan sokat tesz 
azért, hogy élhető bolygót hagyjunk gyerme-
keinknek. Ezek a fenntartható, környezet-

tudatos elvek a Duna-part Feszt számára is 
fontosak, így nem csoda, hogy hamar meg-
találták a szervezők és Janó a közös hangot.

„Örülök, hogy Ráckeve ilyen fesztivállal je-
lentkezett! Manapság minden a környezeti 
javak fenntartható használatáról szól, ami 
elvileg nem lehetetlen, de ehhez valóban alul-
ról kell »építkezni«. Az emberek alapból nem 
akarnak fogyasztani, csak kényelem-érzéke-
nyek” – mondta a környezettudatosságról 
a zenész.

A fesztivál záró napján az Anna and the 
Barbies, a Kelemen Kabátban és Ákos 
lépett színpadra. Ákos is egyetértett a 
fesztivál célkitűzéseivel, ő is fontos lépé-
seket tesz azért, hogy környezettudato-
san éljen, és amennyire lehet, csökkentse 
ökológiai lábnyomát.
„Örülök, hogy létezik környezettudatos 
fesztivál. Nem hiszek a szélsőségekben, sze-
rintem hosszútávon csak a megújuló és a 

fosszilis energiaforrások kiegyensúlyozott 
használata hozhat kielégítő megoldást” – 
mondta Ákos, aki hatalmas bulit csapott 
a Duna-part Feszten, de ő maga már nem 
fesztiválokon bulizza ki magát. „Idén 54 
esztendős vagyok, a fesztiválokra jobbá-
ra fellépni járok, ezeken a rendezvényeken 
inkább a nagyobb gyerekeim képviselik a 
családot” – tette hozzá a négygyermekes 
családapa.

A fesztivál vállalásai között szerepel, 
hogy minden századik eladott jegy után 
elültetnek egy fát, a felajánlott mennyi-
séget idén Ráckeve Város Önkormányza-
ta kapja majd meg.

Dobos Juci
Fotó: Király István

Wellhello

Kowalsky meg a Vega

Ákos



A búzaösszeöntés hagyománya folytatódott
Testvérvárosainkkal közösen megőröltük az idei búzát
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Testvérvárosi kézfogás

A dányi fúvósok az ünnepélyes ceremónia résztvevőivel

Idén 11. alkalommal öntöttük össze a Ráckevei 
Hajómalomban testvérvárosainkkal (Dány, 
Gyergyócsomafalva, Székelykeve, Lukané-
nye, Baktalórántháza, Beregsom és Calden) a 
frissen learatott búzát, hogy a közös lisztből 
elkészüljön az új kenyér, amelyet mindenki 
augusztus 20-án, államalapításunk ünne-
pén, Szent István és az új kenyér napjára süt 
meg. Az összeöntött új búzából készült liszt-
ben egy kicsit minden testvértelepülés ott 
van, így jelképesen egy kicsit minden telepü-
lés ünnepén ott vannak a testvérvárosok is.

A Ráckevei Molnár Céh elnöke, a ceremónia 
szervezője Szőgyényi Gábor köszöntötte 
a jelenlévő vendégeket, aki hangsúlyozta, 
hogy az idei búzaösszeöntésen civil szer-
vezetek képviselőit kérte fel, hogy hozzák 
el településeikről a búzát és vegyenek részt 
ezen a szép hagyományon. Majd a Dányi 
Ifjúsági Fúvószenekar képviselőinek kísé-
retével elénekeltük a magyar és az erdélyi 
himnuszt. A városvezetést Varga Viktória 
alpolgármester képviselte.
Az ünnepi beszédet Szekeres Raffaelné a 
Dányi Alkotóközösség Elnöke mondta el: 
Szeretettel köszöntök mindenkit határon 
innen és határon túlról. Nagy megtisztelte-
tés számomra, hogy köszönthetem Önöket. 
Köszönjük Szőgyényi Gábor úrnak, hogy itt 
találkozhatunk a testvértelepülésekkel, a 
Ráckevei Hajómalomban. Már hagyomány-
nyá vált, hogy itt Ráckevén ebben a csodála-
tos malomban őröljük meg az összetartozás 
búzáját és visszük haza a lisztet, amelyből 
megsüthetjük a szeretet kenyerét augusztus 
20-ára. Felemelő érzés itt lenni Önökkel és 

részese lenni ennek az eseménynek! Hiába 
vannak határok Erdélyben, Felvidéken és 
Délvidéken, mi mindig összetartoztunk és 
össze is fogunk. Összetart minket az egymás 
iránti szeretet és tisztelet. Ha betekintünk 
Ráckeve múltjába, láthatjuk, hogy milyen 
szépen él együtt magyar, szerb és német kö-
zösség, mert nemzetünk tagjai, részei.
Tamási Áron így írt a nemzetről: „A különbö-
ző nyelvek melegéből keltek ki a különböző né-
pek, amelyeket az atyafi ság és az együttes érdek 
alapján a közös szó szervezett nemzetekké: ve-
lünk is ez történt. A magyarságot is az atyafi ság 
és az együttes érdek alapján a sors verte egybe, 
hazát, barátságot, irányított életösztönt szerzett 
neki, de nemzetté a magyar szó tette.”
Most, amikor a testvér településekről ösz-
szegyülekeztünk, hogy megőröljük a jövő 
kenyeréhez való lisztet, boldogan ölelve kö-
szöntjük egymást, mert tudjuk: egy vérből 
valók vagyunk. A búza az élet, Krisztus teste 
a kenyér... Hálával tartozunk, hogy most is 
itt lehetünk együtt, ebben az aszályos idő-
ben. Nagy boldogság volt számomra, hogy 
szólhattam Önökhöz. Köszönöm, hogy 
meghallgattak. Kívánok kellemes időtöltést! 

Kiss Gergely, a Ráckevei Református Egyház-
község beosztott lelkésze és Kohuth Zsolt 
dányi plébános megáldotta és megszentelte 
az idei búzát, majd elkezdődött a várva várt 
garatba öntés, amelyet idén is Viski József fő-
molnár végzett el, aki egyrészt komoly szakér-
telemmel bírálta meg egyesével a testvérváro-
sok búzáinak minőségét, de szokásos élcelődő 
humorával meg is nevettette a jelenlévőket. 

Dány búzáját Szekeres Raffaelné a Dányi 
Alkotóközösség Elnöke; Gyergyócsoma-
falva búzáját a Dömsödi Tűzoltó Egye-
sület részéről Pongrácz József; Ráckeve 
búzáját a Duna Baráti Kör részéről Viski 
Imre; Székelykeve búzáját a Szerb-Ma-
gyar Baráti Társaság és Alexov Ljubomir, 
a Magyar Parlament első szerb szószólója 
nevében Solti János; Lukanénye búzáját 
a Lukanényei Ifjúsági Szervezet képvi-
seletében Ifj. Híves László; Baktalóránt-
háza búzáját a Baktalórántháza Városi 
Sportegyesület nevében Petre Béla; Be-
regsom búzáját a Beregsomi Reformá-
tus Egyházkösség nevében Kiss Gergely 
ráckevei református beosztott lelkész és 
Kohuth Zsolt dányi plébános és  végül 
de nem utolsó sorban Calden búzáját a 
Ráckeve-Calden Baráti Társaság részé-
ről Szőgyényi Attila öntötte be a garatba, 
amely színültig meg is telt.
Ezután kezdődött el az őrlés, miközben a 
Molnár Céh Alapítvány hölgy tagjai, ahogy 
évről évre megszoktuk, hogy fi nomabbnál 
fi nomabb süteményekkel, frissítőkkel és 
„molnár csepekkel” kínálgatták a vendé-

geket, akik közben beszélgettek és kelle-
mesen töltötték el együtt azt az időt, amíg 
minden testvérváros címerével díszített 
vászonzsákot megtöltöttek a közös liszt-
tel, hogy a civil szervezetek képviselői ha-
zavihessék testvérvárosainkba.

Jáki Réka
Fotók: Lukácsné Ürögi Veronika
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Határtalanul kirándultunk
Felvidéken jártunk

