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Emlékeztünk ’56 hőseire és áldozataira
Ráckeve Város Önkormányzata és az Ács 
Károly Művelődési Központ ünnepi meg-
emlékezést rendezett az 1956-os Forrada-

lom és Szabadságharc Emléknapján októ-
ber 23-án. Az ünnepség kezdetén Szabó 
Gertrúd igazgató asszony Kányádi Sándor 

Felgyúlnak az adventi fények

A cikk a 3. oldalon található

Felújítások az ÁKMK-banÚj utak a Páskom tanyán
Rég várattak már magukra az Ács Károly 
Művelődési Központban azok a felújítások, 
amelyek végre az idén nyáron sorra kerül-
tek: tetőfelújítás, új vizesblokk kialakítása, 
korszerű elektromos-gépész hálózat kiépí-
tése. Az elmúlt hónapokban folyamatosan 
zajlottak a munkálatok az épületben és a 
tetőn, sokszor még két rendezvény között is, 
ez nagy szervezést és türelmet igényelt a mű-
velődési központ munkatársai és a vendégek 
részéről, amelyért köszönet mindenkinek.

A részletes program a 11. oldalonRészletek a 3. oldalon

A részleteket a 12. oldalon olvashatják

Naplótöredék című versét szavalta el.
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Októberi testületi beszámoló
Rendelet módosítások – ingatlan hirdetések

2022. október 20-án Ráckeve Város Képvi-
selő-testülete nyilvános testületi ülést tartott.
A képviselők egyhangúan elfogadták az elő-
ző képviselő-testületi ülés óta történt fon-
tosabb eseményekről szóló polgármesteri 
beszámolót, a lejárt határ idejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatást, a város 
pénzügyi helyzetéről készült szeptember 
havi jelentést, valamint a 2022. II. félévi he-
lyi adó bevételekről és a hátralékok alakulá-
sáról szóló beszámolót is.
A képviselő-testület szintén elfogadta a pénz-
ügyi iroda saját bevételek és a vagyonelemek 
változásáról szóló tájékoztatását 2022. 1-9 hó-
nap kimutatása alapján.
A képviselők jóváhagyták az önkormányzat és 
az alá tartozó intézmények kintlévőségeinek 
listájáról és annak behajtási cselekményeiről 
szóló tájékoztatást, és felkérték az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg az étkeztetési hátralékkal rendelkezőket, 
az eredményről pedig adjon tájékoztatást a 
novemberi képviselő-testületi ülésen.
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete elfogadta és tudomásul vette, 
hogy Kemény András a Turisztikai, Kulturá-
lis és Sport Bizottság tagi tisztségéről 2022. 
augusztus 15-től, Szigethyné dr. Fekete 
Andrea az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság tagi tisztségéről pedig 2022. szeptem-
ber 9-től lemondanak. A képviselők egyút-
tal megköszönték mindkettőjüknek a város 
érdekében végzett tevékenységüket.
2022. október 20-tól a Turisztikai, Kulturá-
lis és Sport Bizottság tagjává választották 
dr. Nagy Klára önkormányzati képviselőt.
A képviselő-testület egyhangúan jóvá-
hagyta a Rávüsz Kft. tájékoztatását a 2022. 
évi aktuális pénzügyi helyzetről, a megtett 
intézkedésekről, valamint a 2023. évi elő-
zetes üzleti tervről.

A képviselők a szociális alapú, valamint 
a krízislakás összkomfortos bérleti díját 
700 Ft/m2 /hó összegben határozták meg.
Elfogadták a piac és vásár tartásáról szóló 
1/2001. (II.26) sz. rendelet hatályon kívül he-
lyezését, ugyanezen címen egy új rendelet 
megalkotását hagyták jóvá a képviselők, va-
lamint a fi zető parkolóhelyek működésének 
és igénybevételének rendjéről szóló 25/2018. 
(IX.28.) számú rendelet módosítását, egyben 
kérték felülvizsgálni az éves kedvezményes 
parkoló bérlet összegét is. A testület felkérte a 
jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetek elkészíté-
séről gondoskodjon.
A testület úgy döntött, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő Ráckeve, 6351/1 hrsz. alatti, 
Tutaj utca 31. sz. alatt található beépítetlen te-
rületet és 1277 m2 területű ingatlant a továb-
biakban is értékesíteni kívánja, az eladási árát 
pedig 13.000.000 Ft összegben határozták 
meg. Szintén továbbra is értékesíteni kíván-
ják a Ráckeve, 6351/2 hrsz. alatti, Kagyló utca 
1/A. sz. alatt található beépítetlen területet és 
1277 m2 területű ingatlant, amelynek eladá-
si árát 13.000.000 Ft összegben határozták 
meg. Egyben felhatalmazták a polgármestert 
az ingatlanok meghirdetése érdekében az 
Ingatlan-Sziget Irodával, valamint a GLOBE 
LAND GOLD Ingatlanforgalmazó Kft.-vel 2 
%, de legfeljebb bruttó 500.000 Ft, valamint 
a Prána Ingatlanirodával a megbízási szerző-
dések aláírására 2023.05.31-ig terjedő határo-
zott időtartamra. 
A testület felkérte a Ráckevei Polgármeste-
ri Hivatal Műszaki Irodáját, hogy helyszíni 
szemle keretében ellenőrizze a Balabán te-
rületén az érintett ingatlanok használatának 
mértékét és mibenlétét, ezekről készüljön 
jegyzőkönyv. A helyszíni szemle elkészültével 
pedig kérik az előterjesztést újra napirendre 
tűzni, annak eldöntése érdekében, hogy a Ba-

labánon kialakult helyzet rendezésére milyen 
jogi eljárást alkalmazzon.
Határozat született arról, hogy a Ráckeve, 
5453/1 helyrajzi számon nyilvántartott, Som-
lyói u. 36. szám alatt található ingatlan vonat-
kozásában létrejött ingatlan használati szer-
ződés szerinti használati díjat megemeli az 
önkormányzat 100.000 Ft/év összegre 2023. 
január 1-től.
A képviselők felkérték a RÁVÜSZ Kft-t, hogy 
rendelje meg a következő szövegezésű fi gye-
lemfelhívó táblát és helyezze ki az ingatlanon 
jól látható helyre:
ÖNKORMÁNYZATI MAGÁNTULAJDON
BEHAJTÁS CSAK ENGEDÉLLYEL
Szintén felkérték az alpolgármestert, hogy 
a területen elhelyezett építmény lebontása 
előtt egyeztessen az érintettekkel.
Ráckeve, 16 helyrajzi számon nyilvántartott, 
Kossuth Lajos u. 26. szám alatt található in-
gatlan vonatkozásában pedig felkérték a Jogi, 
Közbiztonsági és Mezőgazdasági Bizottságot, 
hogy vizsgálja felül az ingatlan használati 
szerződését és tegyen javaslatot a 2022. no-
vemberi képviselő-testületi ülésen.
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy a Tököli 
Amatőr Futók Klubjának kérelmét támogatja, 
és 2022. október 22. napján 8:00 órától-17:00 
óráig Ráckeve, Termál sétány teljes szakaszán, 
Strand út teljes szakaszán, Tókert sor teljes 
szakaszán, valamint a Tinódi utca teljes sza-
kaszán összesen 500 m2 nagyságú területre 
egyéni és váltófutás megtartása- sport ren-
dezvény-céljából az egyesület részére díjmen-
tesen használatába adja. 
A határozatok a város honlapján (www.racke-
ve.hu), a dokumentumok között, a képvise-
lő-testület anyagai között olvashatóak.  
    

Jáki Réka

Eladó önkormányzati ingatlanok
Somlyó-sziget

Ráckeve Város Önkormányzata értékesíti a 
Ráckeve, Somlyó sziget Kagyló utcában 
lévő 6351/1 hrsz-ú és 6351/2 hrsz, „kivett 
beépítetlen terület” megnevezésű ingat-
lanokat. Területük egyenként 1277 m2, ér-
tékesítési ár: 13.000.000 forint/ingatlan. Az 
ingatlanok a természetben a Somlyó-sziget 

Tutaj utca és Kagyló utca sarkán találhatóak. 
Üdülőházas (Üh-3.) övezetben helyezked-
nek el, a központtól 4,5 km távolságra. Az Üh 
övezet az időszakos pihenést szolgáló épület 
elhelyezését és telekhasználatát szolgáló terü-
let, amelyen legfeljebb két üdülőegységet ma-
gába foglaló üdülőépület helyezhető el, lakás 

rendeltetés nem. Az utcában a víz, csatorna és 
villany került kiépítésre. Az ingatlanok füves 
felületű, szabályos formájú telkek.
Az értékesítéssel kapcsolatban érdeklődi lehet 
a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján az 
alábbi elérhetőségeken: Tel.: 06/24-523-345, 
344 vagy muszak@rackeve.hu
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Megújult utak a Páskomon
Október harmadik hetére véget ért a Páskom 
tanya ipari terület utcáinak a felújítása. Mint 
arról már korábban hírt adtunk, a Vidék-
fejlesztési Program Irányító Hatósága által 
meghirdetett, a „Külterületi helyi közutak fej-
lesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhí-
vás alapján Ráckeve Város Önkormányzata 
eredményesen pályázott a Páskom tanya út-
jainak felújítására, amelyre 86 782 966 Ft tá-
mogatásban részesült. A támogatás mértéke: 
95 %. Az érintett helyszíneken az elnyert tá-
mogatásból az utak teljes felújítása készült el. 
Az 565 fm hosszú, 6 m széles külterületi utak 
teljes felújítását az eredményes közbeszerzési 
eljárás nyertes pályázója, az Aszfalt és Bontás 
Kft. (Budapest) végezte. Az utak új, melegen 
hengerelt aszfalt kopóréteget kaptak, s mind-
két oldalon szegélykő és nemesített padka 
készült. A Páskom utca és az erre merőleges 
Páskom köz a külterületen elhelyezkedő ipa-
ri, kereskedelmi, szolgáltató létesítmények, 
telephelyek megközelítését szolgálja, a termé-
kek, áruk be- és kiszállítását biztosítja, s jelle-

géből adódóan jelentős nehézgépjármű for-
galmat bonyolít le. A beszerzési nehézségek, 
veszélyhelyzeti időszak ellenére a módosított 
határidőre a projekt befejezéséhez értünk, s 
ezzel az érintett területen működő gazdálko-
dó egységek részére korszerűbb, biztonságo-
sabb szállítási feltételeket biztosítunk. A terü-

leten járva tapasztalható, hogy az útfelújítást 
követően az itt működő vállalkozások közül 
néhányan kerítéskorszerűsítési, területrende-
zési munkákat is megkezdtek, ezzel is biztosít-
va a minél rendezettebb környezetet.

Műszaki Iroda

Fejlesztések a művelődési központban
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Rác-
keve Város Önkormányzata pályázatot írt ki az 
Ács Károly Művelődési Ház fűtési rendszerének 
korszerűsítésére, vizesblokk modernizálásra, és 
a nézőtér illetve a színpad feletti tető északi ol-
dalának felújítására. Cikkünk megjelenésekor 
a fűtési rendszer felújítása már el is készült ami 
a jelentős gázáremelkedés közben a legjobbkor 
meghozott döntésnek bizonyult, mivel a két új 
kondenzációs kazán, szivattyúk, szerelvények, 
régi hőleadók átmosása, és új szelepekkel való 
ellátása jelentős közel 30%-os energiafelhasz-

nálási megtakarítást eredményez. A kivitelező 
készre jelentette a mosdó felújítását is, mely 
során a régi elavult körülményeket felváltva, 
modern korunkhoz, városunkhoz méltó il-
lemhellyé épült át. Főépítészünk tervei alapján 

kialakításra került három egység, mely közös 
folyosóról közelíthető meg, ami nem csak minő-
ségében, hanem méretében is változott hiszen 
az új funkció bekerülése miatt bővíteni kellett az 
alapterületet is. A kialakításra került női illem-
hely három WC-vel, mosdóval, fűtéssel, a férfi  
egység három piszoárral, WC-vel, és egy moz-
gáskorlátozott mellékhelyiség szabvány szerinti 
kivitelezésben, megújult az elektromos-gépész 
hálózat (hálózati-fűtő-szennyvíz-elektromos 
vezetékek) szerelvények, lámpák, csapok és 
minden járulékos idom, új víz, hő szigetelés-
sel, vakolatokkal, burkolatokkal, nyílászárók-

Az új bevezető út

Mozgássérült illemhely

kal, új gipszkarton mennyezettel gazdagodott.
Jelenleg befejező szakaszában van a nézőtér, 
színpad feletti tető északi felének felújítása, 
amely során új cserép, lécezés, tetőfólia, bádo-
gozás biztosítja továbbra is, hogy ne ázzon be 
az épület. Ezen munka során szükséges mér-
tékben megerősítésre került a szarufázat, 20 cm 
vastagságú hőszigetelés épült be az új mosdók 
fölé, mellyel megvalósul a megrendelő önkor-
mányzat pályázati kiírásában elvárt műszaki 
tartalom.

Műszaki Iroda

A felújított tető

FOTÓ: Műszaki Iroda

FOTÓ: Műszaki Iroda

FOTÓ: Műszaki Ir.
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„Közeleg a tél...”
Rendkívüli téli nyitva tartás a könyvtárban

A Ráckevére is begyűrűző rezsiköltség emelkedés sajnos könyvtárunkat is érinti. Fenn-
tartónk döntése alapján november 2-től – előreláthatólag március 31-ig – az alábbi 

változások történnek életünkben.
A könyvtárat kizárólag a Kossuth Lajos utca felőli főbejáraton lehet majd megközelíteni 
(az udvarunkon keresztüli bejutás szünetel). A gyermek- és a felnőtt könyvtári kölcsön-

zés átkerül az előtérbe. Az olvasói terekben és a raktárhelyiségeinkben csak 16 fokos 
hőmérséklet engedélyezett. 

Nyitva tartásunk az alábbiak szerint módosul:
Hétfő: Zárva
Kedd: Zárva

Szerda: 8-18 óráig
Csütörtök: 12-18 óráig

Péntek: 12-17 óráig
Szombat: 8-12 óráig

Vasárnap: Zárva
Könyvtárunk december 20-tól január 10-ig zárva tart.

Ahogy a korábbi járványidőszakban, úgy továbbra is összekészítjük olvasóink számára a kért 
könyveket, de a szabadpolcos válogatás is megmarad.
Megértésüket köszönjük és szeretettel várjuk a látogatóinkat a megváltozott körülmé-
nyek között is!

Hegyi Gergely könyvtárvezető

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik az 
elmúlt hetekben felhívásunkra jelentkezve könyveket ajánlottak fel 
könyvtárunk számára. 
A felajánlók közül szeretném - kollégáim nevében is - külön megkö-
szönni Rémai Zsoltnak, aki családjával együtt közel 1500 kiváló minő-
ségű könyvet adományoztak könyvtárunknak. Köszönjük!
Természetesen a jó állapotú használt könyveket a továbbiakban is 
örömmel fogadjuk!

Hegyi Gergely könyvtárigazgató

Hírek a Gólyafészek 
Bölcsődéből
Intézkedések a rezsicsökkentés érdekében

A következő változásokkal szeretném meg-
ismertetni a Gólyafészek Bölcsődébe járó 
gyermekek szüleit: A bölcsőde 2022.12.22-
től (csütörtök)- 2023.01.08-ig zárva tart. 
2023.01.09-én (hétfő) várja újra a gyerme-
keket! A zárás oka az, hogy intézmény taka-
rékoskodni próbál az energia felhasználá-
sával. Ennek megfelelően a nyári zárása az 
intézménynek rövidebb lesz!
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testületének a helyi gyermekvédelem 
ellátási rendszeréről szóló 22/2018. (XI.28.) 
számú rendeletének    2. számú mellékle-
te, módosult az alábbiak szerint: Gólya-
fészek Bölcsődében a gondozási díja 
2023.01.01-től: bruttó intézményi téríté-
si díja: 600,- Ft /fő /munkanap.
Az energia takarékosság jegyében, reggel 
6,30-7,30  és délután 16-17 óra között     össze-
vont csoportokban működik a bölcsőde.
Előre is köszönöm együttműködésüket, mely-
lyel segítik a város  bölcsődéjének működését!

Bertalan Annamária Intézményvezető

Ezúton szeretnénk megköszönni Fegyó Béla festőművésznek 
könyvtárunk legújabb ékességét, aki az alábbi festményt ajándékoz-
ta könyvtárunknak. Köszönjük szépen ezt a hatalmas felajánlást!

Köszönetnyilvánítás Téli zárás a Szivárvány 
Óvodában
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Ráckeve történetéről
A Csepel-szigeti Kevére vonatkozó források (12. rész)

A Szentábrahámtelke, más néven Kiske-
vi, utóbb Ráckevi településre és lakóira 
vonatkozó, elsősorban különböző sza-
badságaikat és kiváltságaikat bemutató 
források ismertetése után – a továbblépés 
előtt – itt az ideje összefoglalni az eddig 
elmondottakat.
Az első és legfontosabb, hogy sikerült hi-
teles adatokkal is alátámasztani az al-du-
nai keveiek felköltözésének időpontját a 
Csepel-szigetre. A kevei lakosok megér-
kezési idejeként számon tartott I. Ulászló 
király által 1440. október 10-én kibocsá-
tott „letelepedési” engedélyről ugyanis az 
oklevéltani vizsgálatok alapján bebizo-
nyosodott, hogy a 17. század második fe-
lében készített hamisítvány, amely sem-
milyen bizonyító erővel nem rendelkezik. 
Ennek ellenére azonban nem kell kétség-
be esnünk, a város múltja nem szenvedett 
csorbát, mivel egyéb, közvetett adatok 
segítségével meghatározható a keveiek 
megjelenése a Csepel-szigeten. Egyrészt 
régóta ismeretes V. László király 1455. jú-
lius 1-jei – hiteles – oklevele, amelyben 
részletesen elmesélte a rácok Szentábra-
hámtelkére történt költözésének okát és 
– korántsem mellékesen – hozzávetőleges 
időpontját: „megengedtük, hogy ők, a rác 
polgárok addig, amíg Magyar Királysá-
gunk alsó részein és határain fekvő Keve 
városunkba, ahonnan ők a törököktől való 
félelem miatt a pusztítások elmúlt idősza-
kában a fent említett Csepel szigetünkre 
érkeztek, a török miatti ilyen félelem el-
múltával visszatérni szándékoznának, 
ugyanezen Kiskevi falunkban békében 
maradhassanak.” Másrészt segítségünkre 
van, hogy korábban már összegyűjtötték 
I. Ulászló király (1440–1444) tartózkodási 
helyeit: az uralkodó és kísérete 1444. má-
jus 10-én a „Csepel-szigeten fekvő Keve 
másképp Rác mezővárosban” (in insula 
Cziepel opido Covin alias Racze) tartóz-
kodott (azaz itt bocsátott ki oklevelet a 
király). Mintegy tíz évvel később, 1453. 
április 24-én Hunyadi János besztercei 
gróf, országos főkapitány (1453–1456) 
szintén a szigeti Kevi mezővárosban (in 
opido Kevy in insula Chepel) keltezett egy 
Pozsony város tanácsához szóló parancs-
levelet.
Az előbb ismertetett adatok alapján bát-
ran kijelenthető, hogy a keveiek felköltö-
zése, illetve eredetileg ideiglenes letelepe-

dése a szigeten I. Ulászló uralkodása alatt, 
egy nagy török támadás után történt. Ez a 
támadás pedig egyértelműen azonosítha-
tó I. Szelim szultán 1439. évi, Szendrő el-
foglalását eredményező hadjáratával, és 
Nándorfehérvár 1440. évi sikertelen ost-
romával. Az Al-Dunánál fekvő Keve város 
lakosainak tehetősebb része ekkor érezte 
úgy, hogy biztonságosabb lakhelyet kell 
magának keresnie. A költözésükre tehát 
valamikor 1440 és 1444 között kerülhetett 
sor. Az al-dunai Kevén maradtak fél év-
századdal később, az 1490-es évek elején 
követhették az „első hullámot.”
A jövevények nemcsak ingóságaikat hoz-
ták magukkal, hanem a személyükhöz 
(azaz nem Keve királyi városhoz) kötő-
dő szabadságaikat és kiváltságaikat: a 
vámmentességüket és az idegen bírák 
joghatósága alóli mentességüket. E joga-
ikat aztán az 1440-es éveket követő év-
tizedekben (1464, 1473, 1475, 1489, 1492, 
1511) többször is megvédték (avagy meg-
erősítették). Miért volt erre ilyen sokszor 
szükség? Ennek elsődleges oka a ráckevei 
lakosok tevékenységében keresendő, so-
kan közülük ugyanis folytatták a korábbi, 
már a régi lakhelyükön űzött foglalkozá-
sukat, a kereskedést. Ennek révén sokszor 
összetűzésbe kerültek a különböző helye-
ken létesített vámok birtokosaival, illet-
ve az általuk kinevezett vámszedőkkel. 
Ennek oka azonban nem a jogbiztonság 
hiánya – amint a ma embere gondolná – 
volt az oka, hanem éppen ellenkezőleg: 
mindenki szeretett volna élni jogaival. Ez 
ugyanakkor a kor adottságai között nem 
volt olyan egyszerű, hiszen mindkét fél-
nek igazolnia kellett jogosultságát: mikor 
nyerte el a vámszedési, illetve vámmen-
tességi kiváltságot. A korábban megszer-
zett kiváltság ugyanis felülírta a későbbit, 
de ezt természetesen valahogyan igazol-
niuk kellett mind a vámszedőknek, mind 
pedig az ott áthaladni kívánóknak. Ennek 
pontos módját azonban egyelőre nem 
tudjuk, az biztos, hogy nem az egyetlen 
példányban kiállított kiváltságlevéllel 
járták az országot a kereskedők. Ennek 
megfelelően a ráckeveiek is rákénysze-
rültek arra, hogy időről-időre parancsle-
velet állíttassanak ki vámmentességük 
tiszteletben tartása végett. Hozzátehet-
jük, nekünk csak arról van hírünk, amikor 
nem tartották be mentességüket, arról 