Városnézőben

A Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Is-
kola hetedikes és nyolcadikos tanulói a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meg-
hirdetett Határtalanul! pályázat keretében 
elutazhattak Felvidékre, Szlovákiába.
A pályázat célja, hogy a diákok megismer-
jék tanulmányi kirándulás keretében a Ma-
gyarország határain kívül élő magyarságot.
Az idei tanulmányi kirándulás témája a Fel-
vidék technikai és tudományos örökségének a 
bemutatása volt, ennek során technikatör-
téneti szempontból a ráckevei és a gútai 
hajómalmot hasonlítottuk össze. Szeret-
nénk megköszönni a Ráckevei  Molnár Céh 
Alapítványnak a tanulmányi kiránduláshoz 
nyújtott segítségét, amelynek során megis-
mertették velünk a hajómalom működését, 
a régi molnárok életét és munkáját.
Utunkról következzen egy élménybeszámo-
ló a 7.a osztálytól:
Mindenki izgatottan várta a busz érke-
zését, melyre felszállva elindultunk első 
úticélunkhoz. A határt átlépve az ógyallai 
csillagvizsgálóhoz érkeztünk, ahol egy pre-
zentációt hallgathattunk meg, mely a régi 
csillagvizsgálások módjairól szólt. Ezen a 
helyszínen tekinthettük meg a planetárium 
csodáit is. Újra buszra szálltunk és a nasz-
vadi iskolába mentünk, ahol az igazgató-
helyettes asszony körbe vezetett minket az 
intézményben. Betekinthettünk egy tanóra 
menetébe és megnézhettük az informatika, 
kémia és biológia termet, valamint találkoz-
hattunk, ismerkedhettünk az ottani tanu-
lókkal. A településen található a Felvidék-
ről kitelepített magyarok emlékműve, ahol 
koszorút helyeztünk el. A napunk utolsó 
programja a gútai hajómalom megtekintése 
volt, mely sok részletében hasonlított a rác-

kevei hajómalomhoz. Alaposan körbejártuk 
a malmot és összehasonlítottuk a ráckevei-
vel. A látnivalók megtekintése után fáradtan 
foglaltuk el a szállásunkat Deákiban. 
A második napot Selmecbányán kezdtük. 
Itt egy régen működő bányát kerestünk fel, 
ami múzeumként működik. Ahhoz, hogy 
lemehessünk oda, esőkabátot és sisakot kel-
lett felvennünk és mivel ott sötét volt, ezért 
lámpát is kaptunk. A bányában lent érdekes 

kiállítást láthattunk a régi bánya működé-
séről, a középkori bányászatról, az itteni 
életről. A bánya udvarában megnéztük a 
kiállított régi bányászati gépeket, és a kő-
tárat. Ezután sétáltunk a városban, meg-
csodáltuk a régi épületeket, megismertük a 
város történetét és nagyon fi nom fagylaltot 
ettünk. Ismét hosszú buszozás következett, 
de gyorsan eltelt, hiszen gyönyörködtünk a 
felvidéki tájban. Besztercebányára érkezve 
csodálattal néztük meg a gyönyörű teret, 

a régi épületeket. Volt időnk körbe nézni 
és akár valamelyik kávézóban fogyasztani 
is. Mi limonádét ittunk. A tér közepén egy 
óriási szökőkút volt, sok ember hűsítette 
magát a hatalmas hőségben. Visszaértünk 
a szállásra, megvacsoráztunk és este kipró-
báltuk a bowling pályát.
A harmadik napon mindenki korán kelt, hi-
szen össze kellett pakolni és végleg elhagytuk 
a szállást. Ismét hosszú utazás várt ránk, de a 
csoportvezetőnk izgalmas kvízekkel készült 
az eltelt napok tartalmából. Pozsonyba érve 
egy újabb idegenvezető csatlakozott hozzánk. 
Körbejártuk a Pozsonyi várat, felkerestük a 
koronázási templomot, majd a koronázási 
menet útvonalát követve - amelyet a kövezet-
be helyezett kis jelek jelöltek - az idegenvezető 
hölgy megmutatta a látnivalókat (szobrokat, 
épületeket). A pozsonyi látogatásunk után 
utunk Révkomáromba vezetett, ahol meg-
néztük a komáromi erődrendszer épületeit. 
Sétáltunk a városban, megnéztük a patinás 
műemlékeket, és egy nagyon jót fagyiztunk. 
Minden programon jól éreztük magunkat, 
de a legjobb az volt, amikor csapatépítő jel-
leggel tölthettünk időt együtt. A kirándulás 

lehetőséget adott arra, hogy a másik osz-
tályok tagjaival és tanárainkkal szorosabb 
kapcsolatba kerüljünk, és jobban megis-
merjük őket. Szeretnénk köszönetet mon-
dani tanárainknak, Klári néninek, Magdi 
néninek, Rita néninek, Károly bácsinak és 
mindazoknak, akik segítségével ez az utazá-
sunk létrejöhetett.

Erdős Borbála, Jeszenszki Blanka, 
Kovács  Lilla, Nagy Zsuzsanna 

A Pozsonyi vár bejárata előtt a diákok

FOTÓ: RÁFÁI

FOTÓ: RÁFÁI
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Felejthetetlen nyári élmények
Önkormányzati Erzsébet tábor

Negyven gyermeknek szerzett örömet Rá-
ckeve városa. A két hetes Erzsébet tábor 
során a gyerekekkel pólót festettünk, gyön-
gyöt fűztünk, sportoltunk, kerékpároztunk, 
sárkányhajóztunk, pecáztunk, szemetet 
szedtünk és nagyon sokat fürödtünk. 
Voltunk a Tőzike tanösvényen, a Pál-völ-
gyi cseppkőbarlangban, a Margitszige-
ten, az Aqua-Landban és a szigethalmi 
Vadasparkban.
A gyerekek nevében köszönjük a városnak, 
felejthetetlen élmény volt!
     

Felügyelő tanárok A Pál-völgyi cseppkőbarlang előtt a táborozók FOTÓ: RÁFÁI

Játék és mozgás
Sporttábor a RÁFÁI-ban 2022 nyarán

Hatalmas sikerrel zajlott iskolánk sport-
tábora és „sport gólyatábora”. 14 nap alatt 
közel 70 gyermek mozdult meg az egész-
ség jegyében. Csoportbontással, korosztá-
lyonkénti feladatokkal minden nap más és 
más mozgásos programmal vártuk a gye-
rekeket. A tábori programot úgy állítottuk 
össze, hogy a sportágak széles palettájával 
találkozhassanak tanulóink. A labdarúgás, 
kézilabda, kosárlabda, asztalitenisz, birkó-
zás tollaslabda mellett kerékpározhattak. 
Minden gyerek aktívan tevékenykedett.
Tanulóink nagy kedvence volt a „gördülő 
nap”. Ezen a napon mindenki a saját esz-
közével gurulhatott. 

A kerékpáros akadálypályán, a kerékpáro-
sokra vonatkozó KRESZ szabályok betar-
tásával kerekezhettek végig a gyerekek. 

A nap másik két jeles eseménye a görkor-
csolyázás és a rollerezés volt, melyen az 
ügyesebb lányok és a bátrabb fiúk is zené-
re mozoghattak. 
Programjaink másik nagy kedvence a sár-
kányhajózás volt, ahol 40 kicsi kéz próbált 
egyszerre több-kevesebb sikerrel, de annál 
hatalmasabb lelkesedéssel húzni. Szeren-
cséseknek mondhatjuk magunkat, hogy egy 
ilyen gyönyörű környezetben tudjuk a vizes 
sportokat megszerettetni gyermekeinkkel.
A délutáni programjaink a Vadkacsa szabad-
strandon zajlottak. A gyerekek a strandolás 
mellett, szép környezetben, új játékokkal 
is játszhattak. A strandon számháborút és 

úszóversenyt is szerveztünk. Minden nap 
végén értékeltük a gyerekek napi teljesítmé-
nyét, a legügyesebbeket éremmel díjaztunk.

Sport gólyatábor
Az idei tanévben első alkalommal hagyo-
mányteremtő céllal bemelegítő „sport gólyatá-
bort” tartottunk a leendő első osztályosoknak. 
Célunk az, hogy az első osztályosok a többi 
tanuló érkezése előtt megismerkedhessenek 
az iskola hagyományaival, szokásaival, a taná-
rokkal. A táborban a játéké és a mozgásé volt 
a főszerep.
A sport gólyatábor is jól sikerült, a gyerekek vi-
dáman, elégedetten és boldogan mentek haza.
Tapasztalataink:
Szükség van ilyen és ehhez hasonló progra-
mokra több szempontból is: a sport nevel, 
erősíti az akaratot, a kitartást, egészséges és 
szórakoztat. Megtanítja gyermekeinket arra, 
hogyan lehet tartalmasan eltölteni a szabad-
idejüket. Arra ösztönöz, hogy megtanulják az 
alkalmazkodás képességét, társaik segítését.
A nyári táborok szervezésével a gyerekek 
hasznosan töltik a napjaikat. Nagyon jó al-
kalom a gyerekeknek a kapcsolatszerzésre, 
személyiségfejlesztésre, tágulhat látókörük, 
szociálisan intenzív fejlesztéshez jutnak, fej-
lődik önállóságuk is. 
Célul tűztük ki a jövőbeli élményszerzés le-
hetőségét.
A táborok képei az iskola facebook oldalán  
https://www.facebook.com/arpadrackeve, illetve 
a honlapon http://www.arpadrackeve.shp.hu/ 
megtekinthetők.

A RÁFÁI testnevelői

Két keréken a kis „gólyák” FOTÓ: RÁFÁI



Ráckeve történetéről
A Csepel-szigeti Kevére vonatkozó források (10. rész)

ameddig, amikor és valahányszor hol-
mijaikkal és áruikkal hozzájuk, illetve 
közéjük, valamint vámszedőhellyel ren-
delkező településeikbe érkeznek, enged-
jék meg, hogy ők minden akadályoztatás 
nélkül szabadon továbbmenjenek, vagy 
éppen ott maradjanak és megpihenjenek, 
áruik adásvételét minden adó és vám fi-
zetése nélkül tehessék oly módon, amint 
azt az uralkodó előbb említett – minden 
bizonnyal 1464. évi – oklevele tartalmaz-
za. Egyúttal meghagyta nekik, hogy e pa-
rancslevelét elolvasás után adják vissza a 
felmutatójának.

C. Tóth Norbert történész
Árpád Múzeum

Érdemes a magyarázatokkal az oklevél 
szövegében leírtak sorrendjében halad-
ni: ki is volt ez a János nevű érsek? Bec-
kensloer János 1427-ben született az ak-
kor Sziléziában fekvő Boroszlóban (ma 
Wrocław, Lengyelország) ahol apja posz-
tókereskedőként, illetve városi kapitány-
ként tevékenykedett. Nem tudjuk, mikor 
került Magyarországra, de testvére, Jero-
mos pécsi nagyprépost lemondása után 
1460-ban elnyerte annak javadalmát. Öt 
év múlva, Zrednai (Vitéz) János esztergo-
mi érsekké történt kinevezésével megü-
resedett váradi püspökség élére helyezte 
Mátyás király, majd nem sokkal később 
az egri püspöki székre, végül Vitéz halála 
után, 1472-ben az érseki székre nevezte 
az uralkodó (egy jó darabig megtartot-
ta az egri püspöki jövedelmeket is). Alig 
négy évvel később aacheni zarándoklat 
örve alatt megszökött az országból és 
1476-tól haláláig, 1489-ig III. Frigyes csá-
szár híveként bécsi, majd salzburgi java-
dalmakat viselt. (Távozásának okát ma 
sem ismerjük pontosan.) Az érseki címe 
mellett, mint minden korábbi elődje 1270 
óta, amikor a király nekik adományozta a 
megye ispáni címét (és jövedelmei), egy-
úttal Esztergom megye örökös ispánjai is 
voltak. Az „örökös” kifejezés azt jelentet-
te, hogy a hivatalban lévő érsek 1270-től 
külön királyi kinevezés nélkül viselte a 
megye ispánságát, és így ő jelölte ki a me-
gye alispánjait is. A „prímás” kifejezés je-
lentését a legegyszerűbben úgy adhatjuk 
vissza, mint a „magyar egyház feje / veze-
tője”, amelyet először Kanizsai János ér-
sek nyert el személyére szólóan az 1390-
es években, majd a 15. század közepén 
Szécsi Dénes érsek véglegesen is megsze-
rezte azt és azóta a másik, a kalocsa-bá-
csi érseki egyháztartomány felett is bizo-
nyos jogokkal rendelkezett az esztergomi 
érsek. Az Apostoli Szék „született követe” 
tiszteletbeli cím volt (a prímásival járt 
együtt), és azt az előbbieknek megfele-
lően először szintén Kanizsai János kapta 
meg a pápától.

A következő kérdés, hogy miért pont ek-
kor adott utasítást az érsek „beosztottai-
nak”, és persze kik is voltak ők? A keveiek 
képviselői természetesen nem véletlenül 
1475. május közepén keresték fel az ural-
kodói székhelyet: Mátyás király az előző 

évi cseh háború átmeneti lezárása után 
György-napra (ápr. 24.) országgyűlést hí-
vott össze Budára, ahová ezúttal külön a 
szabad királyi városokat is meghívták, az 
összegyűltek által alkotott törvényt má-
jus 29-i kelettel szentesítette a király. A 
tanácskozások idején a szokásos módon 
nemcsak a meghívottak jelentek meg, ha-
nem azok is, akik kisebb-nagyobb ügyei-
ket szerették volna elintézni, hiszen ezen 
időszak alatt minden „fontos” ember egy 
helyen tartózkodott és így „gazdaságo-
sabban” lehetett eredményt elérni. Min-
den bizonnyal így tettek a keveiek, illetve 
képviselőik is: a szintén az országgyűlésen 
tartózkodó esztergomi érsektől kértek és 
kaptak – gyakorlatilag – védlevelet a lako-
sok, elsősorban kereskedéssel foglalkozó 
polgárok számára. A parancs címzetteit 
nagyon nem kell magyaráznunk, talán 
csak az elsőt, a „nemeseket”. Jelen esetben 
nem az ún. országos, azaz a teljes neme-
si szabadsággal rendelkező emberekről 
van szó, hanem azokról – a szaknyelven 
– egyházi nemesekről, akik egy-egy egy-
házi intézmény – legyen az érsekség, püs-
pökség, prépostság – területén élveztek 
szabadságokat vagy jogokat, és cserében 
katonai (pl. főpapi, préposti bandérium-
ban szolgáltak, a kíséretét adták), illetve 
egyéb (pl. tiszttartói) szolgálattal tartoz-
tak uruknak.
Miért volt fontos, hogy az érsektől is le-
gyen egy „papírjuk” vámmentességükről? 
Nos azért, mert a Magyar Királyság te-
rületén számtalan birtokos rendelkezett 
vámszedőhellyel a királyon kívül is, és 
egyfelől így közvetlenebb hatást tudtak 
elérni, másfelől pedig olyan vámok alól 
is mentesülhettek, amelyek alól a meglé-
vő kötöttségek miatt a király sem adha-
tott mentességet. (Alapvető szabály volt 
ekkor már, hogy a jog elnyerése csak az 
azt adó vámtulajdonos vámjain, illetve 
bárki másnak az azt követően létrehozott 
vámjai alól nyújtott mentességet.) Az esz-
tergomi egyház kiterjedt birtokállomá-
nyának köszönhetően számos vámszedő 
hellyel rendelkezett az országban, és így 
természetesen a kevei lakosok és kereske-
dők fontos érdeke volt az ezek alóli men-
tesség megszerzése, illetve biztosítása.
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Az előző részben, amelyben a keveieknek 
az idegen bírák alóli mentességét meg-
erősítő 1473. évi oklevélről volt szó, már 
jeleztem, hogy az 1470-es évektől a kö-
zépkor következő hat évtizedéből főleg 
arra vannak adataink, hogy a kiskevei la-
kosok igyekeztek a már elnyert jogaikat 
megvédeni másokkal szemben. Az aláb-
biakban bemutatott oklevél két évvel ké-
sőbbi, mint az előző, és ezúttal az ország-
ban különböző ügyeikben járó és utazó 
kevei lakosok vámmentességét érintette.
János esztergomi érsek, Esztergom megye 
örökös ispánja, Magyarország prímása 
és az Apostoli Szék született követe 1475. 
május 18-án Budáról parancsot intézett 
az esztergomi egyház birtokain élő ne-
mesekhez, az azokon alkalmazott várna-
gyokhoz, tiszttartókhoz, továbbá az adó- 
és vámszedőkhöz. Parancsában felhívta 
a figyelmüket arra, hogy a Csepel-szigeti 
Szentábrahámtelke, más néven Kiskevi 
birtokon lakó polgárok, vendégek és la-
kosok Mátyás király kegyéből (és privi-
légiuma értelmében) a Magyar Királyság 
határain belül mindenhol mind saját sze-
mélyükben, mind pedig holmiaik tekinte-
tében mentesek a vámfizetése alól.

Mivel a királyi akaratnak 
csakúgy mint ő, ők is kötele-
sek engedelmeskedni, ezért 
meghagyja nekik, hogy a 
mondott birtokon élőket vagy 
embereiket, 
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Sokszínű programok a Kis - Duna Vízi Fesztiválon
Kulturális és szórakoztató élmények hat napon keresztül

Sok újdonsággal készültünk az idei fesz-
tiválra is, de a tavaly nagy sikert aratott 
előadókat is visszavártuk. Így újra láthat-
tuk a sokak által kedvelt Veres 1 Színház és 
a Magyar Állami Népi Együttes új műsorát. 
Különböző művészeti ágak képviselőit hív-
tuk meg, lehetőséget adva megismerésük-
re. Fesztiválunk első programjaként egy 
kettős kiállítás megnyitón vehettek részt 
látogatóink. Németh Bea népi iparmű-
vész nemeztárgyai és Szabó Ajna üvegké-
pei kerültek bemutatásra. Varga Viktória 
alpolgármester asszony köszöntője után 
a két szigetszentmiklósi művész tárlatát 
Kontra - Solti Eszter a Szigetszentmiklósi 

el fesztiválunkra. A kicsik barkácsolhat-
tak is Julika nénivel, Csilla nénivel és Emí-
lia nénivel, kedves alkotások születtek.                                                                                                                                    
A felnőttek a Veres 1 Színház fergeteges 
komédiáján nevettek sokat, a vígjátékok 
mestere, Ray Cooney ezúttal sem kímélte 
a nézők rekeszizmait. Szerelmi háromszö-

jak átadása után jóízű beszélgetésre is sor 
került a jelenlévő alkotókkal. Pályázóink: 
Cserna Gábor, Farkas Beáta, Kiss Károlyné, 
Sallai Jázmin, Szajp Istvánné, Szále János-
né, Szeibert Simon. Köszönjük a képeket!                                                                                                                                         
A gyerekeket vidám kikapcsolódást nyúj-
tó előadásokkal vártuk. Megismerhettük 
Csernik Szende székely lábbábost és me-
semondót, aki azt vallja „A mese gyógyír, 
mosoly mindenki lelkére”. A mosoly nem is 
maradt el mesélése alatt. A Ziranó Színház 
a magyar népmesekincs egyik különleges 
darabját jelenítette meg, a tőle megszokott 
játékkedvvel, színesen és sok humorral, 
„A zöldszakállú király” című meséjét hozta 

gek, nercbundák, hiányos öltözetű höl-
gyek, ablakon kirepülő ruhadarabok, totá-
lis téboly. Mindez London legelegánsabb 
szőrmeszalonjában, kizárólag a felhőtlen 
szórakoztatás érdekében! Sokáig emlé-
kezetes élménnyel gazdagodott, aki a  Ne 
most, drágám! csapatával töltötte az estét. 
Jól szórakozott, aki ellátogatott már hagyo-
mányos néptánc gálánkra. Estünk fellépőit 
a több, mint húsz éves múltra visszatekin-
tő Bara Zenekar kísérte. Elsőként a rác-
kevei Rőzse Néptáncegyüttesnek húzták 
a talpalávalót, Marossárpataki táncokat 
láthatunk előadásunkban. Őket városunk 