nincsen, amikor – értelemszerűen az ese-
tek többségében – igen. És persze azt se 
feledjük, a keveiek vámmentessége sem 
volt érvényes a fentebb leírtak miatt min-
den vámszedő helyen.
De mivel is kereskedtek? Adataink főkép-
pen arra utalnak, hogy a keveiek beszáll-
tak a „nagy” marhakereskedelembe, azaz 
állatokat hajtottak ki az országból, és az 
azok eladásából származó pénzen posz-
tót vásároltak és hoztak be az országba, 
amelyet értékesítve újabb marhákat vásá-
roltak és vittek külföldre. Az állatkereske-
delem nagyságát jól jelzi, hogy Ráckevén 
a Mátyás-kor közepén már több mészár-
székről van tudomásunk, amelyeket a 
mezővárosi tanács városi tulajdonba kí-
vánt venni, hogy egyfelől az ott keletke-
ző haszon a közösséget gyarapítsa, más-
felől biztosítsák a település húsellátását. 
A kereskedelmi tevékenységet folytatók 
mellett a lakosság többsége helyben gaz-
dálkodott, földműveléssel (gabonaterm-
esztéssel), állattenyésztéssel és természe-
tesen halászattal foglalkozott. Mindezek 
magukkal hozták a különböző iparágak 
kialakulását és az iparosok megjelenését: 
a mészárosok és halászok mellett isme-
rünk ácsokat, borbélyokat, képírót (fes-
tőt), kovácsokat, ötvösöket, szabókat, 
szűcsöket és vargákat.
A középkor végi település lakóinak gaz-
dagságát jól jelzi egy 1516. évi adat, amely 
szerint Ötvös Miklós Keve mezővárosban 
fekvő házát, továbbá annak haszonvétele-
it, valamint a királytól és királynétól ka-
pott szabadságát (adómentességét) elad-
ta nyolcvan aranyforintért Székely Márk 
kevei polgárnak.

A Csepel-szigeten újonnan kialakult te-
lepülés tehát „belesimult” a többi közé, 
a falu, majd mezőváros értelemszerű-
en ugyanolyan – közösségi – jogokkal 
rendelkezett mint a többi, azaz a király, 
illetve a királyné joghatósága alá tartoz-
tak, amely a kötelességek mellett komoly 
előnnyel is jár(hatot)t: az egyik ilyen volt, 
hogy a lakosok – egyénileg – különböző 
mentességeket kaphattak és élvezhettek 
az élet minden, így a kereskedelem, így az 
adófizetés területén.

C. Tóth Norbert történész
Árpád Múzeum
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Múzeumok Őszi Fesztiválja 2022
Változatos, színes programok intézményünkben

Az Árpád Múzeum idén ősszel 4 rendezvényé-
vel csatlakozott a Múzeumok Őszi Fesztiválja 
programsorozathoz, amelyet október 3-a és 
november 13-a között, immár 17. alkalommal  
hirdetett meg a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
– Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 
(Szentendre) és társszervezői az Országos 
Múzeumi Koordinátori Hálózat tagjai.
Az idei jelmondatunk: „Ezt mind fenntartjuk!”
A fesztivál idei célja bemutatni, hogy a 
múzeumok milyen sokféle szerepet vállal-
hatnak a társadalmi, gazdasági és termé-
szeti szempontból fenntartható fejlődés 
megvalósításában.
A rendezvénysorozat tisztázza a fenntart-
hatóság fogalmait mind a lakosság, mind 
a múzeumi szakemberek számára, és fel-
hívja a fi gyelmet a múzeumok ezirányú te-
vékenységére. Mindezek mellett ösztönzi, 
hogy a múzeumok aktív társadalmi, kör-
nyezeti szerepvállalásukkal hozzájárulja-
nak hosszú távú fenntarthatóságukhoz.

Az Árpád Múzeum első szakmai program-
ját, a Ráckeve Napját október 10-én ren-
deztük meg. Az immáron több évre visszate-
kintő eseményt Jáki Réka igazgató asszony 
nyitotta meg, a házigazda szerepét ezúttal 
is Molnár László, az Ady Endre Gimnázum 
igazgatója töltötte be, aki kérdéseivel irá-
nyította a kerekasztal beszélgetést.

Ráckeve Napja

Az Árpád Múzeum régésze, dr. Tóth János 
Attila és történésze, dr. C. Tóth Norbert az 
elmúlt egy év kutatási eredményeiről szá-
moltak be. Mindketten egyúttal egy-egy 
témában hosszabb előadást is tartottak. 

A mintegy másfél órás beszélgetés után az 
előadók a közönség soraiból érkezett kér-
déseket válaszolták meg. A „hivatalos rész” 
lezárását követően kötetlen hangulatban 
folytatódott az este.
A rendezvény idején mindenki megvásá-
rolhatta a Múzeumban őrzött, Ráckeve első 
említését és a rácok letelepedését elmesélő 
1455. július 1-jén, V. László király által kibo-
csátott hiteles oklevél fotó másolatát. (Az 
oklevélmásolat Múzeumban, a nyitvatartá-
si időben továbbra is megvásárolható.)

****

Október 18-án és október 21-én a tema-
tikát illetően „Értékeink újratöltve”, színvo-
nalas művészeti rendezvényekkel vártuk a 
közönséget!

Patay tanítványok kiállítása

A Magyar Festészet Napja alkalmából a 
Patay Emlékév tiszteletére, mintegy zá-
rórendezvényeként „Céljaink ismernek 
minket„ címmel Bokor György, Cserna 
Tamás, Füzes Gergely, Kecskés András 
közös kiállítása nyílt meg nagy számú ér-
deklődő kíséretében a Patay László Városi 
Képtárban.
A kiállító művészeket a művészi világ-
nézetük alapja köti össze, melyet a Kép-
zőművészeti Egyetemen a 90-es évek 
elején, egy műteremben, Gerzson Pál és 
Magyari Márton irányítása alatt töltöt-
tek természetelvű festői stúdiumokkal. 
A műtermi munka mellett Patay László 
festőművész anatómia tanárukként nem-
csak a kötelező tárgyi ismereteket adta át 

nekik, hanem bevonta őket murális mun-
káinak kivitelezésébe is, többek közt a 
ráckevei Keresztelő Szent János római ka-
tolikus templom falképeinek megfestésébe 
is. Ráckeve városa így fontos helyszín lett 
mindnyájuk életében, és ennek köszönhe-
tően örömmel fogadták a felkérést egy kö-
zös kiállítás megrendezésére a Városi Kép-
tárban, amely immáron sokadik alkalom 
számukra az együttes bemutatkozásra.
A kiállítást Dr. Bendzsel Miklós az Euró-
pai Tudományos és Művészeti Akadémia 
tagja nyitotta meg, aki egy hatalmas ívű 
összművészeti előadást nyújtott a közön-
ség számára, külön-külön méltatva az ál-
tala jól ismert négy festőművészt. (A teljes 
megnyitó szövegét az Árpád Múzeum oldalán 
tettük közzé, itt csak merítünk részleteket be-
lőle-a szerk.).
Bendzsel Miklós beszéde elején méltat-
ta a négyes szám jelentőségét, amely a 
„struktúra és az igazság száma”.  „A hiva-
tás fennsíkján járó mai művészek egyéni 
helyzetképei lehetnek, bár tárgyukban és 
témájukban szerte indázóak, mégis ta-
pintható a közös − engedjük meg a szép 
bibliai példázatot − szőlőtő, a mesterek-
től, Gerzson Páltól és Patay Lászlótól ere-
deztethető művészi genezis.”
Bokor György: „Titokzatos méltóságú 
akvarell-portréi a kifi nomult kalligráfi a 
és a minuciózus foltfestészet pointilista 
frigyében készültek, saját festői nyelven 
megidézve a rálelés örömével felismert 
Velázquez-alakok képmásait. A kicsiny, 
áttetsző és szögletes téglapasztillák hal-
mából rótt portrék ecset-monotípiái az 
égig nyújtóznak. A diadalmas, hol pán-
célos hadvezér, hol vadász IV. Fülöp spa-
nyol király kései, 1660-as, sallangmentes, 
elmúlásközeli kagylógyöngy arcától a kis 
törpelány szégyenlős elfordulásáig a 17. 
századi spanyol udvar élet személyes pilla-
natképei az ábrázoltak fennköltségét, zár-
kózottságát és esendő voltát úgy mutatják 
be, hogy az ma felér egy időutazással – ese-
tenként a saját legbensőbb valónkig.”
„A művészi hivatás kegyetlen hullámve-
rés … vallotta meg Cserna Tamás egy év-
tizede, a máltai Inkvizítorok Palotájában 
húsz nagyméretű festményét bemutató 
kiállítása alkalmából. Az akkori művek 
biblikus és csendéletvilága Caravaggio 
chiaroscuro-effektjeire is refl ektált, mi-
közben a félárnyék, a derengés fi nom át-
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Téli nyitvatartásTéli nyitvatartás

Az újság hasábjain is szeretnénk tájékoz-Az újság hasábjain is szeretnénk tájékoz-
tatni a látogatóinkat fenntartónk, Rác-tatni a látogatóinkat fenntartónk, Rác-
keve Város Önkormányzatának dönté-keve Város Önkormányzatának dönté-
séről, hogyan alakul majd a múzeum és séről, hogyan alakul majd a múzeum és 
kiállítóhelyeinek nyitva tartása novem-kiállítóhelyeinek nyitva tartása novem-
ber 1-től az intézményeket is jelentősen ber 1-től az intézményeket is jelentősen 
érintő rezsiköltségek emelkedése miatt.érintő rezsiköltségek emelkedése miatt.
Az Árpád Múzeum állandó kiállítása és Az Árpád Múzeum állandó kiállítása és 
az időszakos új néprajzi, viselet-és divat-az időszakos új néprajzi, viselet-és divat-
történeti kiállítása történeti kiállítása Kulturális örökségünk : Kulturális örökségünk : 
A cifraszűr és a szűcshímzésA cifraszűr és a szűcshímzés továbbra is  továbbra is 
látogatható és múzeumi órákra, tárlat-látogatható és múzeumi órákra, tárlat-
vezetésekre előzetes telefonos, e-mailes vezetésekre előzetes telefonos, e-mailes 
bejelentkezés alapján lehetőség van (el-bejelentkezés alapján lehetőség van (el-
érhetőségek honlap, facebook).érhetőségek honlap, facebook).