Bokréta Gyermek Néptáncegyüttese kö-
vette a színpadon. Az együttes májusban 
az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági 
Népművészeti Egyesület Közép - Magyar-
országi régiójának találkozóján, ARANY 
minősítést szerzett. Hegyközi táncokat és 
magyarszentbenedeki táncokat mutattak 
be. Gálánkon a Ráckevei Citerazenekart is 
színpadunkon köszönthettük. A 2019-ben 
alakult együttes emléket szeretett volna 
állítani a 80-as években működött méltán 
híres Aranykalász citerazenekarnak és egy-
kori vezetőjének Pócsik Dezsőnek. A haj-
dani főhadiszálláson a népművészeti ház-
ban kezdték meg a próbákat András Edit 
kunszentmiklósi citera tanár vezetésével.                                                                                
Kedves vendégünk volt a szigetszentmik-
lósi Szigeti Napraforgók Néptáncegyüt-
tes is, nagyecsedi táncokat  majd nyárád-
menti táncokat láthattunk előadásukban.                                                                                                                   
A jövőre 40 éves ráckevei Kéve Nép-

Városi Könyvtár és Közösségi Ház galéri-
ájának vezetője nyitotta meg. Közremű-
ködött Tihanyi Dániel énekes. Harmadik 
kiállításunk a fotópályázatunkra beérke-
zett alkotásokból nyílt: „Amiről a kövek 
mesélnek...A tetten érhető történelem Rácke-
vén” címmel. A pályázat értékelése, a dí-

Magyar Állami Népi Együttes Kolozsvári piactéren című előadása

Ráckevei Citerazenekar

Színpadon az arany minősítésű Bokréta Néptánc Együttes
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táncegyüttes követte őket műsorunk-
ban. A ciprusi vendégszereplésről na-
pokban hazaérkezett együttes kraszna 
menti és viski táncokkal lépett színpadra.                                                                                                  
Nagy örömünkre bemutatkozott feszti-
válunkon Koczka Andrea népdalénekes. 
Gyergyói dalok hangzottak el előadásá-
ban, gordon kísérettel. Gálánkra sokan el-
jöttek, családias, baráti hangulatban telt 
az este. A népzene, a néptánc szerelmesei 
újra gyönyörködhettek a Magyar Állami 
Népi Együttes táncában, a „Kolozsvári pi-
actéren” című előadásban. A nagy múltú 
együttes ennek a képzeletbeli piacnak a 
hangulatát varázsolta a színpadra – nem 
teljességre törekedve, de történeti távla-
tokat is nyitva az emlékezet horizontján 
– természetesen nem drámában, hanem a 
néptánc és a népzene költői nyelvét hasz-
nálva. Gyönyörködhettünk Kubinyi Júlia, 
Molnár Ilona és Hetényi Milán énekében 
is. Feledhetetlen élményben volt részünk.                                                                                                                         
„Mesél a Filmhíradó” címmel fi lmvetítést is 
tartottunk. Örömmel fedeztük fel még év 
elején, hogy létezik egy: Filmhíradók online 
oldal a Nemzeti  Filmintézet Magyarország 
Filmarchívuma jóvoltából. Ezen az oldalon 
21 hosszabb - rövidebb híradás tekinthető 
meg Ráckevéről. Mi 9 felvételt választot-

tunk ki és vetítettünk le nézőink számá-
ra. Emeleti termünk megtelt érdeklődők-
kel, sokan eljöttek a vetítésre. Köszönjük a 
Nemzeti Filmintézet hozzájárulását és Viski 
Kolos technikai közreműködését. Ezek az 
érdekes híradások lehetőséget adtak arra, 
hogy még többet tudjunk meg városunkról, 
történelméről, felidézzünk a régi Ráckevén 
zajló eseményeket, kedves embereket. Nagy 
sikert aratott fesztiválunkon a Bordó Sár-
kány Régizene Rend. A zenekar elsősorban 
középkori világzenét játszik, mely műfaj-
nak hazánkban szinte egyetlen képviselő-
je. A különleges hangulatot tűzzsonglőrök 
bemutatkozása fokozta. Az Anima Prizma 
Mozgásműhely képviselői ügyességükkel 
elvarázsolták közönségünket. Csodás este 
volt. A kánikula után megérkezett a hideg-
front erős széllel, így a Sup-os felvonulás biz-
tonságos lebonyolítása lehetetlenné vált. A 
lampionos felvonulás esetében a  regisztrá-
ció és a zsűri előtti bemutatkozás valósulha-
tott csak meg a felvonulás nem, mert vörös 
jelzést adott ki a meteorológiai szolgálat. A 
19 nevezett alkotásból  hatot emelt ki a zsűri.
III.: BOBKIRÁLY és RÁCKEVEI SÁRKÁNYOK
II.: TRABANT
I.: MIKULÁS SZÁN és JAKUZZI
Különdíj: Csónakos Kávézó     

A Veres 1 Színház Ne most drágám című előadása

Az első helyezett lampionos hajó

Szabó Gertrúd igazgató

Kormorán Zenekar

Köszönjük minden közreműködő munkáját!
Köszönjük a Lampionos fesztivál támoga-
tóinak segítségét is! 
A rendezvény támogatói: Aphrodite Hotel 
Zalakaros, Erdős Pincészet, Cadran Pizzéria 
Pub, Romantika Cukrászda, Gőcze termékek,  
Korax Lovasklub, AquaLand - Ráckeve, Rác-
kevei Duna Baráti Kör, Becsei Vendéglő, János 
vitéz Meseút, Sutyi & Sasi Étterem és Pizzéria.
Az  Államalapítás és Szent István Király 
Napján a városi ünnepség az Ács Károly 
Művelődési Központ színháztermében 
került megrendezésre, amelyről a 12-13. 
oldalon olvashatnak.

Magam és munkatársaim nevében kö-
szönöm kedves közönségünk egész heti 
megtisztelő fi gyelmét! Minden közremű-
ködőnek és segítőnek köszönöm áldozatos 
munkáját!

A teljes képgalériát megtekinthetik a Kis-Duna 
Vízifesztivál vagy az ÁKMK facebook-oldalán.

Szabó Gertrúd        
Fotók: Jakab Gergely
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Legrégibb magyar ünnepünk - augusztus 20.
Államalapítás, Szent István király, új kenyér…

Államalapításunk ünnepe a művelődési központban

A magyar állam ezeréves folytonosságára 
emlékezett Ráckeve Város Önkormányzata 
és ünneplő polgárai a Kis-Duna Vízifesz-
tivál utolsó napján, augusztus 20-án, de 
rendhagyó módon nem Szent István kirá-
lyunk vigyázó szobra előtt, hanem az Ács 
Károly Művelődési Központ színháztermé-
ben, mivel végre meghallgatásra találtattak 
az imák, könyörgések, sóhajok és ország-
szerte eleredt a megváltást hozó eső…Forró 
nyáron vagyunk túl. A földeket heteken át 
sújtó aszály és az embert, állatot egyaránt 
megviselő hőség után most nem bosszan-
kodtunk, hogy éppen az augusztus 20-ai 
rendezvényeket mossa el a csapadék, ha-
nem inkább alkalmazkodtunk az időjárási 
körülményekhez.
Szabó Gertrúd igazgató asszony Szabó 
Magda írónő által megrajzolt Szent István-i 
arcot idézte fel köszöntőjében. Ünnepsé-
günk elején a Monarchia Trió, Szakács Il-
dikó és Kálmán László énekművészek köz-
reműködésével énekeltük el a Himnuszt. 
Majd Vereckei Zoltán Ráckeve Város pol-
gármestere méltatta István király törté-
nelmi jelentőségét: „Három nagy nemzeti 
ünnepünk között ez az egyetlen, amelyhez 
nem tapad árnyék. István öröksége – mond-
hatnánk- sikertörténet, megannyi tragédia 
ellenére itt vagyunk, élünk. Több mint ezer 
év. Kimondani könnyű, ám belegondolni 
szédítő mélység. Országalapító királyunk 
ünnepén azonban számomra megkerülhe-
tetlen. István király tette, mely támaszko-
dott atyja, Géza fejedelem által elindított 
folyamatra, fektette le azokat az alapokat, 
amelyekkel országunk Közép-Európa meg-
határozó államává nőtte ki magát több száz 
éve. István válaszúton állt, döntésének he-

lyességét államiságunk igazolja. (…) István 
választása tehát 500 évvel halála után is 
meghatározta az ország fejlődési pályáját 
és így van ez ma is. Mind ehhez tárgyi örök-
sége, a magyar állam adja a biztos alapot, 
szellemi hagyatékából pedig válságba került 
világunkban ma is formálódhatunk.”
Gondolatait István király Imre herceghez in-
tézett intelmeivel fejezte be, hangsúlyozva, 
hogy ezek a sorok ma is alapvető útmutató-