Nyitva tartásunk az alábbiak szerint Nyitva tartásunk az alábbiak szerint 
módosul november 1-jétől:módosul november 1-jétől:
Hétfő: ZárvaHétfő: Zárva
Kedd: 8-16 óráigKedd: 8-16 óráig
Szerda: 8-16 óráig Szerda: 8-16 óráig 
Csütörtök: 8-16 óráigCsütörtök: 8-16 óráig
Péntek: 8-16 óráig Péntek: 8-16 óráig 
Szombat: 9-17 óráigSzombat: 9-17 óráig
Vasárnap: Zárva, kivéve november 18-Vasárnap: Zárva, kivéve november 18-
án, akkor szintén 9-17 óráig várjuk az án, akkor szintén 9-17 óráig várjuk az 
érdeklődőket.érdeklődőket.

A Patay László Városi Képtár november A Patay László Városi Képtár november 
1-től december 12-ig Hétfő kivételével 1-től december 12-ig Hétfő kivételével 
keddtől-szombatig 10-16 -ig tart nyit-keddtől-szombatig 10-16 -ig tart nyit-
va, kivéve november 18-án, akkor szin-va, kivéve november 18-án, akkor szin-
tén 10-16 óráig várjuk az érdeklődőket.tén 10-16 óráig várjuk az érdeklődőket.
A Képtár 2023. január 1-től március A Képtár 2023. január 1-től március 
31-ig zárva lesz.31-ig zárva lesz.
A Keve Galéria október 1-től 2023. A Keve Galéria október 1-től 2023. 
március 31-ig zárva lesz.március 31-ig zárva lesz.

A múzeum és a képtár 2022. december A múzeum és a képtár 2022. december 
19-től 2023. január 16-ig zárva tart.19-től 2023. január 16-ig zárva tart.
Nyitás: 2023. január 17 -én 8 órakorNyitás: 2023. január 17 -én 8 órakor

Jáki Réka
múzeumigazgató

meneteinek bravúros sfumato-technikái 
már megelőlegeztek valamit az itt bemu-
tatott pasztell-univerzum érzékeny bár-
sonyosságából. A két ciklusból válogatott 
képek a látvány igézetével és a jelenséget 
a technika alázatos-fölényes birtoklásával 
jelentéssé konvertáló művelettel visznek 
közel bennünket a családi bensőségesség 
testi- lelki egységéig, valamint a napfol-
tok pettyezte cserje- és husáng-törzsek 
feszült premier plan rácsozatához. A csa-
lád legendáriuma és jelentésgazdagsága 
állandó ihlető és a legerősebb kifejező 
erővel bíró tematika Tamás művészeté-
ben. (…) Az aláfestések és a sok rétegben 
felhordott pigmentek különös mélységet, 
tapintható fi nom érdességet hordoznak, 
ez a korunkban immár ritkán művelt mé-
dium az érzékelés proust-i szünesztéziáját 
ébreszti fel a nézőben.”
„Füzes Gergely enigmatikus hangu-
lat-naplójához a következő kétlencsés pá-
paszemet javaslom. Saját útmutatása az itt 
bemutatott munkáihoz valahogy így hang-
zik: A képek eredete a természeti megfi gye-
lés pillanatélménye. A formák önkényes 
rendezésű absztrakt jelekké alakulnak, 
távoli színkapcsolatokban rögzítve. Az 
eredmény egy invenciózusan kiváltott pil-
lanathangulat tanúsítványa. (…) Ezzel az 
okuláréval már bizakodva szemezhetünk 
Gergely ciklusával, amelynek műcímeiből 
is kihámozható egy saját kert-univerzum, 
fl óra és fauna tüzetes megfi gyelése és az 
előzőekben tőle származó módszertan kö-
vetésével megfejthetővé válnak a hangu-
latjelentések, az „önkényes rendezések” 
keltette asszociációk. Javaslom azt is, hogy 
a Művelés alól kivonva, a Tömbösítés, a Ren-
dezetlen sorok, az Alaprajz, a Mérleg vagy 
akár a Csapatjáték című művekkel kezdjék 
a távolabbi tudattartományok gyümölcsö-
ző megközelítését …”

Könyvbemutató a Képtárban

„Kecskés András Parkban című ciklusá-
ból itt látható válogatás magas sorszá-
mai arról tanúskodnak, hogy bizonnyal 
több éven át gyarapított tematikus mű-
szegmenssel van dolgunk. El kell gon-
dolkodnunk azon, hogy a civilizáció 
erőltetett ütemű urbánus, iparosodási és 
gazdasági-infrastrukturális modernizáci-
ós folyamatai közepette az egyéni és kö-
zösségi testi-lelki-szellemi jól létünk szol-
gálatában kielégítően gondoskodunk-e 
az ugyancsak magas kulturális értéket 
képviselő, sokszor kiemelt védelmet él-
vező vagy érdemlő parkjainkról.(…) Kecs-
kés András festményei a kert- és tájépítés 
apotózisát testesítik meg, nem a történeti 
metszetek tervrajzi pontosságú nagylátó-
szögével, hanem a természeti környezet 
bensőséges részleteivel és a dendrológu-
sok óvó fi gyelmével. Ez a fi gyelem és alá-
zat az erdők magyar festő klasszikusaihoz, 
a Mednyánszky- és Paál-munkásságot 
élethosszig gyarapító elkötelezettséghez 
hasonítja Őt.”

Az este további része oldott és kötetlen 
beszélgetésekkel, találkozásokkal baráti 
és szeretetteljes hangulatban telt, közben 
megemlékeztünk Bráda Tibor festőmű-
vészről is, aki a Magyar Festészet Napjá-
nak egyik kezdeményezője volt 2002-ben 
és szomorúan értesültünk arról, hogy már 
nincs közöttünk, de egy festményét őriz-
zük mi is képtárban és számos kiállítást 
rendezhettünk neki itt Ráckevén.

2022. október 21 -én (pénteken) 17 órakor 
Tüskés Anna: Bazsonyi Arany c. könyvé-
nek ünnepélyes bemutatójára került sor 
szintén a Patay László Városi Képtárban.
Az őszi rendezvénysorozatunk egy tabló-
kiállítással ért véget, amelyet október 27-
től a múzeum előcsarnokában láthatnak 

Mindennapi élet a középkori Magyar-
országon címmel.
Tartalmas, változatos és magas szin-
tű kulturális, művészeti élményt nyújtó 
programokkal búcsúztunk az ősztől és 
nézünk szembe a ránk váró fagyosabb és 
csendesebb téli időszakkal.

Jáki Réka
múzeumigazgató

Fotók: Barbulszka Gabriella
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Bronzkori urnasír a gyümölcsfa gödrében
Új ráckevei lelőhely

Új régészeti lelőhelyet találni mindig 
különleges élmény, ezek közül is kiemel-
kednek azok az esetek, amikor egy érde-
kes történet kapcsolódik a felfedezéshez. 
Ez történt legutóbb Ráckevén is.

Október 11-én érkezett a bejelentés, hogy 
a Bem utcában, gödör ásása közben régi 
kerámiadarabok kerültek elő. Másnap 
már a helyszínen voltunk. Szántó József, 
a telek tulajdonosa elmondta, hogy ép-
pen egy gyümölcsfának ásott gödröt, 
amikor koppant az ásó, és réginek lát-
szó cserépdarab fordult ki a földből. A 
négyszögletes ültetőgödröt megtekintve 
rögtön látszott, hogy egy nagy méretű, 
kézzel formált, első látásra bronzkori 
edény látható az alján. A felszínre hozott 
töredékek között egy nagyobb edény alj 
töredékeit tudtuk azonosítani. A gödör 
aljának megtisztítása után egyértelművé 
vált, hogy a sárga, kemény, agyagos al-
talajba egy régebbi, kerekded gödör mé-
lyül, amelyben a nagy bronzkori edény 
jobbára még egyben lévő darabjai talál-
hatóak. 
A legtöbb esetben a kis kerek gödör és a 
belsejét kitöltő nagy edény hamvasztá-
sos temetkezésre, úgynevezett urnasírra 
utal. Hasonló urnás temetkezések tavasz-
szal a szigetbecsei temetőhöz vezető út 
menti kandeláberek telepítéséhez kap-
csolódó földmunkák során kerültek elő, 
valamint Szigetszentmiklós határában is 
ismert egy jelentős urna temető, mind-
kettő a középső bronzkori Vatya-kultú-

rához kapcsolódik (Kr. e. 1800-1350). 
Az edény az ültetőgödör nyugati falá-
hoz nagyon közel helyezkedett el, ezért 
a gödör kisebb szélesítése mellett dön-
töttünk. Másnap Puskás Norberttel, a 

Ráckevei-Dunán is aktív búvár önkén-
tesünkkel kiegészülve elvégeztük a szé-
lesítést, majd kibontottuk az edényt is 
magába foglaló bronzkori gödör kibontá-
sát. A földmunkába a tulajdonos, Szántó 
úr is bekapcsolódott és lelkesen segített 
minket mindvégig, a szomszéd kiscica 
állandó figyelme tovább színesítette a 
munkát.

Megállapítottuk, hogy a 120x150 cm-es 
felületen csak egyetlen temetkezés talál-
ható, a nagy edény egy kettős kúp alakú 
egyfüles urna. Az edényt fazekaskorong 
használata nélkül készítették, alacsony 
hőfokon, oxigénszegény körülmények 
között égették ki. Az urnába megégett 
emberi hamvakat helyeztek, ezekre a 
több égett csont, köztük koponyatöredé-
kek utaltak. Az edényt egy másik, szájával 
lefelé fordított edénnyel (valószínűleg 
egy tállal) fedték le. A korszak temetke-
zéseinél másutt feltárt bronz eszközök, 
ékszerek, vagy kerámia mellékletek itt 
hiányoztak. Az urna sajnos még a temet-
kezést követően a ráhalmozott föld súlya 
alatt megroppant, ezért csak darabokban 
tudtuk kiemelni. Reményeink szerint a 
közeljövőben támogatást tudunk szerez-
ni ahhoz, hogy restaurátor segítségével 

összeállítsuk, kiegészítsük. Szeretnénk 
2023-ban Ráckeve Napja alkalmából ezt 
a leletet is bemutatni új szerzeményeink 
között.
A leletmenés során ugyan csupán egyet-
len sírt tártunk fel, de a lelőhely egy a 
Duna-ággal párhuzamos dombvonula-
ton, annak északi végében került elő. A 
Vatya-kultúra temetői általában a tele-
pülések közvetlen szomszédságában ta-
lálhatóak, nem ritkák az igen nagy teme-
tők (Dunaújvárosban 1600 sírt találtak), 
ahol az egyes sírok csónak alakú sírcso-
portokba rendeződtek. Ez a temetkezés 
tehát egy bronzkori temető és a hozzá 
tartozó település első nyoma csupán! 