ként szolgálhatnak többségünk számára: „...
és mindenekben a szeretetre támaszkodva 
ne csak atyafi ságodhoz és a rokonságodhoz, 
vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, 
a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, 
hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenki-
hez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakor-
lása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy 
irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz(…) 
Légy türelmes mindenekhez, nem csak a 
hatalmasokhoz. Azután légy erős, nehogy a 
szerencse túlságosan felvessen, vagy a bal-

sors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten 
felmagasztaljon most és a jövőben. Légy 
majd mértékletes, hogy mértéken túl sen-
kit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, 
hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy 
becsületes, hogy szándékosan soha senkit 
gyalázattal ne illess.” Az ünnepi szónok Ka-
rácsony Ádám, a Pest Megyei Közgyűlés 
alelnöke volt, aki szinte folytatta Vereckei 
Zoltán záró gondolatait: „Légy szelíd, hogy 
sohase harcolj az igazság ellen. Pest megye 
számára ez a nap, mindig különleges, mert 
vármegyénk ott volt az elsők sorában, amit 
első királyunk alapított azért, hogy Magyar-
országnak erős váza legyen, olyan szerke-
zete, ami bírja a munkát és a terhet, olyan 
aki kiállja a próbát jöjjön béke vagy háború, 
bő termés vagy ínség, rosszabb vagy jobb 
évek. Számunkra ez az eredményes munka 
igazi mércéje, egy mestermű, ami szilárdan 
áll ezer éve. Vármegyénk ezért jelent töb-
bet, mint egy puszta név, bizonyítékot arra, 
hogy lehetséges olyan örökséget hagyni az 
utódokra, ami ezer évig fent marad. Ezért 
olyan különleges számunkra ez az ünnep, 
itt Pest Vármegye közösségében.” Majd al-

elnök úr Szent István örökségét méltatta, 
amely még ma is itt él velünk, amit az is bi-
zonyít - nyomatékosította -, hogy minden 
magyar közösség együtt ünnepel határon 
innen és túl, díszbe öltözik minden magyar 
település, mert ezen a napon együtt az or-
szág és egymás kezét fogja a nemzet. „Szent 
István első helyen ezt a nemzeti egységet, 
közösséget teremtette meg, amely ma is 
összekapcsol mindannyiunkat. (…) Egy 
olyan erős építményt látunk együtt, amely 
ezer éve tartja egyben a magyarokat itt, Eu-

Az új kenyeret kínálják a ráckevei néptáncos lányok
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rópa közepén. Együtt tartja és megtartja. 
(…) Ha nem vigyázunk egymásra és nem 
fogjuk egymás kezét. Ezért olyan fontos jól 
az eszünkbe vésni, hogy Szent István örök-
sége válaszokat ad ezekre a kihívásokra. 
(…) Szent István így rakta össze a legfon-
tosabb útjelző pilléreket: az állam legyen 
erős és egységes, hogy meg tudjuk védeni 
a határokat és a családokat. Az ország bel-
ső rendje legyen szilárd és legyen annak 
élő szövete a törvények és a jog rendje, a 
vármegyék és az egyház intézményei. Az 
ország az emberek tehetségéből és mun-
kájából meríti az energiát és a lendületet, 
amivel építheti a jövőt. Az ország minden 
szegletében legyen első az ember és a tu-
dás. Számunkra ezt jelenti Szent István 
öröksége, amely minden elemében, min-
den egyes külön darabjában szilárd és állja 
az idő próbáját és összerakva együtt, olyan, 
mint a gránit. Ez az a recept, ami hozzáse-
gít ahhoz, hogy ma itt lehetünk együtt.” 
Ezután arról beszélt alelnök úr, hogy van a 
történetnek egy másik oldala is, amire em-
lékeznünk kell: „Szent István törvényeinek 
és különösen fi ához, Imre herceghez írt in-
telmeinek azon sorairól beszélek, amelyek-
ben nem az állam ereje, hanem a cselekvő 
ember értékrendje áll előttünk. Mert ez is 

az örökség része. Az, hogy szellemében 
és értékrendjében is erős volt. Hogy hit-
vallásban is példát mutatott abban, hogy 
közösséget a hit és a bizalom és a remény 
tartja együtt, éppen ezért közösséget épí-
teni nem politikai kérdés, hanem szemé-
lyes ügy és elkötelezettség kérdése. Hogy 
az a lendület, amellyel a magyarok képe-
sek voltak cselekedni, az bizony belülről 
fakad és csak a szívből jöhet. A legerősebb 
vár is csak akkor marad állva ezer éven 
át, ha a benne élő emberek teremtik újra, 
minden egyes nap. És ehhez szív kell, tisz-
telet, keresztényi hit, szenvedély, türelem 
és leginkább alázat másokkal, de főleg 
a világ természetes rendjével szemben. 
Ahogy Imre hercegnek is írta: Légy sze-
líd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. 
Emlékezzünk ma erre is, hogy az államot 
az erejük és határaik teszik szilárddá, de a 
nemzetet, a magyarok közösségeit igazán 
az emberek szíve tartja együtt és egyben.”
Az ünnepi beszédet követően a Monar-
chia Trió és Szakács Ildikó, Kálmán Lász-
ló énekművészek  közös ünnepi műsorát 
hallgathatta meg ünneplő közönségünk. 
Zongorán közreműködött: Asztalos Rita, 
cselló: Négyessy Katalin, hegedű: Schus-
ter Andrea. Majd Kallós Péter plébános, 

püspöki biztos és Kálmán Béla reformá-
tus lelkipásztor megszentelte és megál-
dotta az új kenyeret. Hagyományainkhoz 
híven az idén is a testvérvárosainktól 
ajándékba kapott búzaszemeket öntöttük 
össze és öröltettük meg a Ráckevei Hajó-
malomban. Ebből a lisztből sütötte meg a 
Taligás család számunkra az új kenyeret. 
Köszönjük szépen!                                              
Ünnepségünket a Szózat eléneklésével 
zártuk. Este szabadtéri  színpadunkon 
köszönthettük a Kormorán Zenekart. 
Ünnepi koncertjük a „Ki szívét osztja szét” 
címet viselte. A zenekar ikonikus dala-
it hallgathattuk meg és énekelhettük 
együtt, méltó és felemelő befejezéseként 
az ünnepnek és a Kis - Duna Vízi Fesztivál 
programsorozatának.

Köszönjük Szabó Gertrúd intézményve-
zetőnek és az Ács Károly Művelődési Köz-
pont munkatársainak azt a fáradhatatlan 
munkát, amelyet azért végeztek, hogy hat 
napon keresztül magas színvonalú kultu-
rális élményben részesüljenek városunk 
polgárai.

Jáki Réka
Fotók: Jakab Gergely
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Pedagógus voltam, feleség és édesanya
Interjú

Dr. Vona Ferencné

Megismer, tanár néni? – hangzik el gyak-
ran a ráckevei utcán, a piacon vagy va-
lamelyik boltban. DR. VONA FERENCNÉ, 
KAMILLA NÉNI a megszólított, és ő legtöbb-
ször mosolygós igennel válaszol. A több 
évtizedes, szülővárosában eltöltött peda-
gógus pálya egyik hozadéka a számos tisz-
telő, az ismerősök népes tábora. Életéről, 
családjáról, munkájáról, nyugdíjas éveiről 
így mesél:
Kiegyensúlyozott, boldog gyerekkorom 
volt. Tisztviselő édesapám, földrajz sza-
kos tanár édesanyám féltő szeretettel 
neveltek. Nem volt dőzsi-mőzsi, de szé-
pen éltünk. Az általános iskolában szinte 
mindent kipróbáltam. Szavaltam, néptán-
coltam, tagja voltam az atlétikai csapat-
nak. Mindez folytatódott az Ady gimná-
ziumban, de még kibővült a repertoárom 
a tornával is. Emlékszem, még a nyári 
szünetben is bejártunk felkészítő edzésre 
egy-egy verseny előtt. Büszkén jegyzem 
meg, hogy én voltam az első az Ady gim-
názium történetében, aki testnevelésből 
érettségizett. A gimnáziumi évek másik 
nagy ajándéka számomra egy diáksze-
relem volt. Kölcsönös vonzalom alakult 
ki köztem és Vona Ferenc, akkor már ne-
gyedikes fi atalember között, akivel pár év 
múlva összeházasodtunk és élete végéig 
boldog családi életet éltünk. Gimnazista 
szerelem volt ez: folyosói beszélgetések-
ből, apró levelekből, közös sétákból in-
dult, majd vasárnaponként a szülői ház 
adott otthont az együttlétünknek (édes-

anyám óvó szemével a háttérből…) Feri 
érettségi után egyetemre ment, így jórészt 
a hétvégékre, az ünnepekre, az iskolai szü-
netekre korlátozódtak a találkozások, de 
ez csak erősítette az egymás iránti érzése-
inket. Az érettségim után még ritkábban 
találkozhattunk, hisz én Pécsett jártam a 
Tanárképző Főiskolára. Testnevelés-föld-
rajz szakon végeztem.
21 évesen mentem férjhez és lett a nevem 
Kővári Kamillából dr. Vona Ferencné. Bol-
dog családi életet éltünk. 1970-ben szü-
letett Viktor fi unk, 72’-ben Virág lányunk 
is megérkezett. Négy év után kezdtem el 
tanítani itthon, Ráckevén. Nagyon sze-
rettem a pedagógus munkát és örömmel 
vállaltam plusz feladatokat is. 10 évig 
volt néptánc csoportom, atlétikai csapa-
tommal számos járási, megyei versenyen 
szerepeltünk, gyakran szép sikerrel. És 
persze osztályfőnök is voltam, elláttam a 
kötelező szaktanári feladataimat. Évekig 
vezettem az osztályfőnöki munkaközös-
séget. Tíz évig voltam körzeti pedagógiai 
tanácsadó. Mindezek mellett ott volt a 
családom, ami a sok öröm mellett bizony 
komoly fi zikai terhet is jelentett (főzés, 
mosás, takarítás, stb.). A gyerekek ugyan 
segítettek, de a férjemre a házimunkában 
csak ritkán számíthattam. Én ezt elfogad-
tam, hisz tudtam, hogy Feri született köz-
életi ember. Már az állatorvosi hivatása is 
rengeteg idejét kötötte le, mellette még 
rangos társadalmi feladatokat is vállalt, 
amire energiái nagy részét fölhasználta. 
Szerették az emberek, tudott velük kap-
csolatot teremteni és tartani, bíztak szak-
tudásában és szavahihetőségében. Volt 
önkormányzati képviselő, majd a Pest 
Megyei Közgyűlés tagja, itthon egy ideig 
alpolgármester is. A rendszerváltás előtt 
egy négyéves ciklust parlamenti képvi-
selőként töltött, majd a váltás után az 
MDF színeiben újabb négy évig volt or-
szággyűlési képviselő. És ő tényleg képvi-
selte a választóit, minden befolyását latba 
vetette egy-egy halaszthatatlan közös-
ségi ügy megoldása érdekében. Legszebb 
példája ennek az akkor épp összerogyni 
készülő ráckevei Árpád híd felújítására 
kilobbizott jelentős összeg, amiből megú-
jult a hidunk, de még sorolhatnám.
Dolgos, szép időszak volt ez az életünk-
ben, miközben gyerekeink felnőttek, ön-
álló életet kezdtek. Ennek a szép életsza-

kasznak férjem súlyos betegsége vetett 
véget. Ő sokáig nem vett tudomást a ba-
járól. Végezte a dolgát betegen is. (Volt, 
hogy én vittem ki egy-egy helyszínre.) 
2007-re került olyan állapotba, hogy ko-
moly ápolásra szorult. Engem ebben az 
évben nyugdíjaztak, és ez akkor nagyon 
sokat segített nekünk. A legnehezebb idő-
szak 2007. decembertől 2008. február ele-
jéig tartott… Azóta egyedül élek.
Virág lányunk a jogi egyetem elvégzése 
után Pesten dolgozott, majd családjával 
együtt Dunakeszire költöztek, azóta ott 
élnek. Három lányuk van, 20, 18, 16 évesek. 
Férje, Zoltán sikeres állatorvos. Gyakran 
találkozunk, szeretetben vagyunk együtt. 
Viktor fi am is állatorvos lett, mint az apja, 
ő Ráckevén maradt. Megnősült, Viola és 
Viktória kislányaik nagyon sok örömet 
szereznek nekem. Most, második felesé-
gével Borsodban élnek. Született egy ara-
nyos kisfi uk, így tehát az öt lányunokám 
mellett egy másfél éves fi ú unokám is van. 
Bár gyerekeim, unokáim máshol élnek, 
nem vagyok magányos. Barátaim vannak, 
és az emberek hozzám való viszonya sem 
változott meg. Sokan kedvesen megszólí-
tanak, érdeklődnek, segítenek hétköznapi 
dolgokban is, ha kell.
Volt egy régi vágyam, amit az egyedül töl-
tött évek alatt próbáltam megvalósítani: 
ez az utazás. Ferivel még a vasfüggönyös 
időkben el-el jutottunk kis hazánk tája-
ira, és a környező országokba. Emlék-
szem, 8 hónapos terhesen Ausztriában 
tettünk körutat tele izgalommal és kevés 
német márkával. 
Most egyedül, az elmúlt években elju-
tottam többek között Peruba, Izlandra, 
Ázsia több országába, csoportos utazá-
sok keretében. 
Itthon, Ráckevén aktív nézője, befoga-
dója vagyok a kulturális eseményeknek. 
Kiállítás megnyitókra járok, színházi 
előadásoknak vagy a Monarchia zenekar 
koncertjeinek lelkes nézője, hallgatója 
vagyok. 
A sport végigkísérte az életem. Kedves ba-
rátnőmmel most is kajakozunk, ha az idő 
engedi (Angyali sziget, Kerekzátony ke-
rülés). A kerékpárhoz sem lettem hűtlen. 
15-20 km-es túrákat tettünk még az el-
múlt években is barátokkal. Nosztalgiával 
gondolok vissza azokra a nyarakra, mikor 
a mai Vadkacsa strandon a gyerekekkel 
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A Vona házaspár

napoztunk, fürödtünk, Feriék pedig óri-
ási fejelő meccseket vívtak a vízparton. 
De szép is volt…
Visszagondolva, nem lehettem rossz ta-
nár, mert 20-30 éve tanított növendékeim 

köszönnek rám az utcán. Rendszeresen 
hívnak osztálytalálkozókra, ahol felidé-
ződnek a régi, közös emlékek. 
Ez a szanzavéra, itt az ablakomban a haj-
dani osztályomban volt. Elhoztam em-

FOTÓ: VONA CSALÁD

„Nyaraltak” a ráckevei nyugdíjasok
Találkozó a Horgásztanyán

Az Őszidő Nyugdíjas Klub július 7-én tar-
totta soros értekezletét, a Horgásztanyán, 
a gyönyörű Kis-Dunánk partján. Az idő 
napfényes volt, a környezet gyönyörű, a 
kedvünk ragyogó. Petre Béla úr előkészí-
tette „nyaralásunkhoz a terepet”. 
Bográcsban rotyogott a krumplipapri-
kás, jó sok kolbásszal, friss kenyérrel, 
salátával tálaltuk. Volt ott minden, mi 
szem-szájnak ingere. Polgármesterünk 
és alpolgármester asszonyunk finom ita-
lokkal, üdítőkkel, sörrel vendégelte meg a 
csapatunkat.
És a hab volt a tortán, hogy Detrich László 
úr a Duna Baráti Kör képviseletében meg-
ajándékozta a nyugdíjasokat egy csodála-
tos Balabán hajókirándulással. Énekszó-
tól, vidámságtól volt hangos a Dunapart.
A Horgásztanya pincérei lesték kívánsá-
gunkat, sürögtek-forogtak körülöttünk.
Ilyen kényeztetésben az Őszidő Nyugdíjas 
Klubnak még nem volt része, köszönet és 
hála mindenkinek mindenért, igazi nya-
ralásban volt részünk!

Szász Veronika
Fotók: Petre Béla

Lejegyezte: Fegyó Béla

lékül. A napokban egy hajdani tanítvá-
nyommal beszélgettem az utcán.
De aranyos kislányod van – mondtam – a 
mellette mosolygó lánykára nézve.
De Kamilla néni! Ez az unokám!
Nos, hát így szaladnak az évek.

Egyedül vagyok, de nem ma-
gányos. Új kapcsolat az éle-
temben föl sem merült, férjem 
emlékét senki sem tudná elho-
mályosítani. Hogy mennyire 
vagyok lokálpatrióta? Nagyon! 
Szeretem ezt a várost, a házait, 
a lakóit. Ha elmegyek valaho-
va és hazaérve fölérek a hídra, 
megcsap a Duna levegője, 
fölséges érzés: itthon vagyok!
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Sikeres szezont zárt a Szabó Attila Kenu Akadémia
„Az idő majd mindent igazol…”

Már 5 éve, hogy a Dr. Rausz-Szabó Atti-
la olimpiai 4. helyezett, ötszörös kenus 
világbajnok a nevével fémjelzett Szabó 
Attila Kenu Akadémia Egyesületet meg-
alapította Ráckevén, mert ahogy legfőbb 
céljaként vallja is: Társammal Dr. Borkovits 
Margittal, azonos értékrenddel, a családja 
által kijelölt úton haladunk a kitűzött cél 
felé: legyen Ráckevének Olimpiai Bajnoka 
és váljon városunk a Kis-Duna Fővárosá-
vá.” Élsportolói pályafutása után edző-
ként dolgozott tovább (tanítványai többek 
között: Pulai Imre, Novák Ferenc, vajda 
Attila, Kozmann György kenus bajnokok), 
közben megszerezte a Semmelweis Egye-
temen szakedzői és sport manageri diplo-
máját és 2000-től kenus szakemberkép-
zésben vett részt. Az ELTE adjunktusa és 
a RÁFÁI-ban testnevelőtanár, az iskolave-
zetése pedig azzal is bizonyította ennek a 
vízi sportágnak a támogatását, hogy sike-
resen pályázott a sportiskola címre. Ezen a 
nyáron úgy tűnik, hogy kezdenek beérni a 
„Mester” tanítványai, akik között többen 
is az iskolában kedvelték meg a kenuzást 
és léptek be az egyesületbe, hogy immár 
komolyabb edzéseken részt véve a jövő 
reménységeivé is válhassanak. A nyár fo-
lyamán lezajlott versenyről érmekkel, baj-
noki címekkel tértek haza.