Szántó József segített gyarapítani a vá-
ros kulturális örökségét, egyúttal példát 
mutatott a Ráckevei polgároknak abban, 
hogy a véletlenül előkerült leleteket je-
lentsék be, a régészeti terepmunkát se-
gítsék, hiszen ez nem okoz semmiféle 
kárt a telektulajdonosok számára, ellen-
ben egy érdekes régészeti kaland szemé-
lyes résztvevőivé válhatnak.

dr. Tóth János Attila régész
Árpád Múzeum

Szántó József

A megtalált temetkezési urna FOTÓ: Tóth János Attila

FOTÓ: Tóth János Attila
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A vértanúk emlékezete
2022. október 6.

Jánosi Együttes

Vereckei Zoltán megajándékozza a Gobelin Öltögetőket

Tisztelettel emlékeztünk az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharcot követő megtor-
lás vértanúira, az aradi tizenhármakra az Ács 
Károly Művelődési Központban. A nemzeti 
gyásznapon ünnepi emlékműsorral tiszteleg-
tünk hősiességük és emberi nagyságuk előtt.                                                                                                                              
A délelőtti órákban a város diákjai vettek részt 
megemlékezésünkön. Az emlékezők Szabó 
Gertrúd előadásában Reményik Sándor: A szo-
bor előtt című versét hallgathatták meg. 
A Himnusz eléneklése után Pelyach István, a 
Szegedi Tudomány Egyetem tanára tartott ün-
nepi beszédet. A szabadságharc történetének 
kutatójaként ismert történész előadásából sok 
új információt tudtunk meg. Megismerhettük a 
vértanúk emberi oldalát, képet kaphattunk sze-
mélyiségükről, életükről, az eseményekben be-
töltött szerepükről, kivégzésük körülményeiről. 
Ezt követően a Jánosi  Együttes ünnepi mű-
sorát hallgattuk meg, melynek címe Kossuth 
Izenete Eljött... Az 1975-ben alakult együttes 
a több mint 250 éves magyarországi hang-
szeres hagyomány folytatója, melynek leg-
főbb jellemzői a ritmusosság, a rögtönzés, 
az egyéni előadásmód. Előadásukban az 
1948/49-es szabadságharc korának dalla-
mai szólaltak meg, ahogy azokat a korabeli 
források illetve a népi emlékezet megőrizte.                                                                                                                      
A Szózat eléneklésével zártuk megemléke-
zésünket.
Az Aradi vértanúk emléknapja alkalmából 
rendezett városi megemlékezésünkön  Szabó 
Gertrúd igazgató asszony mondott verset. 
Majd Vereckei Zoltán Ráckeve város polgár-
mestere köszöntötte az emlékezőket. „Nem 
könnyű mindig taktusra énekelni. Nem köny-
nyű mindig ütemre lépni. Nem könnyű min-
dig meghatározott napokon emlékezni hol 
örömre, hol bánatra, mert az élet éppen más 

hangulatban talál minket, más kihívás után 
vagyunk... Mi utódok pedig legyünk méltóak 
a hagyatékhoz, és a nehéz helyzetben, ki-ki 
saját lehetőségeivel élve, összefogva és tisz-
tességgel próbáljunk kilábalni együtt a nehéz 
helyzetből, hogy mindenkor emelt fővel tisz-
teleghessünk mindazok előtt, akik emberség-
ből, összefogásból példát mutattak nekünk. 
De ebben az őszi pillanatban, még ha kint szé-
pen süt is a nap, az élet és az emlékezés nem 
jár messze egymástól: hangulatunk keserű, 

hajaz a gyásznapra. Szigorú tél áll előttünk...”                                                                                                                                     
Emlékbeszédet Kedves Gyula ezredes,  had-
történész, az Országgyűlési Múzeum szakmai 
vezetője mondott. Hangsúlyozta: „Az 1848-
as forradalmat nem egyszerűen a birodalom 
erői verték le, hanem egy kölcsönsegítség, az 
orosz cári haderő. S ezt arra akarták felhasz-
nálni, hogy minden korábbi alkotmányjogi 
vívmányunkat, a sok évszázados magyar al-
kotmányt is eltöröljék. 1849-ben nem vissza 

akarták csinálni a március 15-e előtti napokat, 
hanem azt a több évszázados szerves fejlődést 
akarták eltörölni. Ez eredményezte azt, hogy 
majd egy emberöltőn keresztül, majd 20 éven 
keresztül önkényuralom volt. S ekkor formá-
lódik ki az aradi vértanúknak a szimbólum 
rendszere, ebben a nemzeti ellenállásban. 
Sokkal több ez annál nemzeti identitásunk 
kifejlődésében, megkeresésében. Mert ezek 
az aradi vértanúk jelentették a fogódzó-
pontot, hogy Magyarország nem alkuszik. 
Leverethettünk, a vezéreink életét is elvehe-
tik, de Magyarország akkor sem alkuszik.”                                                                                                                                      
A megemlékezésen közreműködött a nagy 
múltú Jánosi Együttes. Előadásunkban olyan 
dalok szólaltak meg, mint: Nem úgy van már, 
mint volt régen… Él a magyar, áll Buda még, Kos-
suth izenete eljött…, Históriás ének az aradi vérta-
núkról   méltón emlékezve hőseinkre.
Megemlékezésünk végén bemutatkoztak a  Ka-
zincbarcikai Gobelin Öltögetők Körének tag-
jai: Barta Józsefné, Gondos Imréné, Kissné Ki-
rály Piroska, Mariska Györgyné, Nagy Lajosné, 
Tóth Mária. ”Tűvel rajzolt várak és kastélyok” és 
a „Magyar történelem alakjai” címmel kerültek  
bemutatásra munkáik intézményünkben. Mű-
ködésük 10 éve alatt 82 helyen állítottak ki, alko-

tásaikkal számos díjat elnyertek. Az Aradi Vérta-
núk Napján megnyílt tárlatukon híres magyar 
várak, kastélyok, a magyar történelem hősei, 
személyiségei jelennek meg tűre álmodva.
A vándorkiállítás november 7-ig tekinthető 
meg. 
Megemlékezésünk a Szózat eléneklésével 
ért véget.

Szabó Gertrúd igazgató

FOTÓ: Jáki Réka

FOTÓ: Jáki Réka



10 Kultúra – ÁKMK 2022. november

Köszöntöttük a szépkorúakat 
Idősek Világnapja

Szeptember 30-án az Ács Károly Művelődési 
Központba invitáltuk városunk 65 év feletti 
lakosait idősek napi rendezvényünkre.
„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem 
irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fu-
valkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem ke-
resi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem 
rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de 
együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, 
mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A 
szeretet soha el nem múlik...”
Szabó Gertrúd igazgató asszony Pál  Korin-
tusiakhoz írt 1. leveléből idézve üdvözölte az 
ünnepségen megjelenteket. Az idősek napja 
az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. 
Tiszteletünk magába foglalja elfogadásukat, 
támogatásukat, szeretetüket. Szükségünk 
van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a 
higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendel-
keznek. Arra a türelemre, elfogadásra, ahogy 
tanítanak és nevelnek bennünket!
Varga Viktória alpolgármester asszony gye-
rekkori emlékeit felelevenítve köszöntötte 

az egybegyűlteket. Köszöntőjében kiemelte: 
„Nagyon fontosnak tartom az idősek szerepét ab-
ban, hogy terelgessék a fi atal generációt, és igen 
is hallassák hangjukat, és legyen ereje annak a 
szeretetnek, amit képviselnek.” Köszönetet mon-
dott mindenkinek azért a sok kincsért, melyet 
szüleinktől, nagy, dédszüleinktől kaptunk és 
kapunk a mindenapjaink során.
Majd a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános 
Iskola tanulóinak: Hegedüs Zsófi ának, Ko-
vács Lilinek és Ürögi Lilinek szavalatában 
gyönyörködhettünk. A verseket Kovácsné 
Nagy Mária tanárnő válogatta össze.
Meghívást kapott rendezvényünkre Mező 
Zoltán énekes, a Madách Színház színművé-
sze és testvére Mező Márió. Régi slágerekkel, 
ismert dalokkal szórakoztatták a közönséget. 
Nagyon jó hangulat kerekedett és a műsor 
végén már együtt énekeltük az ismerős dal-
lamokat. Előadásuk a Köszönjük Magyarország 
program jóvoltából valósulhatott meg.
A köszönet virágait, ajándékunkat Varga Vik-
tória alpolgármester asszony és a Képviselő 

Testület jelenlévő tagjai: Szente Annamária, 
Mester Csaba és  Szanyó Tibor adták át az 
ünnepelteknek. 
Köszönjük szépen a gyönyörű szegfűket Sza-
nyó Tibor képviselő úrnak, Ottrok Viviennek a 
Vitamin-Virág Sarok tulajdonosának a csodás 
virágdekorációkat!

Szabó Gertrúd igazgató
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A szabadság napja
1956 hőseire emlékeztünk

Az ünnepség kezdetén a Himnusz eléneklése 
után Vereckei Zoltán, Ráckeve város polgár-
mestere köszöntötte az emlékezőket.  
„Október az év talán legnehezebb hónapja. 
Na persze nem egyszerű közérti vagy éppen 
konyhai, hanem 1100 éves nemzettörténelmi 
mérlegen, amikor győzelmek és vereségek, 
diadalok és tragédiák, az egyszer fent, egy-
szer lent hullámvölgye követik egymást. 
Csak nemrég emlékeztünk a magyar történe-
lem egyik legmarkánsabb gyászára, az aradi 
vértanúk megrázó halálára, s két héttel utána 
már 1956 október végi mámorát ünnepeljük.
Egyszer fent, egyszer lent: most az utóbbi. 
Nemcsak az emlékezés terén, hanem az élet-
ben is. A Covid után most energiaválság, ne-
hezedő életkörülmények, a szomszédunk-
ban háború az orosz agresszorral szemben. 
Miként itthon is 1848-ban, majd 1956-ban, 
amikor az egész ország a Nyugatra fi gyelt, 
jön-e a segítség. Tudjuk, nem, csak ígéretek, 
ámítások. A csalódás, a szabadság elvesz-
tése, a megtört ország évtizedei sokakban 
hagytak máig égő nyomot.
Most viszont más a helyzet: a Nyugat Uk-
rajna mellé állt, amelynek támogatása tö-
retlen. Még annak az árán is, hogy maguk 
a segítők is áldozatok, még ha csak gazda-
sági áldozatok is egyben. Mintha a múlt 
velünk szemben felhalmozott adósságát  
Nyugat-Európa, Amerika most a szomszé-
dunknak törlesztené, miközben ennek hazai 
megítélése kétséges. Kétséges, mert itthon 
generációk óta nem látott nehézségekkel 
szembesülünk, családok, vállalkozások, in-
tézmények, önkormányzatok, végső soron 
egy ország feje felett lebeg a gazdasági csőd 
rémisztő szelleme.