Gyermek Kölyök Magyar Bajnokság: 
2 arany 2 ezüst és 2 bronzérmet nyertünk. 
Az Akadémia éremtáblázat 15. helyére került.

Aranyérmesek:
C-1 U14  Méri Marcell 2000m-en
C2, U14  Kirchner István és Méri Marcell 

Ezüstérmes:
C-1, U14  Kirchner István, 2000m-en

Bronzérmesek:

U-13 PC-2  Huszár Dóra, Fekete Lili

13-14 C-4,  Huszár Dóra, Fekete Lili, Szirmai 
Előd és Zakariás Regő  500m

2022 EREDMÉNYEI

Maraton Magyar Bajnokság:
egy ezüstöt és három bronzérmet nyertünk.

C-1, U14  Kirchner István 2. helyezés
C-1; U16  Méri Botond 3. helyezés
U13-14     Jeges Nikolett 3. helyezés
U13, PC2 Huszár Dóra, Fekete Lili, 3. helyezés

RÁFÁI - A sportiskola

A Mester Méri Botond és Kirchner Kristóf bajnokokkal

Huszár Dóra, Fekete Lili

Serdülő és Ifi  Magyar Bajnokság:
1 arany 2 ezüst és 1 bronzérmet nyertünk. 

Aranyérmesek: Kirchner Kristóf és Méri 
Botond C-2 1000m
Ezüstérmesek: Kirchner Kristóf C-1 1000m-en 
és Kirchner Kristóf - Méri Botond C2 500m-en
Bronzérmes: Viski Anna C-2 1000m.

Kirchner Kristóf és Méri Botond 2022 
szeptemberében az Olimpiai Reménységek 
versenyén 3 számban indulhatnak.

A versenyzőknek és edzőjüknek is gratulá-
lunk, további sikereket kívánunk!

Összeállította: Jáki Réka
Fotók: Borkovits Margit

Verseny előtti pihenő
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Egy ifjú pilóta valóra váltja álmát…
A Formula 4 kategóriában a ráckevei Kovács Zénó képviseli hazánkat

Egyre nő az érdeklődés az ACCR Formula 
4-es bajnokság iránt.  Oláh Gyárfás, a Magyar 
Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) el-
nöke jelentette be augusztusban, hogy a rác-
kevei KOVÁCS ZÉNÓ indul a magyar válogatott 
színeiben az október végén a franciaországi 
Paul Ricard pályán és környékén megren-
dezendő Autósport Játékokon. A tizenkilenc 
éves Kovács Zénó több éve gokartozik. 2017 
óta versenyszerűen gokartozott a nemzetkö-
zi mezőnyben, az Euro Trophy-ban és a CEE 
bajnokságban. Még a WSK KZ2 versenyen 
is részt vett, és többször bizonyította, hogy 
Európa legjobb pilótái között van a sebessé-
ge. Többször sikerült elérnie az első három 
hely valamelyikét.
Idén óriási kihívás vár a gokartpilótára, akit 
a versenyek és a felkészülések között sikerült 
elérni és örömmel adott interjút a Ráckevei 
Újság olvasói számára.
Varga Viktória: - Honnan jön az au-
tósport szeretete? Mikor és hogyan kezd-
ted? Pár mondatban kérlek beszélj róla!
Kovács Zénó: -Az autósport szeretete gye-
rekkoromban kezdődött. Szüleimmel ren-
geteget jártam autóversenyekre. 12 évesen 
kezdtem amatőr szinten gokartozni, amit 
hamarosan felváltott a versenygokart. 
Ahogy beleültem életem első versenygokárt-
jába, rögtön tudtam, hogy ezzel a sporttal 
szeretnék foglalkozni.
- Mi volt az első állomás, amit jelentősnek vélsz és ak-
kor mi volt az, ami nagyban megváltoztatta életed?
-Az első állomás az életemben az volt, 
amikor komoly nemzetközi versenycsa-
patok kezdtek irántam érdeklődni. Ez egy 
pozitív visszajelzés volt számomra, hogy 
van keresnivalóm ebben a sportban. Ez 
megváltoztatta az életemet, mert Európá-
ban a legjelentősebb mezőnyben tudtam 

versenyezni, ami évente 25-30 verseny 
hétvégéből állt.
- Eddigi leginkább említésre méltó eredményeid 
melyek? Sorolj fel párat kérlek!
-Nagyon sok dobogós helyezést értem el, 
de amire a legbüszkébb vagyok, az a Rotax 
Max géposztályban Le Mans-ban, a világ-
bajnokságon az időmérőn 2.helyezést értem 
el. Olaszországban pedig a WSK versenyso-
rozatban KZ2 váltós gokarttal tudtam ver-
senyezni a világ legjobb pilótáival. Lehető-
ségem volt több F1 pilótával közös gokart 
edzésen részt venni ikonikus pályákon.
- Hogyan készülsz a versenyekre? Mind fi zikáli-
san, mind mentálisan?
-Ez a fajta versenysport nagyon komoly 
fi zikai és mentális felkészülést igényel. 
Felkészülésemhez hozzátartozik, hogy 
minden nap vagy fi zikai vagy szimulátoros 

edzésen és mentális tréningen veszek részt.
- Amikor itthon vagy, van időd kikapcsolódni? Ha 
igen, mivel töltöd a szabadidőd?
-Az autóversenyzésen kívül egy szenvedé-
lyem van, az pedig a horgászat, ami nekem 
természetes, mivel Ráckevére, a Kis-Duna 
mellé születtem. A nagypapám horgász szen-
vedélye fogott meg ebben a hobbiban igazán. 
A Forma autó sorozatban való szereplés egy 
átmeneti időszak számomra. 2024-től GT ka-
tegóriában szeretnék versenyezni.
- Mi a nagy álmod? Mit jelent az életedben a 
Formula 4 kategóriába lépés, mint a Magyar Au-
tósport válogatott pilótájaként? Mire látsz esélyt, 
meddig lehet eljutni ezen a pályán?
-Az álmom, profi  gyári pilótaként versenyez-
ni a Le Mans 24h és az Euro DTM sorozatban. 
Azt gondolom, hogy komoly esélyeim vannak 
a céljaimat elérni, mert profi  szakmai segítsé-
get kapok magyar és nemzetközi szinten is. 

Jelenlegi csapatom a Racing Trevor, hivatalos 
partnere a BMW gyári csapatnak. A csapatom 
tárgyalásokat folytat a lehetőségeimről, hogy 
jövő évtől gyári támogatott pilóta legyek. Il-
letve, lehetőséget kaptam a Magyar Nemzeti 
Autósport Szövetségtől, hogy részt vegyek az 
FIA Games-en,  ami tulajdonképpen a motor-
sport olimpia. Ezen a rendezvényen kilencven 
ország tizenhét szakágban méretteti meg ma-
gát. Ezt a rendezvényt másodszorra rendezik 
meg, az első 2019-ben volt. Rendkívül büszke 
vagyok, hogy a válogatott keret tagja lehe-
tek. Az FIA Games október 26-31 között lesz 
a Franciaországi Circuit Paul Ricard pályán. 
Azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívás 
számomra az, hogy a lehető leghamarabb rit-
musba jöjjek egy teljesen más autóban olyan 
versenyzőkkel, akiknek már van tapasztala-
tuk a nagyautós versenyzésben. Szeretném 

végig csinálni az egész szezont, és minden 
versenyen elindulni. Idén az a célom, hogy az 
első három hely valamelyikén végezzek a baj-
nokságban, tanuljak, fejlődjek, tapasztalatot 
gyűjtsek és bebizonyítsam a csapatnak, hogy 
megérdemlem a belém fektetett bizalmat. 
- Üzennél bárkinek, családnak, ráckeveieknek va-
lamit?
-Üzenetem csak annyi lenne, hogy rengeteg 
munkával, kitartással mindenki elérheti a cél-
ját, még akkor is, ha lehetetlennek tűnik.  
-Köszönöm, hogy lehetőségünk volt beszélgetni, 
hogy szakítottál ennyi elfoglaltságod között időt. 
Szívből gratulálok városunk nevében a sikereid-
hez, szüleidnek, felkészítőidnek, csapatodnak egy-
aránt. Kívánok még további sikereket és hogy az 
álmaid valóra váljanak!

Varga Viktóra
Forrás: #FIAMotorsportGames
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Szeptemberi zöldséges, vegyes
 Krémek, sütemények, tészták

Sok zöldséggel készítettem egy fi nom kré-
met. Előételnek vagy sajttal szendvicsként 
a gyereknek, vagy húst tölteni, de legfi no-
mabb egy pirítóssal. 

Vegyes zöldségkrém

Hozzávalók: 3 db padlizsán, 1 db cukkini, 3-4 
db paprika, 1 db fokhagyma kettévágva, 2 db 
paradicsom, rozmaringág, só, bors, durva 
színesbors, chilidara, 1 kanálnyi olívaolaj, 
petrezselyem, bazsalikom.
Egy nagy tepsit kibélelek sütőpapírral, a tisz-
tított zöldségeket elrendezem, a padlizsánt 
megszurkálom, a rozmaringágat közé te-
szem. Sütőben megsütöm 180 fokon. A pap-
rikát hideg víz alá teszem, így lejön a héja, 
a fokhagymákat kinyomom a héjából. A 
padlizsánt külön teszem, sózom és hagyom 
lecsöpögni. A sült zöldségeket botmixerrel 
összetöröm, ízesítem.
Tetejére tépkedem a bazsalikomot.