Ezért aztán a kérdés napi szinte válaszra 
vár: mi az előbbre való? Az együttérzés más 
áldozatok iránt vagy a kényelmünk, néhol 
már megélhetésünk védelme? A szolida-
ritás vagy a saját biztonságunk? Az elvek 
vagy a puszta lét? 
Mint amikor a fuldoklót mentő magát ve-
szélyezteti. 
A választás etikus ember számára nem 
könnyű, mint ahogyan 1848-49-ben az 
aradi vértanúknak is nehéz döntést kellett 
hozniuk előzőleg: a császárra vagy a ma-
gyar alkotmányra tett esküjük megtartása 
a fontosabb? A dilemma többüket még az 
akasztófa árnyékában is kísértette. 
1956 hősei is választottak. Emlékezzünk 
hát rájuk büszkén a mai napon, emlékez-
zünk azokra, akik a zsarnoksággal szem-
ben a szabadság mellett tették le a voksu-
kat, ha kellett, akár az életük árán is. 
Tettük szembenézésre késztet mindany-
nyiunkat : meddig és miért vagyunk haj-
landók áldozatot hozni életünk során? „
Ezt követően Szabó Istvánnak, a Pest 
Megyei Közgyűlés elnökének ünnephez 
kapcsolódó gondolatait hallgathattuk 
meg. 
Kiemelte: „Ez a nap különleges helyet foglal 
el a magyarok szívében. Büszkeséggel gondo-
lunk erre a napra. Ezen a napon mindenki fel-
emeli a fejét, mert hat évtizeddel ezelőtt, meg-
mozdult itt a föld. És a magyarok szabadság 
iránti vágya az emberiség történetét írta újra. 
Így emlékszik erre a napra az egész világ.„
Beszédének Bibó István 1956-ban megfo-
galmazott gondolata adott keretet: „A sza-
badság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.„
Az ünnepi műsort a  Ráckevei Ady End-

re Gimnázium diákjainak előadásában 
tekinthettük meg, Gál Ködöböcz Zsu-
zsanna tanárnő összeállításában, mely a  
„Bőröndmesék” címet kapta. A bőröndök 
magukba zárják a tulajdonos értékeit, 
kicsit az életük kapszuláivá válnak, árul-
kodnak róluk. Voltak idők, amelyeknek 
jelképeivé váltak: kivándorlók, menekülők 
vagy épp új reményekkel új életet kezdők 
cipelték bőröndjeiket, benne mindazt, ami 
fontos volt számukra. Ha az 50-es évek 
bőröndjei mesélni tudnának… Tudnak! 
Mesélnek. Ezekből a mesékből állt össze 
megemlékezésük mozaikja.
A Szózat hangjaival ért véget az ünnepség, 
amelyet koszorúzás követett a Hősök terén 
lévő emlékműnél. Ráckeve város intézmé-
nyei és civil szervezetei együtt tisztelegtek 
a forradalmi eseménysorozat áldozatainak 
emléke előtt.

A gimnázium diákjainak ünnepi műsora

Köszönjük szépen Cserna Gábornak, a Rác-
kevei Veterán Gépjárműgyűjtők Egyesületé-
nek elnökének a Csepel 344 teherautó kiál-
lítását, bemutatását intézményünk udvarán 
megemlékezésünkhöz kapcsolódva. 
Köszönjük mindazoknak, akik jelenlétükkel 
megtisztelték rendezvényünket és együtt 
emlékeztek velünk a Szabadság Napján.

Szabó Gertrúd 
igazgató

Fotók: Barbulszka Gabriella

Szabó István ünnepi szónok
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Interjú Gyergyádes Ágnessel 
Új igazgató a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola élén

Jáki Réka: - Először is engedd meg, hogy gra-
tuláljak igazgatói kinevezésedhez! Nem isme-
retlen számodra az iskola, hiszen jó pár éve itt 
tanítasz és egy ideje igazgatóhelyettesi feladato-
kat is elláttál. Az olvasók számára részleteznéd 
tanári pályafutásodat?

Gyergyádes Ágnes: - 1988-ban kerültem a 
ráckevei általános iskolába képesítés nélkü-
li nevelőként. A gyógypedagógiai tagozaton 
kezdtem el dolgozni, majd elvégeztem egy 
pedagógiai asszisztensi tanfolyamot. Azon-
ban középiskolás korom óta a tanári pályára 
készültem, így jelentkeztem a Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára. 
Diplomámat tanulásban akadályozottak pe-
dagógiája szakirányon szereztem. Folyama-
tosan osztályfőnök voltam, elsősorban reál 
tantárgyakat tanítottam zömében enyhe 
értelmi fogyatékos tanulóknak. Rendszere-
sen részt vettünk speciális tanulók számára 
szervezett versenyeken, vetélkedőkön. Min-
dig igyekeztem a tanulói igényekhez igazod-
ni, több tanfolyamot is elvégeztem annak ér-
dekében, hogy hatékonyan tudjam segíteni a 
tanulási problémákkal küzdő gyerekek neve-
lését-oktatását. Közben akkori igazgatónk, 
Solti János felkért a tagozat vezetésére, 8 évig 
voltam tagozatvezető. Majd jelentkeztem az 
ELTE gyógypedagógus szakvizsga főiskolai 
képzésére, ezzel is bővítve ismereteim körét. 
Ekkor keresett meg Szále Zsoltné igazgató 
asszony, s felkért felső tagozatos igazgató 
helyettesének. Amit elvállaltam, s azóta is 
12 tanéven keresztül ezt a feladatot láttam 

el egészen a tavalyi tanévig. Közben termé-
szetesen elvégeztem a közoktatás vezetői 
képzést.

-Ennyi év tanítás után, miért érezted úgy, hogy 
megpályázod az igazgatói állást, Szále Zsolt-
né, Éva nyugdíjba vonulása után? Kihívásnak 
érezted?

-Egy intézmény vezetése mindenképpen 
nagy kihívás, s én szeretem a kihívásokat. 
Hogy miért pályáztam meg? Ismerem az 
iskolát, ismerem a gyerekeket, szülőket, 
kollégákat. Tudom, hogy munkámban szá-
míthatok rájuk, s így együtt sikeres munkát 
végezhetünk.

-Más tanítani és más vezetni. Hogyan tudtál fel-
készülni az iskola vezetésére? 

-Ahogy említettem is, már hosszú évek óta 
végzek vezetői feladatokat, a Közoktatás veze-
tői képzés is a felkészülés része volt. Nagyon 
sokat azonban Szále Zsoltné igazgató asz-
szonytól tanultam, az utolsó 3 évben már 
közös irodában dolgoztunk, hogy minden 
vezetői feladatba belelássak. Tudatosan ké-
szültem a vezetésre.

-Ennek az iskolának nagy múltja van és több 
címet is elnyert az elmúlt évtizedekben, amely 
nyilván közös munka volt, de nagy szerepe volt 
ebben a korábbi iskolavezetésnek. Vannak -e 
olyan új terveid és irányvonalak, amelyeket az 
iskola jellegéhez, hagyományaihoz igazodva 
mégis meg szeretnél még valósítani? Milyen cé-
lokat fogalmaztál meg a pályázatodban?

-Induláskor elsődleges cél, hogy a meglé-
vő hagyományokat tovább vigyem, épít-
sem. Egy közösséget a hagyományai tartják 
egyben. Ebben az évben indult el az első 
sportiskolai osztályunk. Ennek beindítása, 
működtetése komoly feladat elé állítja az 
intézményvezetőt és a kollégákat egyaránt. 
Ebben a tanévben prioritást élvez ez a fela-
dat, de minden mást is komolyan veszünk, s 
magas színvonalon végzünk. Célként tűztem 
még ki a difi tális és az idegen nyelvi kompe-
tencia fejlesztését is, valamint a szülőkkel is 
szeretném szorosabbra fűzni a már kialakult 
jó kapcsolatot. Pályázatom egyébként nyil-
vános dokumentum, megtalálható az iskola 
honlapján is. (www.arpadrackeve.shp.hu)
-Milyen fejlesztések, beruházások zajlottak le az 

elmúlt években az iskola épületében és környeze-
tében? Ezek a beruházások pályázati forrásokból 
vagy állami támogatásokból valósultak meg?

-Három éven keresztül működött iskolánk-
ban egy Vekop pályázat, ennek keretében 
tudtuk fejleszteni informatikai eszközpar-
kunkat. Minden pedagógus laptoppal tud 
órára menni, minden teremben van projek-
tor, valamint a pályázati pénzből tudtunk 
venni 10 db u-pointert, kaptunk az önkor-
mányzattól egyet, valamint a Tankerületi 
Központ vásárolt számunkra annyi ilyen esz-
közt, hogy minden tantermünkbe tudtunk 
felszerelni. Az u-pointer egy olyan eszköz, 
amely egy sima táblát „okos táblává” tud ala-
kítani, s így kollégáim a digitális tananyagot 
felhasználva még élvezetesebbé tudják tenni 
a tanítási órákat. 

-Mit szeretnél még alakítani az épületen? Terve-
zel esetleg infrastrukturális beruházást? 

-Jelen pillanatban is folyik iskolánk ener-
getikai felújítása, amely magában foglalja a 
födém szigetelését és a külső szigetelést. Ki-
cserélésre kerülnek a fűtőtestek a teljes épü-
letben, valamint a régi ablakok. Valamint új 
színt is kap iskolánk. Nagy fejlesztés, nagy 
munka, azonban a tanév végére már egy tel-
jesen megújult Ráckevei Árpád Fejedelem 
Általános Iskola lesz a városban.

-Tanítasz még, van rá időd, ha nincs, akkor nem 
hiányzik?

-Heti 2 óra a kötelező óraszámom, az intéz-
ményvezetéssel járó feladatok nem is tesz-
nek lehetővé többet. Nagyon hiányzik a gye-
rekekkel való kontakt munka. Azonban azt 
gondolom, hogy ha a vezetésem alatt tudok 
olyan fejlesztéseket, fejlődést elérni az iskola 
életében, mely segíti kollégáim és a gyerekek 
iskolai életét, akkor megérte váltani. 

-A gyerekek és kollegáid hogyan élik meg ezt a 
járványokkal, háborúkkal terhelt időszakot? 
Mennyit fognak fel a gyerekek ezekből a feszült-
ségekből, meg tudjátok őket nyugtatni, hogy 
itt az iskola falain belül legalább biztonságban 
érezhessék magukat?

-Mint minden család életében, úgy az iskola 
életében is nehéz, egyben nagyon meghatá-
rozó volt az elmúlt időszak. A pandémia alatt 

Gyergyádes Ágnes
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az online oktatás alatt nagy erőfeszítéssel, 
azonban sikerrel vették a gyerekek is az aka-
dályt. Új oktatási forma alakult ki, ami azon-
ban nem helyettesíti, s nem is helyettesíthe-
ti a személyes, jelenléti nevelést-oktatást. 
Megtanultunk jobban fi gyelni egymásra, 
magunkra, az egészségünkre. Szocializációs 
szempontból nehéz időszak volt, de sokat 
tanulhattunk belőle. A szomszédos ország-
ban zajló háborúról mindaddig csak a hír-
adásokból tájékozódtunk. Az idei tanévben 
iskolánkba 7 ukrán tanuló is jár. Példamuta-
tó, ahogy befogadták őket az osztályközös-
ségek. Ahogy segítik őket a gyerekek a beil-
leszkedésben, a tanulásban. Büszke vagyok 
rájuk és kollégáimra egyaránt. Példamutató 
a segíteni, a tenni akarásuk.

-Milyen nehézségeket látsz, amelyeket meg kell 
oldani?

-A megoldandó feladatokat nem nevezném 
nehézségnek. Ha nehézségnek tartanám, 
nem pályáztam volna. Minden közösség éle-
tében vannak olyan feladatok, melyek néha 
több erőfeszítést igényelnek. De közösen 
mindig, minden megoldható. A pedagógus-
pálya tele van szépséggel, örömmel. A gyere-
kek érdeklődésének a felkeltése a tananyag, 
esetlegesen a tudományok iránt szívet me-
lengető feladat. S egy elhivatott tanári kar 
vezetőjének lenni mindig öröm.

-Melyek azok az eredmények, amelyekre büszke 
vagy? Mi szerinted ennek az iskolának az erőssége?

-Büszke vagyok, hogy képesítés nélküli ne-
velőből eljutottam az intézményvezetői 
posztig. Megvalósítottam gyerekkori álmo-
mat. Egy olyan intézményben dolgozom, 
egy olyan iskolát vezethetek, amelynek leg-
nagyobb erénye a gyermekközpontúság, a 
megújulni tudás képessége. Hiszen a nemze-
tiségi nyelvoktatás után el tudjuk indítani a 
sportiskolát. S digitális eszközparkunk segít-
ségével olyan digitális tartalommal megtöl-
tött tanórákat tartunk, amely minden gyer-
meket motiváltabbá tesz az ismeretszerzés 
terén.

-Több száz gyerekért, egy tantestületületért, 
technikai dolgozókért és az iskola épületéért kell 
felelősséget vállalnod. Honnan meríted a min-
den napokban az erőt, energiát?

-Intézményünkben 43 pedagógus, 7 NOKS-
os, 11 technikai dolgozó és 457 gyerek dol-
gozik, tanul napi szinten. Nagy feladat a 
mindennapokban, néha el is fáradok, nem 
tagadom. De minden napot tudok újult 
energiával kezdeni. Ehhez a békességet, a 

segítséget minden esetben családomból me-
rítem. Az ő támogatásuk nélkül nem menne.

-Hogyan töltődsz fel, hogyan pihensz? Van hob-
bid, kedvenc elfoglaltságod?

- Itt megint a családomat említeném. A ve-
lük töltött idő mindennél többet ér és a bará-
tok támogatása, szeretete is segít a minden 
napokban. Ezenkívül, szeretek olvasni, ami 
teljesen ki tud kapcsolni, fel tudok töltődni 
általa. Vezetői pályázatom mottója:

Védterületi karbantartó munkatársat keres
a Fővárosi Vízművek Zrt. Ráckevére

Amiért érdemes jelentkezned
• hosszú távon számítunk kollégáinkra
• nyugdíjba beszámító, teljes mértékben bejelentett jövedelmed lesz
• a cég biztosítja a munkaruhát és minden eszközt, ami a munkavégzéshez szükséges
• széles körű béren kívüli juttatásainkból válogathatsz
• dolgozói vásárlási kedvezményt biztosítunk többféle termékre és szolgáltatásra
• hűséges munkavállalóink lakásvásárlását támogatjuk

Te vagy az ideális jelölt, ha
• minimum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezel
• jó fi zikai állóképesség jellemez
• van gépkezelői engedélyed (OKJ 1111 - traktor alapú univerzális földmunkagép)
• „B” kategóriás jogosítványod és vezetési gyakorlatod van
• orvosi alkalmassági vizsgálaton megfelelsz

Előnyt jelenthet, ha
• 2-3 éves hasonló munkakörben szakmai tapasztalatra tettél szert
• fűrészgép kezelői vizsgával rendelkezel, és dolgoztál már mezőgazdasági gépekkel

Feladataid lesznek
• védterületi fenntartási munkák elvégzése, a területen található növényzet karban-

tartása
 – fű kaszálása kézzel és géppel
 – fák nyesése
 –a terület takarítása

• gépek, munkaeszközök működtetése és karbantartása
• munka- és tűzvédelmi feladatok elvégzése, szabályzatok betartása

Munkaidő: hétfőtől csütörtökig 6:45-15:15, pénteken 6:45-14:25.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődésedet, írd meg nekünk a telefonszámo-
dat e-mailben a hr@vizmuvek.hu e-mail címre, „védterületi karbantartó” jeligére.

„Ha amit teszel, arra inspirál másokat, hogy 
többet álmodjanak, többet tanuljanak, többet 
tegyenek, és többé váljanak, akkor vezető vagy.”  
(John Quincy Adams)
Ilyen vezető szeretnék lenni.

-Köszönöm a beszélgetést és azt hiszem, már e 
rövid idő alatt is bebizonyítottad, hogy a mottó-
dat már meg is valósítottad.
-Én köszönöm a lehetőséget! 

Jáki Réka
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Járási mezei futóverseny Ráckevén

Szabadtéri szezonzáró atlétika versenyek
Egy héten belül két régiós viadalon vet-
tek részt a ráckevei atléták. Október 16-án 
korosztályos egyéni versenyre utaztunk 
Dunakeszire. Puja Dóra távolugrásban 
döntőbe jutott. Juhász Dávid és Zombori 
Vince szintén döntőzött. Vince végül elhoz-
ta az ezüstérmet. Dávid 8 centivel maradt 
le a dobogóról. Vortex labda hajításban 
különösen erős volt a csapatunk. Jó volt 
látni, hogy mindenki koncentrált és hogy 
visszaköszön az edzéseken gyakorolt moz-
dulatsor. A vortex labda hajítás átvezetés 
az U14-es korcsoportban megjelenő ge-
relyhajításhoz. A versenyt látva, jövőre na-
gyon erős lesz a ráckevei gerelyes csapat! 
Vortexben Kelemen Dávid és Zombori 
Vince is döntőzött. Vince ebben a számá-
ban is második helyen végzett. Az 50 m 
sprint is érmet hozott. Juhász Dávid má-
sodik helyezett lett, de minden rövidtáv-
futónk szépen helyt állt.

Október 23-án U10 és U12-es csapatver-
senyt rendeztek Gödöllőn. A nyolc fős 
csapatok az atlétika minden szakágába 

belekóstoltak a változatos feladatok tel-
jesítésekor. Rövidtávfutás, gátfutás, tar-
tós futás, hajítás, lökés, vetés, távolugrás 
volt terítéken. Mindkét korosztályos csa-
patunk kellő komolysággal és koncentrá-
cióval teljesítette a feladatokat. Ragyogó 

napsütésben búcsúztattuk a szabadtéri 
szezont, de télen sem fogunk unatkozni. 
Várnak az teremedzések és a fedettpályás 
megmérettetések.

Mikola Bence

Nagy hagyománya van Ráckevén a me-
zei futásnak. A kilencvenes években 
tavasszal és ősszel is volt lehetőség a 
környékbeli diákoknak és felnőttek-
nek rajthoz állni mezei futóversenyen. 
Idővel gazdátlan lett a viadal és hosz-
szú időre el is tűnt a színről. 2021-ben a 

ikat a versenyre. Szerencsére már első 
évben nagyon jó visszhangja volt a kez-
deményezésnek, közel 300 gyermek állt 
rajthoz a ráckevei sportpályán kijelölt 
550 méter hosszú körpályán. Idén több 
mint 310 előnevezés érkezett. Ki kell 
emelnem Apaj, Dömsöd, Szigetszent-
márton általános iskoláit és Ráckeve 
mindkét általános iskoláját. Ezekből az 
intézményekből az elhivatott pedagó-
gusoknak köszönhetően nagyon nagy 
létszámban érkeztek diákok. A mezei 
futóversenyen a kereteket a verseny 
adja, de a hangsúly az élményszerzésen 
van. Élmény az együttlét, a közös moz-
gás, a szurkolás, a barátok és saját sike-
reink kapcsán érzett öröm és a ragyogó 
napsütésben elmajszolt zsíros kenyér. 

A verseny vándorserlegét, amely a leg-
eredményesebb iskolának jár, a ráckevei 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola 
vihette haza, immár második alkalom-
mal. Az eredmények megtekinthetők a 
www.rackeve4.hu/jarasi-mezei-futover-
seny-2022/ oldalon.

Ráckeve 4 Szabadidősport Egyesület ke-
retein belül, több sikeres hosszútávfutó 
verseny szervezésének tapasztalatával 
felvállaltuk, hogy felélesztjük a hagyo-
mányt. A ráckevei járás 11 településének 
minden iskoláját invitáltuk, hogy szer-
vezzenek csapatokat, nevezzék diákja-

A ráckevei ifjú atléták

A start pillanata

FOTÓ: Dr. Zombori Gábor

FOTÓ: Mikola Júlia
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Köszönet a Kevenet Internetnek és a 
Fit vakolatok és festékek gyártójának 
az anyagi segítségért, Ráckeve Város 
Önkormányzatának és a Ráckeve Vá-
ros Amatőr Futball Clubnak a helyszín 
biztosításáért, az Ács Károly Művelő-
dési Központnak az eszközeik hasz-
nálatáért, Zakariás Bálintnak a frissí-
tők elkészítéséért, Csömöri Péternek 
a fuvarozásért továbbá a gimnazista és 
felnőtt önkénteseknek a munkájukért, 
amivel lehetővé tették a verseny lebo-
nyolítását.