Gombáscsirke kicsit olaszosan

Hozzávalók: 500 gr fi lézett csirkemell csí-
kozva, 250 gr gomba szeletelve, 1 hagyma 
kockázva, 2 kanál paradicsompüré, só, bors, 
pirospaprika, toscan fűszerkeverék, bazsali-
kom, 1 főzőtejszín + kiskanál liszttel habarás, 
csirke fűszerkeverék, fusilli.
A csíkozott csirkemellet fűszerezem, forró 
olajon pirítom, majd hozzáadom a hagy-
mát, pirospaprikával megszórom. A para-
dicsompürét és a gombát is beleteszem, 
lassú tűzön puhára főzöm. Lisztes, tejszínes 
habarással sűrítem. Ízesítem toscan fűszer-
keverékkel, tépett friss bazsalikommal. A 
tésztát kifőzöm és a fi nom gombás husival 
tálalom. Lehet bulgurral, rizzsel is fogyasz-
tani.

Zöldborsós, lecsós csirkemáj

Hozzávalók: 500 gr csirkemáj tisztítva, 300 
gr mirelit zöldborsó, 2 hagyma, 1 nagyobb 
paprika, 1 paradicsom héja nélkül, 2 gerezd 
fokhagyma, 1 szelet házi füstölt szalonna 
kockázva, só, bors, fél kanál pirospaprika, 
toscan fűszerkeverék.
Egy nagyobb serpenyőben a szalonnát meg-
olvasztom, hozzáadom a cikkekre vágott 
hagymát, fokhagymát, picit pirítom a sza-
lonnás olajon, majd a paprikát, paradicso-
mot is beleteszem. A tisztított májat rátéve 

megsütöm, a végén teszem rá a pirospapri-
kát, ízesítem. A zöldborsót hozzáadva csak 
pár percet rázogatom, készre sütöm, amíg 
a borsó megpuhul. Tetejére petrezselymet, 
metélőhagymát szórok. Nagyon fi nom ma-
gában egy pirítóssal vagy pürével, vagy sa-
látával.

Szilvás crumble, amiben nem csalódunk

Szeretem, mert gyors és fi nom!
Hozzávalók: 500 gr szilva, 1 kis csomag vaj, 
100 gr cukor, 100-130 gr liszt, egy csipet fa-
héj, pötty rozmaring, 1 vaníliáscukor.
A hideg vajat elmorzsolom a liszttel, cukor-
ral. A magozott szilvát felvagdosom, lecuk-
rozom, fahéjjal, rozmaringgal ízesítem.
Közepes sütőtálba vagy lapos jénaiba te-
szem, hogy bőven legyen az alján, majd rá-
morzsolom a lisztes, vajas, cukros keveréket. 
Előmelegített sütőben 180 fokon pirosra sü-
töm.

Nagy melegben vigyázzunk magunkra, egy-
másra!
Jó étvágyat kívánok!

Fejérdy Győzőné/MARI

Mindenféle fi nomságok lisztből

Battyú-túróval töltve

Fél kg. lisztből, fél csomag élesztővel, 3 ek. 
cukorral, 1 tojással 2-3 dl. tejjel, darabka ol-
vasztott vajjal kelt tésztát dagasztok. Kicsi 
citrom héját sem felejtek el bele reszelni.
Amíg kel, 25 dkg. tehéntúrót, 3 ek. cukor-
ral, 1 vaníliával simára dolgozok. Hozzá-
reszelem egy fél citromnak a héját. Belé 
ütök 1 tojásnak a sárgáját, majd a legvégin 
a tojás felvert habját. Vidámabbá teszem 
egy fél marok előre beáztatott mazsolával. 
Amikor a tészta szépen megkelt, kiborí-
tom a lapítóra, kinyújtom téglalap alakú-
ra. Felvágom nagyobb kockákra. 
Mindenik közepibe teszek egy kanálka tú-
rót, majd a négy csücsköt összefogom, és 
sirítek egyet rajta. Hát úgy, hogy a töltelék 
benne maradjon. Megkenem felvert to-
jással, hagyom kicsit kelni, és teszem be a 
lerbe (a sütőbe. – a szerk.). 
Közben nézegetem, és csudálkozok, hogy 
hogyan tud egy sütemény ilyen szép lenni? 
S hát még milyen fi nom??

Csülök cipókában – 4 személyre való 
adag

50 dkg. lisztből, 7 dkg. por élesztővel, vagy 3 
dkg. friss élesztővel, 1 kk. cukorral, 1 bő csipet 
sóval, 2,5 dl. langyos vízzel tésztát dagasztok. 
Liszttől függ, hogy víz kell belé még vagy liszt. A 
vége felé beledagasztok 2 ek. olajat. Hagyom 
megkelni. Amikor szépen megnőtt a tészta, 
elosztom négy cipóra. Mindenik cipóba becso-
magolok egy darab előre megfőzött csülök da-
rabot, amit jó szárazra törölgettem. Ha nagyon 
akarok urizálni, a csülök alá teszek egy kanál 
párolt savanyú káposztát. Vigyázok, hogy jól 
bugyoláljam be a húst, mert keléskor is kika-
csingathatnak a husikák. A töltött cipókákat 
tepszibe rakom, úgy, hogy a szép sima felük le-
gyen felfelé, az összedolgozás legyen alul. Mert 
szép is kell legyen egy ilyen cipóka, ha valaki elé 
teszed, nem csak fi nom! Hagyom jól megkelni. 
Megkenem vízzel, 220 fokos sütőbe teszem, 
majd csökkentve a hőt, 50 perc alatt szép piros 
ropogósra sütöm. Amíg kicsit hűl, készítek egy 
mártogatóst, mert tudjátok ugye, hogy a forró 
kenyérféle gyomorfájást okoz? Soha ne egyétek 
forrón! A mártogatóshoz egy joghurtot kicsi 
tejfellel elkeverek, teszek hozzá egy átnyomott 
fokhagymát, kicsi piros paprikát, kész is van. 
Vagy teszek a joghurtba összevágott petrezse-
lyemzöldjét, vagy más fűszernövényt, amit 
szeretek. Fantáziáljatok, csak jó lehet belőle! 
Sok salátával, zöldségekkel tálalom.
Ilyenkor a kenyérsütés is elmaradhatatlan. El-
mondok egy imát, és kérem a Jóistent: „Min-
dennapi kenyerünket, add meg nekünk ma”. 

Szász Veronika
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Lapzárta
A Ráckevei Újság

2022. OKTÓBERI SZÁMÁNAK
lapzártája:

2022. szeptember 22., 12.00 óra.
Kérem a lapzárta pontos betartását!
A kéziratok elfogadása nem je-
lenti azok feltétlen megjelente-

tését! A hirdetések valódiságáért 
felelősséget nem vállalunk!

Az újságban közölt cikkek tartalma 
nem minden esetben tükrözi a ki-

adó 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

Ráckevei Újság

 • Felelős kiadó: dr. Jambrik Anna jegyző
• Felelős szerkesztő: Jáki Réka

• e-mail cím: rujsag@invitel.hu,
 rackeve@rackeve.hu  • jreka2026@gmail.com 

• Szerkesztőség: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. • 
Nyomda: West-Graph Kft. Szigethalom • Eng. sz.: III/
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A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSI RENDJE

A DTKH AZ ALÁBBIAKBAN TÁJÉKOZTATJA ÖNT AZ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ 
CSOMAGOLÁSI ÉS A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL. 

A CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI: 
RÁCKEVE:  SZEPTEMBER 6., 20., OKTÓBER 4., 18.

ÜDÜLŐTERÜLET: SZEPTEMBER 12., 26. OKTÓBER 10., 24.

A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI:
RÁCKEVE: SZEPTEMBER 13. OKTÓBER 11.

ÜDÜLŐTERÜLET: SZEPTEMBER 26. OKTÓBER 24.

MEGÉRTÉSÜKET ÉS SEGÍTŐ KÖZREMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK ELÉRHETŐSÉGEI: 
CÍM: DTKH NONPROFIT KFT. 2700 CEGLÉD, KÚT U. 5.

TELEFON: 53/500-152; 53/500-153
E-MAIL: UGYFELSZOLGALAT@DTKH.HU;  HONLAP: WWW.DTKH.HU

KÚTFÚRÁS 110-ES CSATORNACSŐVEL!  GARANCIÁVAL

TELEFONSZÁM:  +36-30-964-0485

ALMAVÁSÁR A GYÜMÖLCSÖSBEN
Szigetbecse és Makád

közötti út mellett
szept. 10-tól okt. 9-ig

minden nap 9-16 óráig
széles fajtaválaszték őszi és téli almákból

tel.: 06-30-9005898
Kövessen bennünket a Varga alma facebook oldalán!

GPS koordináták: 47.114115, 18.941236
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MINDEN EGY HELYEN!
HA TETŐ » Ráckeve

ELADÓ KÖZVETLEN VÍZPARTI APARTMANOK!
WWW.SAVOYAIAPARTMANHAZ.HU

Kis-Duna-parti Ingatlanfejlesztő Kft.

2300 Ráckeve, Lacházi út 3-7.
06/30-949-5435

Dunára néző örökpanorámás
Kikötővel és Dunaparti sétánnyal
Apartmanok 37 m2-től 161 m2-ig