Mikola Bence

Egyre népszerűbb az asztalitenisz
Nyári táborban edzettek a  sportolók

A Ráckevei Asztalitenisz Torna Szövetség 
idén második alkalommal szervezte meg 
2022.08.01- 08.05. kötött az Asztalite-
nisz Nyári Tábort. Az együtt töltött idő fő 
célja az volt, hogy a gyermekek körében a 
sportágat népszerűsítsük. 
Örömmel vették a szervezők, hogy a tá-
bor meghirdetése után 3 nappal már 
azon kellett törni a fejüket, hogy hogyan 
lehet a rengeteg jelentkezőt szervezetten 
foglalkoztatni. Végül 38 lelkes gyermek-
kel indult el a tábor! 
Legnagyobb örömünkre a jelenlegi ifjú-
sági válogatott soklabdás edzője Somosi 
Miklós a tábor ideje alatt idén is meg-
tisztelt minket szakmai hozzáértésével, 
de emellett több edző és RATE tag is köz-
reműködött a tábor ideje alatt.
Az edzések során rengeteget fejlődtek a 
résztvevők, emellett sorverseny, szám-
háború és csapatépítő játékok kovácsol-
ták össze a gyereksereget. A programo-
kat színesítve vicces, mókás feladatokat 
megoldva járták be Ráckeve nevezetes-
ségeit.
Köszönjük a Szent Imre Katolikus Álta-
lános Iskola vezetőségének, hogy biz-
tosították a tábor helyszínét, valamint 
köszönjük a támogatóknak, hogy idén is 
számíthattunk rájuk!

Hamarosan kezdődik az új tanév, már 
szervezzük az asztalitenisz edzéseket, így 
már nem kell sokat várni, hogy találkoz-
zunk és újra ütőt foghassunk a kezünkbe!

RATE

Dobogón a győztesek

Ráckevei Asztalitenisz Torna Szövetség csapata

Csapatépítő játék

FOTÓ: RATE

FOTÓ: RATE

FOTÓ: Mikola Júlia
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Vendégváró ételek 
Látványos hidegtálak

Töltött húsok

Vendégváróként is nagyon kiadósak a töl-
tött húsok, mindig más és más töltelékkel, 
alapanyaggal.
Nagyon szép, látványos, fi nom hidegtála-
kat lehet készíteni. Mindenkinek, nekem 
is van egy alaprecept, de sokféle variációt 
készítek. Hidegtál tálalásnál a színes gyü-
mölcsök, saláta vagy valami zöldség mindig 
szebbé teszi az ételeket.

Dagadó csirkemájas töltelékkel

Hozzávalók: 1 db dagadó felszúrva, 4 db 
zsemle, 4 db tojás, 1 db hagyma szelve, 2 
db fokhagyma reszelve, fél piros kalifor-
niai paprika kockázva, 2 db főtt tojás, só, 
bors, oregano, egy csokor petrezselyem, 
500 gr csirkemáj tisztítva, félbevágva, 
olaj sütéshez, 3-4 kanál zsír, 1 paprika, 
1 paradicsom, 1 hagyma, zsályalevél, fél 
üveg sör.
Olajon megfuttatom a hagymát, fokhagy-
mát, hozzáadom a májat, megpirítom. 
Hagyom kihűlni.
Majd az áztatott zsemlét, karikázott főtt 
tojást, felvert tojást, paprikát, fűszereket, 
apróra vágott petrezselymet. Óvatosan 
összekeverem. Ízesítem. A dagadót meg-
töltöm. Ahol kell hústűvel megtűzdelem, 
vagy bevarrom. Vegyes fűszerkeverékkel 

beszórom. Tepsi aljába kenem a zsír felét, 
másik felével a húst. Tepsibe helyezem 
mellé paprika, paradicsom, hagyma, sör. 
Először fólia alatt sütöm kb. 40 percet 180 
fokon, majd megfordítom és fólia nélkül 
szép pirosra sül.

Természetesen menet közben locsolgatom. 
Tepsiben, zsírjában hagyom langyosra hűl-
ni, közben meglocsolom párszor. Kiveszem 
a tepsiből fóliába csomagolom, hűtőben 
tartom legalább fél napot. Így nagyon szé-
pen szeletelhető.
Ha csak a dagadó lesz a tálon, akkor körbe 
díszítem salátával, színes gyümölcsökkel. 
Ha készítek mellé még valami hideg húst, 
természetesen megférnek egymás mellett.

Amikor marad a töltelékből, külön megsü-
töm.
A dagadót szoktam csirkemáj nélkül, sajto-
san is készíteni. Ebben az esetben minden 

összetétel ugyanaz máj nélkül, 2 db natúr 
sajtkrém, fél zacskó mozzarella, 5 dkg sajt 
és 3-4 aszalt paradicsom kerül bele.
Természetesen langyosan is fogyasztha-
tó, de akkor nem lehet szépen szeletelni. 
Finom zöldsalátával pedig önálló étel.

Dagadó spenótos töltelékkel

Hozzávalók: kb. 80 dkg dagadó felszúrva, 
sertés fűszerkeverék, 1 zacskó mirelit gombó-
cos spenót, 2 db tejben áztatott zsemle, 1 db 
tojás, 120 gr-os juhtúró, fokhagyma, só, bors, 
pötty szerecsendió, hús mellé 1 hagyma, 1 
paprika, 1 paradicsom, vaj.
Két kanálnyi vajon a fokhagymát megfutta-
tom, spenótot hozzáadom, sózom, borso-
zom, szerecsendiót is, párolom 5-7 percet, 
hagyom kihűlni. Hozzáadom a zsemlét, to-
jást, juhtúrót összedolgozom. A húst meg-
töltöm a fi nom töltelékkel, hústűvel ösz-
szefogom, fűszerezem a húst kívülről. Mivel 
ez nem egy nagy darab hús, jénaiba teszem, 
mellé a paprika, paradicsom, hagyma, 2 ka-
nálnyi olaj, fél bögre víz kerül. Lefedem a te-
tejével, pirosra sütöm. Közben locsolgatom. 
Hagyom kihűlni. Hűtőben legalább fél napot.
Így szépen szeletelhető. Hidegtálon gyümöl-
csökkel, zöldségekkel csodás.
Ha langyosan fogyasztjuk, akkor színes püré-
vel tálalom: krumpli+ édesburgonya.

Pulykamell gesztenyével töltve

Hozzávalók: 1 formásabb pulykamell, 1 db 
gesztenye /mirelit/ nem édes, 1 natúr sajt-
krém, 1 csipős sajtkrém, 1 evőnyi mazsola, 
bors, pici fokhagymapor, metélőhagyma, 
pulyka fűszerkeverék, fokhagyma zsályalevél.
A mellet óvatosan felszúrom. Gesztenyével, 
sajtokkal, fűszerekkel készítem el a krémet. 
Ezt töltöm a pulykamellbe, végét teljesen 
lezárom, hogy ne jöjjön ki a töltelék. Vaj-
jal kikent jénaiba helyezem, mellé 2 gerezd 
fokhagyma, zsályalevél 3-4 db. Először fedő 
alatt, majd anélkül sütöm pirosra. Kiemelem.
A maradék zsiradékot 1 tejszínnel, kanál liszttel 
habarom, mixelem. Egyet forr és kész a mártás.
Ízesítem, pikáns, kissé édeskés íze legyen. 
A húst felszelem, tálra rendezem, leöntöm 
a fi nom mártással. Burgonyapürével fo-
gyasztjuk. Friss zsályalevéllel díszítem.

Készítek még cukkinis csirkemelltekercset, 
gombával töltött pulykamellet, mozzarel-
lával, aszaltparadicsommal töltött szűzér-
méket, tésztával töltött marhát, halat, csir-
két káposztával töltve...nincs vége…
Remélem ötleteimmel segítek!
Jó étvágyat kívánok!

Fejérdy Győzőné/MARI

Spenótos dagadó

Csirkemájas dagadó gyümölcs-és zöldségágyon
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TELEFONSZÁM:  +36-30-964-0485

Avar-és kerti hulladék égetés
Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testülete lehetővé 
teszi a lakosok számára a kerti hulladék égetését a város 
belterületén február 1. és április 30. között, illetve, szep-
tember 1. és december 15. között minden páros hét pénteki 
napján 8.00 és 20.00 óra között.

Felhívjuk a lakosság fi gyelmét, hogy az égetés szabályait 
tartsák be:
A város teljes közigazgatási területén, hétvégén és ünnepna-
pokon tilos a kerti hulladék égetése.
Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját tel-
kükön égethetnek.
Tilos az égetés szeles, ködös időben, valamint szmoghelyzet esetén.
Tilos az égetés szociális egészségügyi, oktatási, kulturális 
és sport intézmények 100 méteres körzetében azok műkö-
dési ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű 
ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartá-
sok, rendezvények ideje alatt.
Közterületen tüzet rakni csak főzés céljából, a kijelölt tűz-
rakó helyen szabad.
Amennyiben ezeket az előírásokat valaki megszegi, azzal szem-
ben – az egyéb jogszabályokban foglalt jogkövetkezmények 
mellett – a jegyző által kiszabott, 50 000 Ft-tól 100 000 Ft-ig 
terjedő összegű környezetvédelmi bírságnak van helye.

Ráckeve Város Önkormányzata

DTkH Zrt. tájékoztatója
Tisztelt Ügyfeleink!

A fűtési szezon indulásával sokan vegyes tüzelésű kazánnal/
kályhával fűtenek, melynek mellékterméke a salak és a hamu, 
mely nem kommunális hulladék. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hamu, salak és kazánpor egy-
részt a hulladékrakodó kollégák egészségére, másrészt a 
tehergépjárművek működőképességére is veszélyt jelent, 
tekintettel arra, hogy tűzveszélyes és előidézheti a további 
hulladék begyulladását.
Javasoljuk a Tisztelt Ingatlanhasználóknak, hogy a hamut le-
hetőség szerint a telkükön hasznosítsák, mivel a kihűlt faha-
mu számos nyersanyagot tartalmaz, az akár a komposztba is 
hasznosítható.
Kérjük Ügyfeleinktől, a fent leírtak betartását. Amennyiben 
személyzetünk a gyűjtés során hamut észlel a kihelyezett 
hulladékgyűjtő edényzetben, Társaságunk az ürítést meg-
tagadhatja. 
Köszönjük együttműködésüket.

Köszönettel:
DTkH Nonprofi t Kft.
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Lapzárta
A Ráckevei Újság

2022. DECEMBERI SZÁMÁNAK
lapzártája:

2022. november 21., 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/

PHF/149P/1989 
• ISSN 0864-9502 • Megjelenik: havonta

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: NOVEMBER 7., 21., DECEMBER 5., 19.

ÜDÜLŐTERÜLET: NOVEMBER 1., 15., 29. DECEMBER 13., 27.

A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI:
RÁCKEVE: NOVEMBER 8. DECEMBER 6.

ÜDÜLŐTERÜLET: NOVEMBER 21., DECEMBER 19.

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
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BEMUTATÓTEREM

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

7-1600

7-1600

7-1600

7-1600

7-1800

730-1200

Ráckeve, Páskom

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


